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Förord 
Genom tiderna har Gud gjort sig känd för mänskligheten, tröstat oss genom sitt ord, gett oss sina bud 

och lärt oss om sin skapelse och vår existens. 

När människor i förkristen tid glömde dessa gudomliga instruktioner skickade Gud sina profeter för att 

påminna dem om sina lagar. 

När människorna hade skapat mer än 600 mänskliga regler utifrån dessa tio bud, sände Gud Jesus, 

genom vars mun Kristus, det gudomliga ordet, gav sig till känna, och som sammanfattade de tio budorden 

till ett enda bud: "Älska Gud över allt annat och din nästa som dig själv". 

Ännu en gång glömde människorna bort denna enkla, förlösande rekommendation från Gud. Grymma 

krig och omänskliga förföljelser än i dag är det sorgliga beviset på detta. 

Genom att blanda den gudomliga sanningen med mänskliga dogmer, genom att överbetona yttre riter 

och ceremonier och genom falska, mänskliga tolkningar av det rena gudomliga ordet lever många 

människor idag i ett slags andligt slaveri. 

Därför var och är det nödvändigt för Gud att vända sig till mänskligheten igen idag med ord av 

upplysning och förmaning. Detta skedde under 66 år (1884-1950) i Mexiko ─ på mer än hundra 

mötesplatser samtidigt, där vanligt folk möttes söndag efter söndag för att lyssna till Guds upplyftande och 

instruerande ord. 

Vittnen till dessa sammankomster rapporterade att dessa gudomliga ord flödade som en ström av 

kristallklart vatten från munnen på sändarna, kallade röstbärare, i två till tre timmar utan något avbrott och 

utan minsta glidning på tungan. 

Den som tog emot det gudomliga ordets innebörd med ett rent och fördomsfritt sinne kände Herrens 

närvaro och den himmelske Faderns oändliga kärlek. 

Under de sista tio åren före 1950 samkodokumenterades lärorna och skrevs ner i protokoll för att 

senare kunna sammanställas. 366 läror valdes ut och publicerades mellan 1956 och 1962 i 12 volymer av 

verket Book of True Life. 

Ni, kära läsare, håller i era händer en av dessa 12 volymer, som är samvetsgrant och bokstavligt 

översatta från spanskan. Det är inte en bok som man bara läser en gång, kanske flyktigt, för att sedan 

snabbt lägga den åt sidan igen. För att fullt ut förstå den djupa innebörden är det tillrådligt att ta in texten 

bit för bit i små "bitar", att meditera på den och försöka känna kontakten med den gudomliga anden 

inombords. 

De upprepningar som finns i lärorna förklaras i detalj i förordet till volym II och bör inte besvära 

någon. Tvärtom, när vi betänker hur mycket icke-byggnadsinformation som våra sinnen bombarderas och 

konditioneras med i dessa dagar, är den repetitiva men alltid upplyftande och byggande maten för våra 

själar extremt viktig för att väcka de inre värderingar som ligger i dvala i oss alla. 
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Introduktion 
Vissa grundläggande teman löper som en röd tråd genom hela uppenbarelseverket Book of True Life, 

som vi också finner i volym X. Nedan följer några utdrag ur boken som kan fungera som en vägledning 

och översikt för läsaren. 

Kristi återkomst 

Ingen ska bli förvånad över mitt nya budskap och betydelsen av mitt ord. Profeterna i den första 

tidsåldern, liksom Kristus i den andra tidsåldern, tillkännagav med största tydlighet den tidsålder som ni 

upplever i dag. (279, 9) 

Min undervisning om kärlek var inte avsedd för några få som hörde den genom röstbärarna. Mitt 

budskap har kommit till världen för att bli känt av alla människor. Det är därför jag säger er att den 

kommer att nå jordens gränser i många olika former, eftersom den är början på den tröst som redan 

utlovats till mänskligheten under den andra eran, när den når sin höjdpunkt i trångmålstiderna på jorden. 

(282, 57) 

Med tanke på er enorma brist på ljus ─ ljus betyder visdom, kärlek, upphöjning ─ var jag tvungen att 

komma. För att ge dig detta ljus var det inte lämpligt för mig att placera mig själv bland dig som människa. 

För att stimulera er till förandligande var det nödvändigt att jag avslöjade min närvaro i andlig, osynlig och 

ändå påtaglig form för er tro och kärlek. (293, 57-58) 

När detta ord sprids över världen och människor frågar vem som inspirerade det och vem som 

dikterade att det skulle skrivas ner, låt budbärarna och såarna vittna om att det var den Helige Ande som 

uppenbarade det genom de förberedda sinnena hos dess röstbärare. (295, 26) 

Den tredje gången 

Den första tiden är så att säga människans andliga barndom, då hon öppnar ögonen och ser sin Faders 

ansikte, hör honom, men är fortfarande långt ifrån att förstå honom. Beviset på detta är att han försökte 

lyda honom genom att hålla fast vid texternas bokstav utan att med sin själ tränga in i deras innebörd. 

I den andra tiden kom jag, "Ordet", för att bo hos er i Jesus och för att visa er själens väg med mitt liv. 

Denna andra tid är tonårens eller den första andliga ungdomens tid. Det är den tidsålder då Kristus lärde 

människorna kärlek för att väcka deras slumrande hjärtesnören så att deras hjärtan skulle vibrera med en 

ny känsla, med den kraftfulla impulsen av kärlek till sin Fader och till sin nästa. 

Detta är den "tredje tiden" då människans själ måste frigöra sig från materialismens kedjor. Detta 

kommer att innebära en kamp mellan världsåskådningar, som kommer att vara hårdare än vad 

mänsklighetens historia någonsin har skådat. (295, 56-57+64) 

Denna tredje tid, när människans ondska har nått sin höjdpunkt, kommer ändå att vara en tid av 

försoning och förlåtelse. (305, 12) 

Det sjätte inseglet 

Det sjätte inseglet har lossats och har visat er, pionjärerna för förandligande på jorden, en del av dess 

innehåll. Men den kommer att fortsätta att sprida sitt ljus över alla människor, även när det ord som ni hör 

i dag en gång har upphört. (284, 46) 

För närvarande tar jag emot dessa skaror här på mänsklighetens vägnar, och när jag talar om 

mänskligheten talar jag inte bara om människorna i vår tid, utan om alla generationer som har bebott 

jorden under sex andliga perioder. De budskap som jag har gett er under dessa sex tider är just det som jag 

har symboliserat med namnet "sigill", varav ett ─ som ni redan vet ─ ännu inte har släppts, så att det kan 

avslöja innebörden eller betydelsen av alla de andra ─ den höga betydelsen av själens liv, av utveckling 

och fulländning. (303, 52) 

Israels andliga folk och det andliga uppdraget 

Guds folk kommer återigen att dyka upp bland mänskligheten ─ inte ett folk personifierat i en ras, utan 

ett stort antal, en legion av mina lärjungar, där inte blod, ras eller språk är avgörande, utan Anden. 
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Detta folk kommer inte att begränsa sig till att lära ut min lära genom skrifter. För att orden ska få liv 

måste de levas. Detta folk kommer inte bara att sprida skrifter och böcker, utan också exempel och 

handlingar. (292, 28-29) 

Det är nödvändigt att detta folk, till vilket dessa uppenbarelser har anförtrotts, reser sig och vittnar om 

dem. För på detta sätt kommer människorna att vakna upp och kunna uppfatta de andliga tecken och 

manifestationer som är specifika för denna tid. (277, 15) 

En värld av andliga varelser väntar bara på att få bebo denna dal på jorden. De är ljusvarelser som inte 

drar sig för att inkarnera i de efterblivna folkens sköte, eftersom deras uppdrag just kommer att vara att 

väcka dem som sover. (288, 46) 

Ande, ande själ, själ 

Människan är en återspegling av Skaparen, en avbild av Gud. Barnen måste nödvändigtvis bli som den 

Fader som de kom från. Denna likhet har sin grund i den andliga själen, eftersom den är utrustad med 

Guds egenskaper och dessutom har evigt liv. Materien, det vill säga människokroppen, är bara ett tillfälligt 

klädesplagg för själen. (295, 44) 

     Det är den mänskliga själen som bör föregå alla de arbeten som människan utför, för det är den som 

livet på jorden har anförtrotts. (305, 7) 

 

Den andliga bönen 

Den andliga själen behåller den intuitiva kunskapen om att den kom fram ur Skaparens sköte för länge 

sedan, och i vetskap om att den fortfarande har en lång väg att gå och måste resa för att återvända till sin 

utgångspunkt, ägnar den sig åt bön, i vetskap om att den åtminstone i det här ögonblicket kan få kontakt 

med sin Fader. Själen vet att den i bönen finner en tröst som smeker, stärker och läker den. 

Jag välsignar dem som ber. Ju mer andlig deras bön är, desto större fred får jag dem att känna. Ni kan 

lätt förklara detta för er själva, för den som för att be måste knäböja inför bilder eller föremål för att känna 

det gudomligas närvaro kommer inte att kunna uppleva den andliga känslan av Faderns närvaro i sitt 

hjärta. (279, 1-2) Å andra sidan, se hur lätt det är att förvandla den som tillämpar ens en atom av min 

undervisning i praktiken. Vill du ha ett exempel på detta? 

Det fanns någon som hela sitt liv berättade för mig genom ordböner att han älskade mig ─ böner som 

andra formulerade, som han inte ens förstod eftersom de bestod av ord vars innebörd han inte kände till. 

Men snart förstod han det sanna sättet att be, och han lade sina gamla vanor åt sidan och koncentrerade sig 

på det innersta av sin själ, sände sina tankar upp till Gud, och för första gången kände han hans närvaro. 

Han visste inte vad han skulle säga till sin herre, hans bröst började snyfta och hans ögon fällde tårar. 

Han hade bara en mening i huvudet: "Min far, vad kan jag säga till dig när jag inte vet hur jag ska tala till 

dig? Men dessa tårar, dessa snyftningar, denna inre glädje och till och med hans förvirring talade till 

Fadern på ett så vackert språk som ni aldrig kommer att finna i era mänskliga språk eller i era böcker. 

Stamningen hos den man som börjar be andligt med sin Herre liknar spädbarnens första ord, som är till 

glädje och förtjusning för föräldrarna, eftersom de hör de första orden från en varelse som börjar leva. 

(281, 23-24) 

Den perfekta, andliga kommunikationen 

Jag har talat mycket med er om andlig dialog, jag har sagt att ni kommer att lära er att använda den på 

ett högt sätt, och ni kommer att ge efter för denna önskan. (291, 81) 

När denna undervisning sprids kommer ni att bli tillfrågade om syftet med detta budskap, eftersom det 

redan finns så många religiösa samfund. Då ska du avslöja för dem att detta Ord har kommit till 

mänskligheten för att lära människorna den dialog mellan ande och ande som deras religioner inte lär dem, 

och att detta budskap är det gudomliga ljuset som avslöjar alla de andliga kvaliteter som ni har. (294, 44) 

Öva på dialogen från ande till ande, som du kommer att fortsätta att förbättra från dag till dag. För det 

är min vilja att du och mänskligheten ska kommunicera med mig. Genom denna gemenskap kommer du att 

få mina inspirationer, mina uppdrag, och jag kommer att ta emot din själ, jag kommer att höra din bön och 

jag kommer att låta dina andliga armar omfamna mig. (304, 51) 
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Den här manifestationen har varit det steg som har gjort det möjligt för er att ta ytterligare ett steg på 

den väg som för er närmare den perfekta gemenskapen. (278, 44) 

Acceptans och förkastande av de gudomliga manifestationerna  

Hur många är det inte som genom tidigare tiders skrifter känner till de profetior som förebådade denna tid. 

Och ändå ─ om de skulle vara med om mina manifestationer ─ skulle de inte tro på dem, och de skulle inte 

heller ta dem som uppfyllelse av dessa löften! De är de som inte har nått den utvecklingsnivå som gör att 

de kan känna igen detta ljus. Å andra sidan, hur många av dem som skulle ge sina liv idag för att vittna om 

att det är jag som gör mig känd för människorna vid denna tid, visste inte ens att det finns profetior som 

talar om dessa händelser. Anledningen är att deras själ redan var förberedd och redo att ta emot ljuset. 

(298, 19) 

Dessa skaror här består av troende och icke-troende, men de är alla själar som hungrar efter kärlek, 

törstar efter ljus och sanning. Medan de som har tro får mat och blir starka, förkastar de icke-troende det 

eviga livets bröd och måste uthärda sin hunger och törst. Det är själar som är förvirrade av ett liv i 

materialism, okunnighet och fanatism som de inte kan glömma och som då känner igen och känner min 

närvaro. Det är hjärtan som fruktar människors domar. Hur skulle de kunna koncentrera sig på det höga i 

sin själ för att känna min essens när de tänker på vad andra kommer att säga om dem? De kommer att sluta 

med att säga att min närvaro inte är sann på dessa platser, när det i själva verket är de som ─ trots att de är 

närvarande ─ inte har varit med mig, eftersom deras själ har stannat där deras tankar, intressen, bekymmer 

och passioner har hållit dem kvar. 

Jag har kommit mycket väl, jag har varit mycket väl med er, för jag tänker alltid på dem som behöver 

mig ─ på dem som dricker lidandets bägare och äter tjänandets och förnedringens bröd. (301, 2) 

Betydelsen av proven 

Ibland blir din frid till kamp, oro eller rädsla. Detta händer när stormen piskar åkrar och trädgårdar, 

skakar träden och avlövar blommorna. Sedan frågar du dig vad dessa prövningar betyder. Men jag säger er 

att virvelvinden får den dåliga frukten och de torra bladen att falla från träden och blåser bort allt som inte 

borde finnas i trädgården. (278, 31) 

Låt ert samvete berätta för er i prövningar att jag inte straffar er, utan att ni renar er själva, och att när 

ni ser naturkrafter som släpps loss och orsakar skräck, ska ni inte häda genom att säga att det är ett straff 

från Gud, utan att det är en prövning för att rena er själva. (293, 75) 

Du har rest den långa vägen av erfarenhet. Denna oskuld, som är blindhet och okunnighet, försvann när 

du nådde erfarenhetens ljus. Dessutom har ni gjort er själva smutsiga, och därför finns det prövningar och 

smärta för att tvätta er rena och rena er. (301, 24) 

Andlig inspiration för alla 

Vet, människor, att det inte bara är ni som kan ta emot andliga budskap och inspirationer. Det finns 

många människor i världen som, utan att veta att jag utgjuter mitt ord genom dessa röstbärare, känner 

närheten av ett ljus som är redo att hälla ut sig självt i uppenbarelser till mänskligheten. De kommer från 

Min Ande att få den nödvändiga förberedelsen så att de, när de hör ditt vittnesbörd och du överför Mitt 

gudomliga budskap till dem, jublande kommer att säga: "Detta är vad jag har hoppats på.""" (283, 51) 

Andlig harmoni mellan alla 

Godhet och kärlek, ur vilka välgörenhet och fred blommar, kommer att vara nycklarna som öppnar 

mysteriets dörrar, varigenom människorna tar ett steg mot universell harmoni. (292, 5) 

Den andliga harmonin mellan alla varelser kommer att avslöja stor kunskap för dem, kommer att ge 

dem en dialog från ande till ande, vilket kommer att förkorta avstånden, föra det frånvarande nära och 

avlägsna fronter och gränser. (286, 3) 

     Jag är Fadern som arbetar för att harmoni ska börja råda bland alla hans barn ─ både de som bor på 

jorden och de som lever i andra världar. (286, 2) 

Det andliga uppvaknandet 



U 278 

10 

Efter att ha levt i oenighet i så många århundraden, efter alla sorgliga och bittra erfarenheter som den 

har haft, kan denna mänsklighet förstå att enighet mellan folken, harmoni mellan alla människor, inte kan 

baseras på materiella intressen, inte heller kan den baseras på jordiska värden. Slutligen kommer den att 

förstå att endast den upphöjda själen kan vara den fasta grunden, den orubbliga klippan, på vilken 

mänsklighetens fred vilar. (289, 3) 

Jag talar till er på detta sätt eftersom ingen bättre än jag känner till er själs utveckling, och jag vet att 

dagens människa, trots sin stora materialism, sin kärlek till världen och sina passioner som utvecklats till 

den största synden, bara till synes lever som en slav av "köttet" och det materiella livet. Jag vet att så snart 

han känner min kärleksfulla beröring i sin själ kommer han snabbt att komma till mig för att befria sig från 

sin börda och följa mig på sanningens väg som han omedvetet längtar efter att vandra. (305, 36) 

Mercy 

Barmhärtighet är det första steget mot en förnyelse av människan, mot ett andligt upphöjt tillstånd. 

Barmhärtighet mot själen, barmhärtighet mot kroppen, barmhärtighet mot grannen. (287, 31) 

När jag vänder min blick mot sjukhusen, fängelserna, de sörjande hemmen, de trasiga äktenskapen, de 

föräldralösa eller de andligt hungriga ─ varför upptäcker jag inte dig där? Kom ihåg att jag inte bara har 

lärt dig att be, utan jag har också gett dig ordets gåva och lärt dig att bota. Och jag har vid många tillfällen 

sagt till er att er närvaro kan åstadkomma mirakel om ni verkligen är förberedda. (306, 27) 

Pionjären Roque Rojas, inspirerad av Elias' ande, skrev följande mening: "Var barmhärtiga och var 

barmhärtiga igen mot era medmänniskor, så kommer ni att få se min Fader i all sin härlighet". 

Sanning och ljus finns i dessa ord, lärjungar, för den som inte övar barmhärtighet i sitt liv kommer 

aldrig in i mitt rike. Däremot försäkrar jag er om att även den mest hårdhjärtade och envisa syndare kan 

rädda sig själv genom barmhärtighet. (308, 52) 

Reinkarnation och andlig utveckling 

Jakob avslöjade för dig i sin dröm att det finns en andlig stege på vilken varelser ständigt stiger upp 

och ner. Vem har förstått dess innehåll? Vem har tolkat dess hemlighet? Där, i innebörden av den bild som 

patriarken såg, finns själarnas utveckling, den ständiga reinkarnationen av andliga varelser till människor, 

varelsernas gottgörelse och försoning, Guds kommunikation med människan och dialogen mellan ande och 

ande. (287, 59) 

Under denna tredje tidsålder har jag gett er bekräftelsen på själens reinkarnation. Mänskligheten har i 

alla tider haft en intuitiv kunskap om det, och själen har uppenbarat detta mysterium för "köttet", men detta 

─ alltid trolöst och svagt ─ har tvivlat på det. (309, 22) 

Men jag har kommit just nu för att ge er en bekräftelse på detta och för att säga er: I själens 

reinkarnation uppenbaras min perfekta kärlekslag. (309, 22) 

Den andliga världen 

Själens liv som existerar bortom er materiella värld kan och bör inte vara ett mysterium för människan. 

Eftersom Fadern såg din önskan om kunskap började han sin undervisning med hjälp av uppenbarelsens 

och inspirationens gåva och manifesterade sig i ett oändligt antal former. Men denna undervisning började 

redan när den första människan existerade och har inte upphört än idag. (289, 17) 

Vakna upp, människor! Det bortomliggande ser till dina steg på jorden! Dessa världar känner till dina 

verk! När de ser denna mänsklighet sjunka i havet av deras fiendskap och passioner blir de skakade och 

ber för er. (298, 41) 

För att stärka mänsklighetens tro på kunskapen om den andliga existensen bortom det materiella livet 

har ni i gångna tider fått vissa manifestationer av Faderns budbärare, som ni har gett namnet "änglar". 

(301, 10) 

Du ska inte heller tro att du arbetar ensam i ditt arbete, för du har ännu inte tillräckligt med kraft för att 

utföra arbeten av så stor andlig betydelse. Du måste veta att det finns varelser som visar dig den väg du 

måste följa, och som visar dig vägen och de platser dit du måste ta fröet. 

Dessa vägvisare är era bröder och systrar från andra världar, från andra hem, varifrån de vakar över era 

steg och gör brytningar för er. För även de är arbetare som arbetar för fred, kärlek och broderskap. De är 
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själar med större renhet än din egen, med större kunskap och erfarenhet, som du inte har något ont att 

frukta från. De är de som inte kommer att låta er gå i stå ─ de som kommer att skapa oro i era hjärtan om 

ni överger fröet. (297, 6) 

Lagen och kärlekens kraft 

Kärlekens lag, som bygger på barmhärtighet, förståelse och förlåtelse gentemot era medmänniskor, är 

den grund som jag har inspirerat er till ert andliga uppdrag. (291, 8) 

     Det ska inte vara rädsla som styr dina steg, inte heller ska det vara rädsla som tvingar dig att uppfylla 

lagen. Låt tro och kärlek vara den kraft som driver er att göra goda gärningar i era liv. För då kommer dina 

förtjänster att vara sanna. (305, 51) 

Fred, det högsta andliga goda 

     Det är mitt ord som ger ditt hjärta vila och din själ frid. Det största jag har gett den är fred. Den som har 

denna skatt har allt ─ den som känner till detta själsliga tillstånd skulle inte byta det mot de största 

ägodelarna och skatterna på jorden. 

Om ni frågar mig vad hemligheten är för att uppnå och behålla fred, säger jag er att hemligheten är att 

göra er Faders vilja. Och om du skulle fråga mig hur man gör den gudomliga viljan skulle jag svara dig 

genom att tillämpa min lag och min lära i ditt liv. (307, 1-2) 

Samvetets röst 

Bekanta er med samvetet, det är en vänlig röst, det är det ljus genom vilket Herren låter sitt ljus skina 

─ vare sig det är som Fader, som Mästare eller som Domare. (293, 74) 

Se hur människan står framför och över allt som omger henne, att hon är den enda varelse som är 

utrustad med fri vilja och samvete. Det är från denna viljefrihet som alla människans avvikelser, fall och 

synder har sitt ursprung. Men de är tillfälliga överträdelser inför Skaparens rättvisa och evighet. För efteråt 

kommer samvetet att segra över kroppens svagheter och själens förförelse. På så sätt kommer ljuset, som 

är kunskap, att segra över mörkret, som är okunnighet. Det kommer att vara en seger för det goda, som är 

kärlek, rättvisa och harmoni, över det onda, som är själviskhet, lössläppthet och orättvisa. (295, 49) 

 

Den andliga befrielsen 

     Det kommer att vara meningslöst och meningslöst att försöka hålla kvar sina troende i de väl slitna 

spåren av gamla trosuppfattningar och föråldrade trossystem. För ingen kommer att kunna stoppa det 

gudomliga ljuset som tränger in i djupet av mänskligt tänkande och väcker själen för en tid av 

uppenbarelser, gudomliga inspirationer, upplysning av tvivel och mysterier, andlig befrielse. 

Ingen kommer heller att kunna hejda den flodvåg som kommer att forma mänskligheten när den 

spränger sig fram i sin längtan efter tankefrihet, andlig frihet och trosfrihet. 

Låt ingen tro att jag tar ifrån de olika religiösa samfunden deras lärjungar, troende eller anhängare ─ 

nej. Men timmen har kommit för att en ny era ska börja, för att ta fram bortglömda lärdomar i ljuset, för att 

avskaffa onödiga seder, doktriner och traditioner, för att rena och avlägsna allt som är falskt från själarna, 

för att ge dem Andens sanna bröd, som alltid har ersatts av riten. (290, 58-60) 

För hur många av er som har hört mitt ord under den här tiden, var dagen för er befrielse just den dag 

då ni först hörde den där rösten! Med hur mycket kärlek har ni inte tryckt in i ert minne det välsignade 

datum då ni mindes miraklet med er uppståndelse till tron! (294, 24) 
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Instruktion 277 
1 I dig har jag sett förtruppen för den karavan som alltid följer mig - det kloka Israel, den kämpande 

andan hos Juda som kämpar för sitt folk. Du kommer för att utkämpa den sista striden och har mig framför 

dig för att vägleda dina steg och föra dig till kulmen av ditt arbete. 

2 Jag har skickat er just i prövningens ögonblick, när mänskligheten upplever de största farorna, och 

jag säger er att den kommer att fortsätta en tid med sin strävan efter makt och sedan falla in i en smärtsam 

utmattning tills dess att dess samvete träder fram och talar om för den hur många meningslösa vägar den 

har slagit in på och hur den har slösat bort sin existens. Den kommer att tala till henne i mitt namn och 

klokt lära henne att komma till mig på spiritualiseringens väg. 

När själen vaknar och reflekterar kommer den att försöka hålla fast vid något säkert, den kommer att 

vilja upptäcka den kortaste och säkraste vägen, och den kommer att återvända till ursprunget för att där 

finna grunderna, dygderna, den sanna vetenskapen, och den kommer att inse att den första och sista lagen 

som jag har gett människan är kärleken, källan till all perfektion. 

3 Jag vill att ni ska leva i väntan på att mitt ord ska uppfyllas, att ni alltid ska vara i kontakt med mig 

och den andliga världen så att ni inte känner er avlägsna eller avskilda från mig. Jag kommer att 

åstadkomma en förening av själar från olika världar så att de kan växa sig starkare i sin förening för att 

utföra det arbete som jag har gett dem att göra. 

4 För att förverkliga den kräver jag inte att ni förnekar er personlighet, inte heller att ni skiljer er från 

världen, eftersom ni lever i den. Jag säger bara att det för att 

Du bör bara använda det som är absolut nödvändigt för kroppens behov, så att själen kan känna sig fri och 

förstå sitt stora syfte i mitt arbete när den ser in i sitt inre och sin omgivning. 

5 Jag ska ge dig det som är nödvändigt för mänskligt liv. Jag ber dig inte att försumma dina plikter, 

utan Mitt Ord lär dig att leva upp till dem, för även de minsta av dem är en del av din uppgift. 

Ni går igenom en tid av kamp, aktivitet och ansträngning, och det är nödvändigt att ni ställer allt detta i 

Andens tjänst, att ni utvecklar alla era gåvor så att den förvandling som ägde rum hos mina lärjungar i den 

andra eran, som - som om de förenades i en enda Ande - blev ett med mig, kan äga rum hos er. 

6 Du kan inte gå till folket med en falsk eller bara låtsad förberedelse, för deras själ är utvecklad och 

det bandage som täckte deras ögon har för länge sedan fallit. Ge dem andlighet, erbjud dem fred och skapa 

en atmosfär av välbefinnande och broderskap i din omgivning, och du kommer att se hur de lyssnar på dig 

och accepterar dina ord, som kommer att vara min inspiration och min kraft. 

7 När ni predikar och undervisar om fred, var då själva fredliga; när ni talar om kärlek, känn den 

innan ni uttrycker den i ord; när era medmänniskor likaså erbjuder er sina frukter, avvisa dem inte. 

Undersök alla du möter och håll dig till det som är tillåtet och rätt i deras läror. Du kommer också att möta 

dem som har blivit fanatiska i sin religionsutövning och som har minskat sin förståelse genom att 

materialisera sina riter. Du ska sedan tålmodigt hjälpa dem att öka sin kunskap, du ska visa dem de 

horisonter som deras ande kan nå när de fördjupar sig i min undervisning. Du ska tala till dem om min 

Universella Ande, om själens odödlighet, om dess eviga utveckling. Du ska lära dem sann bön, andens 

dialog, och befria dem från fördomar och fel. Detta är det arbete som jag befaller er att utföra - ett arbete 

av kärlek och tålamod. 

8 Vakta din själ, alla ni, som är mitt barn. Ta emot mina nya uppenbarelser, och om ni inte har 

kunnat upptäcka innebörden av de ord som jag gav er tidigare, kom till mig och ni kommer att veta och 

förstå allt genom denna instruktion. För jag påminner er och förenar med er alla mina ord och gärningar 

från alla tider, så att ni får ett nytt vittnesbörd från er Fader. 

9 Använd den styrka jag har gett dig så att du kan besegra alla prövningar och frestelser. Ha tålamod 

med smärtan så att ni kan styra er båt och rädda er själva. 

10 Jag vill att er tillbedjan av Gud i denna tredje tidsålder ska vara lika ren och perfekt som doften 

från blommorna. 

11 När människorna väl är redo att bygga ett tempel i sin själ och att tända trons låga i det, då kommer 

vanhelgningarna att upphöra, krigen att upphöra, tårarnas dal kommer gradvis att bli ett fredsland, och 

himmelriket kommer att närma sig varje hjärta. 
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12 Låt mig tala till dig på detta sätt, även om allt jag säger verkar omöjligt för dig. Jag vet vad som 

kommer att hända med den här världen i framtiden - den framtid som kommer att fortsätta i evighet och 

som ni små varelser inte kan förstå. 

13 Eftersom ni inte ens är medvetna om det som sker nu, hur kan ni då förutse vad som kommer att 

hända eller tvivla på vad mitt ord profeterar? 

14 Redan nu kommer mina budbärare till världen som - när timmen är inne - kommer att ta bort det 

mörka bandaget från människornas ögon, de budbärare som har kommit till världen för att försvara 

sanningen med sina verk av sann kärlek. Men vem har upptäckt dem? Vem avgör vilka profeter och 

apostlar som kommer att vara morgondagens profeter och apostlar i dagens barn? Men om detta sker med 

dem som ni kan se med era kroppsögon, vad kommer då att hända när jag berättar för er att mina andliga 

värdar av ljus också har närmat sig er värld med sitt budskap om fred och sin uppmaning till väckelse? Du 

har inte ens misstänkt detta. 

15 Det är nödvändigt att detta folk, till vilket dessa uppenbarelser har anförtrotts, reser sig och vittnar 

om dem. För genom detta kommer människor att vakna upp och kunna uppfatta de andliga tecken och 

manifestationer som är specifika för denna tid. 

16 Detta är anledningen till att jag ständigt säger till er att skydda detta frö, så att det är ni och era 

barn som bär detta ljus till jordens folk. 

Jag tillåter er - för att bära mitt budskap till jordens olika punkter - att använda de medel som ni finner 

lämpliga, när ert samvete säger er att ni går på rätt väg. 

17 Men jag vill inte berätta för er att ni, som hör mig just nu, är de enda som har fått i uppdrag att 

utföra detta uppdrag. Nej - det kommer att falla på dig att göra en del av det, och de som kommer efter dig 

kommer att göra det som faller på dem. För arbetet är enormt för mitt nya folk. 

18 Vad ni måste sträva efter är att detta verk ska kunna utvecklas från generation till generation, 

uttrycka sig i sin andlighet och renhet och bevaras i all sin sanning. 

19 Ni känner ännu inte till hela kärnan och innebörden av min undervisning. Det är anledningen till 

att ni har förvrängt den genom klumpiga kultiska handlingar - kultiska handlingar som inte innehåller 

någon andlighet. Men när ditt sinne har vaknat till sanningen tillsammans med din själ, kommer ingen av 

dem att kunna lägga till något orent till mitt verk. 

20 Du ger världen det som du fick som uppgift innan du kom till jorden. Det är det budskap som din 

själ förde med sig. 

21 Sinnet vet inte allt detta, men själarna minns att de fick veta att här på jorden skulle alla samlas 

som var ämnade att höra Herrens ord vid hans nya manifestation i världen. 

22 Saliga är de som i sin själ har kunnat bevara Mästarens uppdrag och löfte, för i dem har min Andes 

ljus funnits. De fullgör nu den uppgift som har anförtrotts dem, och när de väl har avslutat den del som är 

deras, kommer de att ha den andliga glädjen att se nya "arbetare" komma efter dem för att fortsätta det 

påbörjade arbetet. Med dessa efterträdare kommer de att uppleva tillfredsställelsen, glädjen över att ha 

funnit vägen röjd och asfalterad, och att sådden på fälten redan har påbörjats. 

23 Om ni, som var de första och därför hade mycket att kämpa med eftersom ingen av era 

medmänniskor förberedde vägen för er i den här eran, ändå kunde föra ut ett budskap till världen, så kom 

ihåg att de nya generationerna - eftersom de kommer att finna vägen väl upptrampad och fröet spritt - 

kommer att behöva göra det budskap som de är bärare av mer ljust och tydligt känt. 

24 Redan från de tidigaste tiderna, när profeterna började förkunna Messias ankomst, sade de att alla 

nationer skulle bli välsignade i honom eftersom han skulle bli människa. Men idag säger jag er att alla 

nationer kommer att bli välsignade på nytt i denna tredje era, eftersom min Ande kommer att komma och 

kommunicera med varje själ. 

25 Välsignade är de som söker sin rening genom bön, omvändelse och goda gärningar, för det är de 

som verkligen tvättar bort sina fläckar för att kunna visa sig rena inför mig. Välsignade är de som förstår 

sanningen på detta sätt, för de hittar vägen och lämnar okunnigheten och mörkret från gångna tider bakom 

sig. 

Precis som jag kom under den andra eran för att sätta stopp för blodsutgjutelsen och offren av 

oskyldiga offer som folket offrade inför Jehovas altare, och jag lärde dem att offra sina egna liv till Fadern, 
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så kommer jag idag för att vända er bort från de många onödiga formerna av dyrkan och riterna genom 

vilka ni ersätter det sanna uppfyllandet av min lära. 

26 När du lyssnar till min undervisning blir du förvånad över att kunna förstå och genomföra det som 

tidigare verkade omöjligt för dig, och det beror på att din själ steg för steg har gått en väg som du inte 

kände till. En gnista av ljus i ditt sinne räckte för att avlägsna den yttre kulten som hade varit så djupt rotad 

i dig från ditt hjärta. 

27 Symbolismen försvinner också från din gudstjänst när du tittar närmare på sanningen, och du 

börjar njuta av ren, enkel, andlig och lätt utförd gudstjänst. 

28 Jag har ännu inte berättat allt för er och inte heller avslöjat allt, och därför säger jag till er att ni inte 

ska vara nöjda med vad ni har uppnått och att ni inte heller ska vara nöjda med det första ni har fått. I min 

skattkammare finns fortfarande många saker, och din själ ska få veta detta. Du måste fortfarande ta många 

viktiga steg på vägen. 

Jag lär er ett annat sätt att praktisera lagen och ett annat sätt att lära känna det andliga och gudomliga 

som Mitt Ord har uppenbarat för er. För jag vill inte att ni ska börja undersöka mig som vetenskapsmän 

eller teologer. Du ska rådfråga din Faders dolda visdom genom att lyfta dina tankar till honom i bön. Då 

kan du, klädd i ödmjukhet, respekt och kärlek, ta emot det som han skulle vilja avslöja för dig. 

Den som på detta sätt kommer fram till visdomens port kommer att betraktas som ett litet barn som 

längtar efter ljuset, eller en lärjunge som törstar efter kunskap. Jag ska få honom att känna min närvaro, jag 

ska smeka honom och visa honom allt som du ska veta enligt din Faders dom. Jag ska undanröja hans 

tvivel, jag ska dra bort slöjan av många mysterier från hans syn och fylla honom med ljus, så att han när 

han avslutar sin bön och återvänder till sin livskamp kan avslöja för sin mänskliga natur vad han lärde sig 

under lektionen med Mästaren. 

29 De som har velat känna igen kärnan i mitt väsen och tränga in i det gudomliga utan att gå in i min 

närvaro med den nödvändiga ödmjukheten och vördnaden har alltid gått vilse och aldrig nått fram till en 

stor undervisning, eftersom dörren till den är öppen endast för de ödmjuka och alltid stängd för de stolta. 

Människor är fortfarande små barn i livet och långt ifrån lärjungar. 

30 Ödmjukhet i sinne och hjärta är vad jag kräver av er, så att ni som kommer hit på den andliga 

vägen i längtan efter ljus kan finna allt ni vill veta. De som är förberedda kommer inte att behöva gråta, 

och de kommer inte heller att behöva längta efter dessa tider av min manifestation när de är över och när 

karavanerna av utlänningar anländer för att fråga er om vad ni har hört och sett. Du ska då ge dem ett sant 

vittnesbörd om allt det jag har lärt dig och en förklaring till allt det som de ser höljt i mystik. 

De är förvånade över ert sinnes och era ords klarhet och kommer att kalla er "Ljusets barn" och säga 

till er: "Ni har tur som kallas så eftersom ni har hört den gudomliga Mästaren, även om det bara var genom 

människans sinnesförmåga." 

31 Jag ger människor mitt ord på nytt så att de vet att de inte är övergivna, så att de vaknar upp genom 

sin andes röst och lär sig att stora gudomliga mirakel väntar själen efter detta liv. 

32 Jag har talat med människor om dem, och samma sak upplever den som vet hur man ber för att 

komma i kontakt med det andliga, liksom den som utforskar naturens hemligheter med hjälp av 

vetenskapen. På dessa två sätt kommer både sinnet och anden att upptäcka mer och mer ju mer de söker. 

Men när kommer den tid då människan kommer att inspireras av kärlek till sina studier och sin forskning? 

Det är först när detta sker som hans arbete i världen blir permanent. Så länge vetenskapen drivs av 

maktbegär, arrogans, materialism eller hat kommer människorna ständigt att uppleva att naturkrafterna 

som släpps loss straffar deras oförsiktighet. 

33 Vetenskapsmannen i denna tid visar en fullständig brist på förståelse i sina arbeten, för han förstör 

nationer och folk, han slår ner sina medmänniskors liv i tusental, förslavar människor och förvandlar 

människans liv till en virvelvind. Han förstår inte den ondska han orsakar och är omedveten om 

konsekvenserna av sina handlingar. Det är därför jag kallar dem vårdslösa. 

34 Endast min barmhärtighet kan komma denna mänsklighet till hjälp, och därför har jag kommit för 

att beröra människans hjärta och väcka hennes själ så att hon kan höra samvetets mjuka röst som klokt 

kommer att få henne att inse allt det onda som hon har orsakat och samtidigt ingjuta i henne vägen till att 

gottgöra fel och onda gärningar. 
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35 Människor måste förstå att alla måste komma till mig - men inte som människor som de skulle 

vilja, utan i ett andligt tillstånd. Endast på detta sätt kan de se till att deras arbete är inriktat på allas bästa, 

så att det också kommer att vara till deras egen fördel. 

36 Hur många har inte uppblåst sig själva i ondska, i arrogans, i sin fåfänga strävan, hur många har 

inte satt på sig kronor trots att de är eländiga och andligt nakna. Hur stor är inte kontrasten mellan vad du 

anser vara din sanning och min sanning! 

37 Ni gråter när ni hör mitt ord, ni folk. När kommer hela mänskligheten att gråta inför mitt 

avslöjande? Jag förlåter er alla, det är ett ögonblick av nåd, och jag sprider mitt oändliga ljus på alla 

världar och på alla mina barn. 

38 Detta är ljusets tidsålder då den gudomliga visdomen, som är den helige Andes ljus, kommer att 

lysa upp även de mest hemliga hörnen i hjärtat och själen. 

39 Nu kommer människan snart att veta varifrån hon kommer, vem som föds i denna värld, vad som 

är meningen, uppgiften och syftet med detta liv, och hon kommer att kunna förklara för sig själv vad hon 

har kallat "döden". 

Nu kommer mänskligheten snart att överge teorier och yttre former av dyrkan för att istället leva 

sanningen. Då kommer han att ägna sin tillvaro åt det goda, dyrka mig genom sina verk, och när timmen 

kommer för att lämna denna värld kommer han inte att kalla det faktum att kroppens ögon stängs för alltid 

för "döden", eftersom han vet att detta är det ögonblick då själen helt och hållet går in i ett högre liv. 

40 När ni alla väl vet att själens frigörelse när den lämnar kroppen är det övergångssteg som är 

nödvändigt för att närma sig fridens och fullkomlighetens hem, då kommer en sann insikt om verkligheten 

att växa fram hos människorna. 

41 Skaparen placerade människorna i en värld vars natur ständigt utvecklas, men som alltid utvecklas 

mot fulländning. 

Men de människor som lever i denna natur utvecklas inte i harmoni med den, eftersom de inte strävar 

efter moralisk förbättring och inte längtar efter att fullända sin själ, vilket är kärnan och anledningen till 

deras existens. 

42 Människans utveckling, framsteg, vetenskap och civilisation har aldrig haft som mål att höja den 

andliga själen, som är det högsta och ädlaste som finns i världen. 

människor finns. Hans strävanden, hans ambitioner, hans önskningar och hans 

Bekymren har alltid haft sitt mål i den här världen. Här har han sökt kunskap, här har han samlat skatter, 

här har han skaffat sig nöjen, hedersbetygelser, belöningar, maktpositioner och utmärkelser, här har han 

velat finna sin ära. 

Därför säger jag till er: Medan naturen går framåt steg för steg utan att stanna i sin lag om oupphörlig 

utveckling mot förfining, mot fulländning, har människan hamnat på efterkälken, har inte gått framåt; 

därav hennes ödesnedslag på jorden, därav de prövningar, hinder och slag som hon möter på sin livsväg. I 

stället för att vara i harmoni med allt som omger honom i hans liv och se till att göra sig själv till herre 

över allt genom en uppåtgående utveckling av sin själ, som Herren hade befallt från början, ville han bli 

herre genom de lägre passionerna som girighet, arrogans och hat. Men utan att vara medveten om det 

straffade han själv sina fåfängligheter genom att falla från sin plats som herre och furste över allt som Gud 

ställde under hans vilja och blev en tjänare, en slav och till och med ett offer för alla naturkrafter som 

omgav honom. 

43 Ta beslutet att lära känna er själva först genom att söka essensen i kärnan av ert väsen, och jag 

försäkrar er att ni kommer att känna er upplysta när ni upptäcker att ni framför allt är andliga själar, Guds 

barn. 

44 Mitt ord öppnar dörrarna till andlig kunskap för dig, så att du i ditt hjärta kan samla något av det 

som Fadern har i sin skattkammare för sina barn. 

45 Människan bär inom sig en andlig själ som är bärare av många gåvor och gudomliga härligheter, 

och det är Guds ord, hans undervisning, som gör henne värdig att uppnå denna nåd. 

46 Hur mycket har mänskligheten inte förnedrat sig själv i sin materialism, hur många tårar har den 

inte fått utstå på grund av sin likgiltighet inför det höga, det rena och sanna! 
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47 Den andliga själen lutar åt dygd, det kroppsliga skalet lutar åt synd, och båda brottas med varandra 

utan att kunna komma i harmoni. Därför har jag med mitt ord lärt båda hur man förenar sig i ett ideal, 

genom att på ett rättvist sätt ge själen sitt eget och världen sitt eget. 

I "köttet" finns instinkterna, passionerna och böjelsen för det materiella, eftersom det är där det har sitt 

ursprung. Därför behöver ni en undervisning som kan göra människans hjärta känsligt, som kan förädla 

hjärtat och höja det utan att distrahera det från uppfyllandet av de lagar som styr människan på jorden. 

Genom denna undervisning kommer själen att kunna höja sig till det eviga, till det rike där den har sitt 

ursprung. 

Om hon kan segra över "köttet" och världen, kommer det senare, när hon redan är fri från det 

mänskliga kroppsskalet, att bli lättare för henne att stiga upp från nivå till nivå, att komma allt närmare 

Fadern och därmed lämna den värld som hon bebodde och som förslavade henne allt längre bort. 

48 Den andegnista som gör människan lik sin skapare kommer att närma sig mer och mer den 

oändliga flamma som den sprang ur, och denna gnista kommer att bli en lysande varelse - medveten, 

strålande av kärlek, full av kunskap och kraft. Den varelsen åtnjuter ett fullkomligt tillstånd där det inte 

finns den minsta smärta eller ångest, där perfekt och sann lycka råder. 

49 Om detta inte var målet för er ande, sannerligen säger jag er, skulle jag inte ha gjort min lära känd 

för er genom så många läror, för då skulle lagen från den första eran ha varit tillräcklig för att ni skulle 

kunna leva i fred på jorden. Men om ni tänker på att jag levde bland människorna och lovade dem en 

oändligt mycket bättre värld bortom detta liv, och om ni dessutom kommer ihåg att jag lovade att 

återvända i en annan tid för att fortsätta att tala till er och förklara allt som ni inte hade förstått, kommer ni 

att komma till slutsatsen att människans andliga öde är högre, mycket högre, än vad ni kan förvänta er, och 

att den utlovade lyckan är oändligt mycket större än vad ni kan ana eller föreställa er. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 278 
1 Älskade lärjungar, än en gång säger jag till er: Vakta och be, för kroppen är svag och kan i sin 

svaghet leda själen på avvägar. 

2 Den själ som vet hur man ska leva vaksamt avviker aldrig från den väg som Herren har utstakat för 

den, och den kan använda sitt arv och sina gåvor tills den har uppnått sin högre utveckling. Detta väsen 

måste avancera i prövningarna eftersom det lever vaksamt och aldrig låter sig domineras av materien. Den 

som vakar och ber kommer alltid att gå segrande ur livets kriser och vandra livets väg med ett fast steg. 

3 Hur annorlunda är inte beteendet hos den som glömmer att be och vakta! Han avstår frivilligt från 

att försvara sig med de bästa vapen som jag har gett människan, nämligen tro, kärlek och kunskapens ljus. 

Det är den som inte hör den inre rösten som talar till honom genom intuition, samvete och drömmar. Men 

hans hjärta och hans sinne förstår inte det språket och tror inte på budskapet från hans egen ande. 

4 Om människan levde medvetet med hänsyn till det högre liv som existerar och vibrerar ovanför 

henne, och om hon visste hur hon skulle rådfråga sin ande - hur många olägenheter skulle hon inte bespara 

sig själv, hur många avgrunder skulle hon inte rädda sig från. Men under hela sitt liv ber han om råd från 

dem som inte har någon lösning på sina tvivel och sin osäkerhet: vetenskapsmännen som har trängt in i 

den materiella naturen men som inte känner till det andliga livet eftersom själen i dem har fallit i slöhet. 

5 Människans själ måste vakna upp för att finna sig själv, för att upptäcka alla de förmågor som har 

anförtrotts den för att stödja den i dess kamp. 

6 I dag är människan som ett litet, magert blad som fallit från livets träd och är vindens leksak, utsatt 

för tusen växlingar, svag inför naturens krafter, bräcklig och eländig inför döden, medan hon borde vara 

herre över jorden som en prins som jag har sänt för att fullända sig själv i världen. 

7 Tiden för uppvaknande har kommit då du måste skynda dig att söka sanningen och gå tillbaka den 

väg som din ambition, förtvivlan och okunnighet har fört dig. 

8 Fly inte från mitt ljus som verkar skaka världen med sina uppenbarelser. Snart kommer du att se 

den räddande stjärnan lysa i det andliga himlavalvet för denna skeppsbrutna värld - denna mänsklighet 

som är förlorad i skuggan av ett materialistiskt, ofruktsamt och egoistiskt liv, eftersom den har avvikit från 

den lag som är kärnan i ditt liv. 

9 Välsignade människor: Skakas inte era hjärtan när jag på detta sätt talar till er om mänskligheten? 

Tänker du inte genast på det svåra uppdrag du har att utföra? 

10 Jag talar så till er så att ni kan förbereda er. För nu är tiden nära när mina budbärare och sändebud 

kommer att dyka upp i världen, och bland dessa sändebud kommer några av er att finnas, några av dem 

som har hört mitt ord i denna tredje tidsålder. 

11 Endast de med rent hjärta får gå ut i länder och nationer för att sprida mitt budskap, för de kommer 

att vara de enda som är värdiga att vittna om sanningen i detta arbete. 

12 När dessa sändebud beger sig till de länder som väntar dem måste all religiös fanatism redan vara 

släckt ur deras hjärtan, det får inte längre finnas den minsta önskan om smicker eller beundran, och deras 

hand får inte heller våga befläckas med världens pengar för det kärleksarbete de utför. De får inte sälja 

mirakel och inte heller sätta ett pris för kärlek sinsemellan. De ska vara tjänare, inte herrar. Tiden kommer 

att komma då du kommer att förstå storheten i sann ödmjukhet, och då kommer du att inse att den som 

visste hur man är en tjänare i verkligheten var fri i sin uppgift att göra gott och sprida barmhärtighet, och 

att tro, förtroende och frid följde honom i hans liv. 

13 Den som däremot har trott sig vara kung och herre, utan att ha förtjänat att vara det, är - även om 

folken ligger vid hans fötter - en slav, en stackare, för han har varken vila, frid, trygghet eller tro. 

14 Om du vill ha verklig uppmuntran i den andliga kampen, vänd dig till din nästa och du kommer att 

känna en djup tillfredsställelse, en outsäglig lycka, ojämförligt mycket större än de nöjen som världen kan 

erbjuda dig, varje gång du tröstar en sörjande, läker en sjuk person eller räddar en förlorad. Om ditt 

mänskliga och lilla hjärta en gång upplever denna typ av glädje är det för att din själ har kämpat och rest 

sig. 

15 Jag känner av denna hemliga fråga i ditt hjärta: "Vad kommer det att hända med oss när vi saknar 

värmen från detta ord?" Anledningen till detta är att din själ förutser den tid av smärta som kommer att 

upplösa världen från och med det ögonblick då min manifestation tar slut. 
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16 Jag säger till er: Om du följer min undervisning har du inget att frukta. För den som vandrar på 

min väg, för honom lyser mitt ljus, och han har min frid. Var bekymrad för dem som har glömt att be, för 

dem som inte känner kärlek i sina hjärtan, för dem som inte känner till de andliga gåvor de har. Be för dem 

alla. 

17 Lär dina medmänniskor att be, få dem att förstå att det är deras ande som bör kommunicera med 

sin Skapare, så att de inser att deras böner nästan alltid är kroppens rop, ett uttryck för rädsla, ett bevis på 

deras bristande tro, deras uppror eller deras misstro mot mig. 

18 Få dina medmänniskor att förstå att de inte behöver förnedra eller slita sina kroppar för att röra min 

ande, för att väcka min medkänsla eller barmhärtighet. De som ålägger sig själva kroppsliga lidanden och 

botgöringar gör det därför att de inte har den minsta kunskap om vad som är de mest tilltalande offren för 

mig, och inte heller någon uppfattning om min kärlek och er Faders barmhärtighet. 

19 Tror ni att det krävs tårar i era ögon och smärta i era hjärtan för att jag ska förbarma mig över er? 

Det skulle innebära att du tillskriver mig hårdhet, okänsla, likgiltighet och själviskhet. Kan du föreställa 

dig dessa brister hos den Gud du älskar? 

20 Hur lite har ni inte försökt lära känna mig! Anledningen är att du inte har tränat ditt sinne att tänka 

i harmoni med Anden. 

21 Jag talar mycket till er om bön eftersom det är nödvändigt att ni upptäcker alla de krafter och 

effekter som finns i den. För tiden har kommit för din ande att fullfölja det stora uppdrag i världen som 

den är ämnad för, och bönen är det bästa vapnet för dess kamp. 

22 Den som vet hur man ber är en Guds soldat, eftersom hans andlighet gör honom oövervinnerlig. 

Hans vapen fungerar utan att världen märker det. Hans ljus lyser upp mörkret, hans makt motverkar onda 

avsikter och hans kärlek sår fred. Han behöver inga materiella medel för att fullfölja sitt uppdrag, han 

fullföljer och agerar som om han redan befann sig i det andliga. 

23 Jag har gett mänskligheten den tid som krävs för dess andliga uppvaknande, och denna tid går mot 

sitt slut. Den behöver bara ta några fler steg längs världens vägar, sedan kommer den att stanna upp för att 

frivilligt gå in i kärlekens rike. 

24 Fortfarande kommer du att se en mäktig man rusa på en annan mäktig man för att förgöra honom 

och förbli herre på jorden. De inser inte att den makt de söker inte kommer att ges till dem eftersom de 

överskrider gränserna för den fria viljan. 

25 Om man i slutet av striden fortfarande står upprätt och vill ropa ut segerropet, kommer man att se 

att hans rike består av ruiner och lik, att hans världsrike består av elände och död, och detta kommer att 

vara slutet på världens krig. 

26 Människan kommer då inte att kunna hävda att hon i mig fann ett hinder för sin vetenskap eller en 

fiende till sin strävan efter makt och sin längtan efter storhet. För jag lät honom gå till slutet, till gränsen, 

för ni vet att allt mänskligt har en gräns. 

Människan skapade en värld enligt sina idéer, men förstörde den själv eftersom grunden inte var stabil. 

Vad kommer han att kunna anklaga mig för? Men när smärtan är som störst och hjärtat är förskräckt över 

resultatet av hans gärningar, då kommer han att ropa på barmhärtighet och förlåtelse, för först i det 

ögonblicket kommer själen att bryta sig ur den fängelsehåla där den varit fånge, för att bryta ut i längtan 

efter Honom som den hade glömt, eller om den en gång kom ihåg Honom, så var det bara för att misströsta 

om hans makt. 

27 Människan kommer att lära känna min rättvisa - inte min vedergällning. För om denna känsla 

fanns i mig och jag skulle släppa ut den på mänskligheten, skulle jag i stället för att rena den, befläcka den. 

Men min rättvisa har till uppgift att återställa renheten i din själ. 

28 Se hur jag - medan människorna förbereder sin undergång - tillhandahåller allt för deras frälsning 

och uppståndelse, även om de för detta måste gå igenom en smältdegel av omätliga lidanden, som är 

nödvändiga för att stärka själarna i deras omvändelse och deras beslutsamhet att förbli trogna mot lagen. 

29 Alla kommer att räddas av min kärlek, alla kommer jag att ge dem möjlighet att återvända till mig, 

och då kommer ni att veta att den Allsmäktige och den slutliga segraren är jag. Men jag kommer inte att 

regera över de besegrade, inte heller över de döda eller de förödmjukade: Min seger kommer att vara 

verklig eftersom jag kommer att regera över segrare. 
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30 Ni är som en park vars gräsmattor jag har skött och där jag inte har låtit något ogräs växa. Jag har 

låtit buskar växa, knoppar spira och blomkorgar öppna sig så att besökaren kan njuta av dem och 

vandraren kan finna skydd mot väder och vind och vila i skuggan av träden. 

31 Ibland blir din frid till kamp, oro eller rädsla. Detta händer när stormen piskar åkrar och trädgårdar, 

skakar träden och avlövar blommorna. Sedan frågar du dig vad dessa prövningar innebär. Men jag säger er 

att virvelvinden får den dåliga frukten och de torra bladen att falla från träden och blåser bort allt som inte 

borde finnas i trädgården. 

32 När denna trädgård blommar och bär sina frukter enligt min vilja kommer jag att öppna sina portar 

och bjuda in invånarna i andra provinser att gå in i den för att ge dem de frukter som de tycker bäst om så 

att de kan bära dem till sina provinser. 

33 Jag välsignar träden som trots att de blev piskade av orkanen lyckades hålla stånd och som, trots 

att deras grenar var avlövade under en kort tid, snart täckte sig själva med grönt igen. 

34 När testet var över såg du med förvåning att den ruttna frukten och de torra bladen hade fallit av 

trädet. 

35 Jag gav dig styrkan att klara av testet och gav dig ljuset för att förstå innebörden av dessa 

gudomliga lektioner. 

36 Om jag skulle fråga dig vilka de dåliga frukterna är som ditt träd ibland bär, vad skulle du svara 

mig? Du skulle genast svara mig att det är dina bröder och systrar som inte arbetar med uppriktighet, som 

inte har förnyat sig själva, som inte erbjuder mig något gott. Men jag säger er att de dåliga frukterna inte är 

era bröder och systrar, att det inte är de som virvelvinden blåser bort från trädgården. De dåliga frukterna 

är dåliga vanor, dåliga känslor och misstag som de begår i Mitt arbete. Och de torra bladen är alla de 

överflödiga handlingar som fortfarande lever kvar bland mina lärjungar, såsom yttre former av gudstjänst, 

riter, symboliska handlingar och beteenden som hörde till ett mycket avlägset förflutet, men som redan i 

dag är som torra blad utan saft som har fallit från livets träd. 

37 Om min lära skulle betrakta någon av er som dålig frukt, ovärdig att sitta på min rättvisas och min 

kärleks träd, skulle den inte vara sann, eftersom den inte skulle visa barmhärtighet mot den som handlar 

olagligt, inte heller skulle den visa kärlek mot den behövande och inte heller auktoritet för att omvända 

honom. 

38 Ni vet att jag inte jagar bort någon och inte heller kastar jag ut en enda av mina barn, men jag 

driver ut all ogudaktighet ur hans hjärta och lär honom att kasta ut ur sin barm allt det onda som hindrade 

honom från att verkligen uppfylla min lag. 

39 Om jag var tvungen att förkasta de ofullkomliga och bara acceptera de goda och rättfärdiga - 

sannerligen säger jag er att ingen av er skulle bli utvald av mig eftersom ni alla är ofullkomliga och jag 

inte finner en enda rättfärdig person bland er. 

40 Storheten i min undervisning är att rädda syndare. 

41 Tacka er Fader, för det är han själv som förklarar hans läror för er, eftersom mänskligheten 

förvränger mina läror genom att få det som är oändligt rättvist att framstå som om det vore orättvist. 

42 Du representerar min trädgård. Det var mitt ord som gav dig näring. Men du har ännu inte 

blommat och inte heller burit frukt. I sanning säger jag er att blommorna i er trädgård kommer att öppna 

sig först när ni byter er från ande till ande, och frukterna på ert träd kommer att mogna först när era verk 

innehåller sanning, kärlek, kunskap, när de har liv, näring och god smak. 

43 Ännu en gång säger jag er att denna tredje tid, när ni har hört mig genom det mänskliga intellektet, 

bara har varit ett stadium av förberedelse eller bildning - en manifestation av mitt ord, min ande, men 

fortfarande mänsklig och materiell. Därför säger jag er att denna form av kommunikation inte kan vara 

målet för era andliga strävanden. 

44 Den här manifestationen har varit det steg som har gjort det möjligt för er att ta ytterligare ett steg 

på den väg som för er närmare den perfekta gemenskapen. 

45 Jag talar ofta om detta för er så att ni kan ta steget in i den nya tiden utan rädsla när den nuvarande 

perioden tar slut. Då kommer ni att övertyga er själva om att röstbäraren inte är absolut nödvändig för att 

ta emot min gudomliga förbön, eftersom den kommer att sänka sig över varje själ. 

46 Genom det ljuset får du mina order, känner min närvaro och hör min röst. 
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47 Vid den tidpunkten kommer neofyten att ha blivit en lärjunge, han kommer inte längre att vara den 

som kallade på sin Herre och sade till honom: "Fader, kom till mig, ge mig din hjälp, res mig upp". Då 

kommer han att vara den som reser sig upp och närmar sig sin Fader för att säga till honom: "Älskade 

Mästare, min Fader, här är jag, redo att höra dig och ta emot din gudomliga vilja från dig." 

48 Förstå, människor, att det som jag har uppenbarat för er genom dessa röstbärare inte är, och inte 

heller kan vara, allt som jag har att avslöja för människan. 

49 Jag har avslöjat många saker genom dessa munnar, men det är inte min hemliga skattkammare, det 

är inte hela boken med min visdom. Jag säger det igen: det var en förberedelse, en introduktion till 

spiritualiseringens tid. 

50 Ni har börjat utveckla era gåvor, men ni kommer inte att kunna utveckla er fullt ut förrän detta ord 

har upphört. 

51 Låt er för tillfället förberedas av mig så att när ni hör de sista av mina undervisningsanföranden 

kommer det att bli fest bland mitt folk och inte sorg för att de inte längre hör mig i denna form. 

52 I din själ kommer minnet av de tider då folket hörde Jehovas röst i åskdunder och såg hans ljus i 

blixtar, då de fick lagen inristad i sten och det eviga livets bröd symboliserades i manna. 

53 Er ande kommer att påminna er om min närvaro i denna värld när jag levde med er, blev människa, 

för att synas, höras och förstås, för att väcka era sovande själar genom mina underverk, för att ge er bevis 

på min kärlek. Och för att ni skulle hitta tron har jag gett er allt ni bad mig om: förlåtelse, tålamod, 

mirakel, välsignelser, blod och liv. 

54 Ni kommer också att minnas den tid då ni fick denna manifestation genom Mina sändare eller 

röstbärare, som gjorde Mitt Ord hörbart och anpassade det till allas begriplighet för att kunna förstås. 

55 Då kommer du att gråta av sorg och glädje: Av sorg, när du inser hur långsamt du har vandrat på 

den andliga vägen, och på grund av din hårdhjärta, som alltid har tvingat Fadern att komma ner till ditt 

elände och din misär. Din gråt kommer att bli av glädje när du inser att du, trots din långsamhet, redan har 

kommit fram till portarna till den nya eran, där du inte längre kommer att offra din Fader, där du inte 

längre kommer att ropa till honom och be honom i tårar att rädda dig från fördärvet, eftersom du redan vet 

hur du ska gå till honom och tala med honom och höra honom med din själ. 

56 Varför skulle det finnas smärta i det sista ögonblicket av denna manifestation, eftersom denna dag 

markerar början på en ny period av större ljus och fulländning? Jag har sagt till er att jag vill att denna dag 

ska bli en andlig fest för mitt folk. 

57 Sannerligen säger jag er att jag har i beredskap för er ännu större lärdomar än de som jag har 

uppenbarat för er i dag. Men när kommer ni att kunna förstå allt som jag har lärt er och avslöjat för er i 

Röstbärarnas ord? När kommer du att berätta för mig att du redan har förstått kärnan i denna 

undervisning? 

58 Var lugna, för om ni verkligen ägnar er åt att studera och praktisera mitt ord, kommer ni att bli 

guidade av mig till vägens slut. Kom ihåg att jag är ljuset som lyser upp din väg. 

59 Människor, jag vill att ni erkänner det välsignade arv som ni har fått från er Faders barmhärtighet 

sedan begynnelsen. Ni har sedan dess blivit märkta för att vittna om min sanning i den tredje tidsåldern. 

Mitt ljus har följt dig på alla dina långa vandringars stigar. 

60 Ni har förberetts så att ni kan känna igen mig när ni tar emot detta budskap och inte låta tvivlet 

hålla er borta från mig. När ni reflekterar över detta blir ni ibland förvånade över att ni kunde frigöra er 

från många av de band som band er. Du kan inte ångra det steg du har tagit eftersom du har insett att mitt 

arbete är tydligt och att mitt ord är gott. Ni vet alla mycket väl vilken väg ni följer och vad ni gör för 

närvarande. Det finns inga hemligheter i mina uppenbarelser, inga tvetydigheter i mina ord. 

61 Klarheten och omfattningen av min undervisning kommer att få din andliga själ att gradvis avslöja 

det som Fadern har anförtrott den och att utveckla de gåvor som har varit dolda under lång tid. Du sov, och 

det är först nu som du inser att du har sett mitt ljus. Jag har inte överraskat er, ni har överraskat er själva. 

Jag har inte varit någon hemlighet för mina barn, men du döljer fortfarande många hemligheter. Därför 

har jag kommit till er hjälp för att ni ska få veta sanningen fullt ut. 

62 Tacka din Herre för att du är på väg igen, men nöj dig inte med det. Kom ihåg att jag har erbjudit 

dig vägen så att du kan komma till mig på den. Ni är lärjungar till en andlig lära vars mål ni fortfarande 

anser vara långt borta. Men min undervisning står vid er sida, mitt ord uppmuntrar er och min 
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barmhärtighet stärker er så att ni inte misslyckas. För du kommer att skörda först när du når toppen av 

förandligandet. 

63 För närvarande lyser mitt ord upp jorden, det har just kommit i den tid som förutspåddes, och även 

om endast ett fåtal är vittnen till detta budskap, om man jämför deras antal med mänskligheten, så kommer 

den dag då mitt ord kommer att ljuda över hela världen. 

Hittills har ni varit nöjda med att höra mig. Men när min manifestation väl är över kommer lärjungarna 

att dyka upp bland er som har studerat min undervisning och som vakar över dess väsen, som på ett 

beslutsamt och tydligt sätt kommer att se till att sådana kärleksfulla gärningar utförs i detta arbete som 

kommer att övertyga människor. 

64 I dag ser jag fortfarande många som är i villfarelse, eftersom de lägger till riter och traditioner till 

min lära som inte hör till den. Men det är först efter att ni har studerat som rening och sanning kan komma 

till er gudstjänst och era gudstjänsthandlingar, och därmed till folkets andliga enhet. 

65 Nu tror du att du förstår det ansvar du har och tror att du förstår storheten i detta arbete. Men jag 

säger er att ni kommer att få denna förståelse först efter denna tid av undervisning och efter att ni har 

reflekterat över vad ni har hört. 

66 Du kommer att finna allting uttryckt i mina ord, och du kommer inte på något sätt att finna det 

oklart eller tvetydigt. Men ni måste ägna lite tid åt att reflektera över detta budskap så att ni kan erbjuda 

mänskligheten ett gott budskap av strålande ljus, fred och sann tröst. Detta är det uppdrag som ni har fått, 

o folk, som vittnen till denna uppenbarelse. Därför har jag bett er att redovisa detta åtagande för Fadern för 

länge sedan. 

Vakta, be och förbered er så att ni kan förmedla Mitt Ord i all dess renhet. Sannerligen säger jag er att 

om ni överför den på detta sätt kommer den att segra, eftersom den då kommer att kunna stå emot all 

fördömelse, fientlighet och granskning. Men de som gör det känt måste vittna om det med sina gärningar, 

så att de kan stå emot de nedsättande domar och prövningar som de kommer att utsättas för. Ni kommer att 

uppnå detta om ni kan tillämpa mitt ord i era liv utan fanatism eller hemlighetsmakeri. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 279 
1 Du färdas på en törnig väg, och med varje smärta du har hör du samvetets röst som säger dig att du 

fortfarande är långt ifrån att uppfylla din Faders lag, och det är därför du snubblar. 

Den andliga själen behåller den intuitiva kunskapen om att den kom fram ur Skaparens sköte för länge 

sedan, och i vetskap om att den fortfarande har en lång väg att gå och måste resa för att återvända till sin 

utgångspunkt, ägnar den sig åt bön, i vetskap om att den åtminstone i det här ögonblicket kan få kontakt 

med sin Fader. Själen vet att den i bönen finner en tröst som smeker, stärker och läker den. 

2 Jag välsignar dem som ber. Ju mer andlig deras bön är, desto större är den frid jag får dem att 

känna. Ni kan lätt förklara detta för er själva, för de som för att be är beroende av att knäböja inför bilder 

eller föremål för att känna det gudomligas närvaro kommer inte att kunna uppleva den andliga känslan av 

Faderns närvaro i sina hjärtan. 

3 "Saliga är de som tror utan att se", sade jag en gång, och nu säger jag det igen, för den som blundar 

för världens ting öppnar sina ögon för det andliga, och den som tror på Min andliga närvaro måste känna 

den och njuta av den. 

4 När kommer de jordiska människorna att sluta förneka sin ande lyckan att känna Mig i sitt hjärta 

genom direkt bön eller - vilket är samma sak - genom bön från ande till ande? När mitt ljus lyser upp 

människors liv, när de får veta sanningen och förstår sina misstag. 

5 Nu är det rätt tid att be och meditera, men med böner som är fria från fanatism och avgudadyrkan, 

och med lugna och djupa reflektioner över mitt gudomliga ord. 

6 Alla tider och platser kan vara lämpliga för bön och meditation. Jag har aldrig sagt till er i min 

undervisning att det finns platser eller stunder som är särskilt avsatta för detta. Varför gå till vissa platser i 

världen för att be, när din ande är större än den värld du bor i? Varför begränsa mig till bilder och sådana 

begränsade platser när jag är oändlig? 

7 Den allvarligaste orsaken till människors andliga fattigdom och deras jordiska ödesfall är deras 

bristfälliga sätt att be, och det är därför jag säger att denna insikt måste nå hela mänskligheten. 

8 Du står vid den andliga tidsålderns portar. Bli därför inte förvånade över att jag talar mycket om 

det som tillhör anden. 

9 Ingen ska bli förvånad över mitt nya budskap och betydelsen av mitt ord. Profeterna i den första 

tidsåldern, liksom Kristus i den andra tidsåldern, tillkännagav med största tydlighet den tidsålder som ni 

upplever i dag. 

10 Många har gått genom världen för att de har insett att det nu är dags att uppfylla dessa profetior. 

Men jag måste säga er att inte alla har förstått Skriftens innebörd, för de ger dem en materiell tolkning som 

liknar den som judarna gav till Messias' ankomst och hans rike. 

11 När jag var på jorden sade jag till er: "Mitt rike är inte av denna värld." Vid ett annat tillfälle sade 

jag: "Jag måste lämna er, för jag ska bereda er en bostad som ni ska nå." 

12 Så, lärjungar, om jag kom med en undervisning som talade om ett högre liv, som avslöjade det 

Andliga Livet och visade er vägen till att nå samma liv - en väg som ni måste förstå, som inte bara har 

varit Mitt Ord, utan också den Första Tidens Lag och alla profetior som har överlämnats till er av Mina 

budbärare som talade till människorna om det Andliga Livet - varför tog ni då den gudomliga innebörden 

av dessa uppenbarelser materiellt? 

Jag har talat till människor i gångna tider i liknelser och allegorier, eftersom varken själarna eller 

intellektuella organ kunde ta emot ljuset i sin helhet. Det var därför absolut nödvändigt att överföra detta 

språk, dessa figurer och liknelser till det andliga och att tolka dem andligt tills man finner den sanna 

innebörden i dem. 

13 "Mitt rike är inte av denna värld", säger jag på nytt till er. Mitt rike ligger i den andliga världen, för 

i grunden är jag ande. Men eftersom ni är barn till detta väsen är det naturligt att ni också tillhör detta rike. 

För att nå dit har jag inspirerat en undervisning och avslöjat en visdom för er som kommer att höja er 

över ert mänskliga tillstånd och föra er steg för steg närmare det andliga riket. 

14 Be och meditera, människor, så kommer ni inte att hamna i fel, och ni kommer inte heller att bli 

förvirrade av någon. För ni är den nya tidens frö, för ni kommer till det osynliga berget för att höra er 

Faders röst. 
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15 Ur mörkret och avgrunderna reser sig nu själar för att öka antalet medlemmar i Guds folk, i vars 

barn finns Abrahams, Jakobs, Moses, Elias och alla de som visste hur de skulle hedra sitt folks namn och 

förhärliga sin Guds namn med sina gärningar. 

16 En röst har väckt dig, en vänlig och tröstande röst som kallar dig in i ljusets och livets rike, men 

som kan förvandlas till rättvisa om du väljer att fortsätta att förnedra din själ och inte lyda lagen. 

17 Till de lydiga och ödmjuka säger mitt ord: Stå fast, för ni kommer att vinna mycket av min nåd och 

kommer att åstadkomma mycket för era bröder och systrar. Till de dåraktiga säger min röst: Om du inte 

utnyttjar denna välsignade möjlighet att fly från syndens smuts eller okunnighetens mörker som du lever i, 

kommer du att se tider och tidsåldrar passera över din själ utan att veta vad Herren förde med sig i sitt 

budskap, eller vilka andliga gåvor han uppenbarade för sitt folk. 

18 Det är sant att det kommer att finnas en lämplig tidpunkt för alla att rädda sig själva och stiga upp 

till höjderna. Men ve den som försenar den dagen! Ve den som missar möjligheterna att utveckla sin själ 

för att han har ägnat sig åt den här världens småsaker! Han vet inte hur lång tid det kommer att ta innan 

han får vänta på ett nytt tillfälle, och han vet inte heller hur bittert hans belöning kommer att bli. I detta 

ligger inte den minsta vedergällning eller det mildaste straffet från Faderns sida, utan hans stränga och 

obönhörliga rättvisa. 

19 Vet ni i dag, sedan jag kom till er, om ni inte redan har missat eller utnyttjat tidigare möjligheter, 

och vet ni hur länge er själ har väntat på att få denna nya möjlighet att fullfölja ett uppdrag som anförtrotts 

den för länge sedan? Vad vet ditt hjärta eller ditt sinne om sin själs förflutna, om sitt öde, sina skulder, 

uppgifter och försoning? Ingenting! Därför får du inte avbryta själens fulländning och inte heller fresta den 

med kärlek till världens gods. Den måste följa en annan väg, andra mål, andra ideal. 

20 Detta är de första dagarna av en tidsålder som strålande gryr i mänskligheten. Den har dykt upp 

mitt i stormar, blixtar, skalv och smärta. Men de mörka molnen kommer att skingras och sanningens ljus 

kommer att lysa i all sin majestät. 

21 I dag lever du fortfarande i de tråkiga dagar som föregår ljuset. Trots detta, genom att använda de 

få upplyftningarna på er molniga himmel, tränger detta ljus in med sina korta ljusstrålar som når vissa 

punkter på jorden, rör vid hjärtan, skakar och väcker själar. 

22 Alla som har överraskats av detta ljus har stannat upp på vägen och frågat: "Vem är du?" Och jag 

har svarat dem: "Jag är världens ljus, jag är evighetens ljus, jag är sanningen och kärleken. Jag är han som 

lovade att komma tillbaka för att tala till er - han som sägs vara Guds ord." 

23 Liksom Saulus på vägen till Damaskus har de förnedrat all sin stolthet, de har övervunnit sin 

arrogans och ödmjukt sänkt sina ansikten för att med sina hjärtan säga till mig: "Min Fader och Herre, 

förlåt mig. Nu förstår jag att jag har förföljt dig utan att vara medveten om det." 

24 Från och med den stunden har dessa hjärtan förvandlats till små följare. För i denna tredje 

tidsålder, fram till nu, har ingen apostel dykt upp bland mina nya lärjungar med den upphöjdhet som den 

som så mycket förföljde mig i mina lärjungar och som efteråt älskade mig med sådan glöd. 

25 Ni är små imitatörer och efterföljare av dem som skrev sitt andliga uppdrag i världen med stora 

kärleksverk och lämnade sina spår vid sidan av den som de älskade så mycket och som de dog för: Deras 

mästare. 

26 Jag talar till er om de gångna tiderna ibland i stora drag och ibland i detalj, så att ni kan lära er att 

från de stora exemplen på undervisning hämta den andliga innebörden som är odödlig och oföränderlig. 

27 Här är mitt hjärta, öppet för varje önskan, varje oro, varje konfidentiell kommunikation! 

28 Jag är för dig far, herre, vän, sjuksköterska, läkare och rådgivare. Lägg ner alla dina behov hos 

mig, torka dina tårar, anförtro mig dina förhoppningar och önskningar, gör mig till din förtrogne. 

29 Be, mina barn, för genom bön får man visdom, hälsa och styrka. 

30 Jag vill att ni ska bli mina sanna lärjungar - varelser som är medvetna om sitt öde - människor som 

vet hur de ska lyfta sin själ så att de inte snubblar på jorden. 

31 Den som ber fruktar inga stup eller klippor, hans själ är alltid glad. 

32 När ni alla lever på detta sätt kommer ni att ha byggt en helgedom av kärlek till er Fader, i vilken 

det kommer att ljuda en andlig lovsång som vittnar om broderskap, upphöjdhet och harmoni. 
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33 Ni står fortfarande under min ledning, så att ni, när ni stöter på ett svårt prov på er väg, i mitt ord 

kan lära er hur ni ska klara av det. För dessa nykomlingar i dag kommer att vara lärjungar och till och med 

mästare i morgon. Därför har de mycket att lära sig nu. 

34 Jag kommer att forma ditt hjärta, jag kommer att träna ditt sinne och släta dina känslor för att 

skicka ut dig för att vittna om min ankomst i den tredje eran. 

35 Mitt nya Ord sprids ännu inte på jorden. Innan det kan träda i kraft ger jag folken tidigare tecken 

på min ankomst. Den andliga världen fullgör för närvarande uppgiften att väcka människor till det andliga 

livets verklighet. 

36 Här bland er har jag gjort mig känd i detalj. Man kan inte säga att det bara har varit antydningar 

eller tecken. För Mitt Ord har genom det mänskliga sinnet varit klart och tydligt, även om det bara är ett 

förberedande budskap för att uppnå dialogen mellan ande och ande. 

37 Mitt ord genom dessa röstbärare har verkligen varit en omfattande och djupgående undervisning. 

Den har bekräftat sanningar som redan avslöjats och gjort nya avslöjanden. 

38 Jag har talat till er om andligt öde, om varelsernas utveckling, om reinkarnation och om själens 

gottgörelse. Jag har talat till er om de olika stadierna av prövning och undervisning som mänskligheten har 

haft på jorden, symboliserade i en bok förseglad med sju sigill. Jag har avslöjat för er att det nu är den 

tredje tidsåldern då jag kommer till er i andevärlden, eftersom jag anser att ni kan känna min andliga 

närvaro, och jag har sagt er att ni kan sammanfatta hela lagen i två bud: att älska er Fader och att älska 

varandra. 

39 Tänk efter och ni kommer att förstå att det inte var tecken som jag gav er, utan en stor 

manifestation av min faderliga kärlek. 

40 De som bara har tagit emot tecken är andra folk - de som inte har raderat mitt löfte om att komma 

tillbaka från sina hjärtan, som utforskar rymden och uppmärksammar innebörden av alla stora händelser - i 

hopp om att kunna säga: "Mästaren är nära". 

41 Hur lite bryr sig världen om min nya manifestation! Hur få är inte de som vaknar och väntar på 

mig, och hur många är inte de som sover! 

42 När det gäller dem som lever i väntan på mig kan jag säga er att inte alla anar den faktiska formen 

av min närvaro vid denna tid. För medan en del, under inflytande av gamla föreställningar, tror att jag 

återvänder till världen som en människa, tror andra att jag måste visa mig i någon form som är synlig för 

varje mänskligt öga, och mycket få gissar bara på sanningen och misstänker att min ankomst är andlig. 

43 Medan vissa undrar vilken form jag ska anta, vilken timme eller dag jag ska visa mig på jorden och 

på vilken plats jag ska visa mig, säger andra, utan att tänka på bestämda manifestationer eller tider: 

"Mästaren är redan bland oss, hans ljus, som är hans Ande, översvämmar oss." 

44 När detta budskap når fram till alla hjärtan kommer det för vissa att bli ett ögonblick av jubel, 

eftersom de kommer att se alla sina föraningar och sin tro bekräftade i budskapet. Andra kommer dock att 

förneka sanningen i mitt budskap eftersom de inte finner det i enlighet med vad de trodde skulle hända och 

det sätt på vilket det skulle avslöjas. 

45 Tänk på dem alla, älskade människor, och vet att väntan är smärtsam för dessa själar, och medan 

de lider när de tänker att denna tid kanske inte är den tid då jag återvänder, så fräschar ni upp er dag efter 

dag med mitt ord. Hur stort kommer inte ditt ansvar för mänskligheten att vara när det är slut! 

46 Vakna upp, människor, och vakna upp de andra folken på jorden, det är allt ni måste göra för 

tillfället. Jag ska ställa mig själv bland alla - i molnet, som jag lovade dig, och alla ska se mig. 

47 Varför skulle ni tro att min ankomst i andevärlden inte har någon betydelse? Kom ihåg att efter 

min död som människa fortsatte jag att tala till mina lärjungar och visade mig för dem som en andevarelse. 

48 Vad skulle det ha blivit av dem utan de manifestationer som jag gav dem, som stärkte deras tro och 

ingav dem nytt mod för deras missionsuppgift? 

49 Den bild som de presenterade efter min avresa var sorglig: Tårar rann oavbrutet nerför deras 

ansikten, snyftningar kom ut ur deras bröst varje ögonblick, de bad mycket och rädsla och ånger tyngde 

dem. De visste: en hade sålt mig, en annan hade förnekat mig och nästan alla hade övergivit mig i dödens 

stund. 

50 Hur skulle de kunna vara vittnen till den fullkomlige mästaren? Hur kunde de ha modet och 

styrkan att stå upp mot människor med så olika trosuppfattningar och sätt att tänka och leva? 
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51 Just då uppenbarade sig min Ande bland dem för att lindra deras smärta, för att tända deras tro, för 

att tända deras hjärtan med idealet i min undervisning. 

52 Jag gav min ande mänsklig form för att göra den synlig och påtaglig bland lärjungarna, men min 

närvaro var fortfarande andlig, och se vilket inflytande och vilken betydelse detta utseende hade bland 

mina apostlar. 

53 I sanning säger jag er att jag i dag inte har gjort min ande mänsklig på samma sätt som jag gjorde 

då, eftersom er andliga utveckling är annorlunda. Trots att min närvaro är subtil och oåtkomlig känner alla 

här den utan att era dödliga ögon behöver bekräfta att Mästaren är bland er. 

54 Själen har högre sinnen genom vilka du kan känna, känna igen och förstå det andliga. Jag vill att 

du ska uppfatta min närvaro just genom denna känslighet. 

55 Om ni inte längre hör detta ord kommer ni att falla in i sorg, i svaghet, och ni kommer att få ånger 

på grund av er brist på kärlek. Men jag kommer också att komma till dig och säga till dig i ditt hjärtas 

intimitet: "Här är jag, var inte rädd, gå din väg, du är inte ensam". 

56 Vem utom jag uppmuntrade lärjungarna i den "andra tiden" när de sedan gick runt i världen utan 

sin Mästare? Tycker du inte att deras arbete är beundransvärt? Men jag säger er att även de hade svagheter, 

precis som alla andra människor. När de senare fylldes av kärlek och tro blev de inte förtvivlade över att 

vara i världen som får bland vargar och att alltid gå sin väg under förföljelse och förlöjligande av 

människor. 

57 De hade makten att utföra mirakel, de visste hur de skulle använda sig av denna nåd för att 

omvända hjärtan till sanningen. 

58 Välsignade är alla de som har hört Jesu ord från mina apostlar, för hos dem har min undervisning 

inte förändrats, utan den har givits i all sin renhet och sanning. När människor lyssnade till dem kände de 

därför Herrens närvaro i sin själ och kände en okänd känsla av makt, visdom och majestät i sitt väsen. 

59 I dessa fattiga och ödmjuka fiskare i Galiléen har vi ett värdigt exempel: förvandlade av kärlek till 

andliga fiskare skakade de om nationer och riken genom det ord som de hade lärt sig av Jesus, och genom 

sin uthållighet och uppoffring förberedde de nationernas omvändelse och den andliga fredens ankomst. 

Alla, från kungar till tiggare, upplevde min frid under den sanna kristendomens dagar. 

60 Denna era av andlighet bland människorna varade inte länge, men jag, som vet allt, hade meddelat 

och lovat er min återkomst, eftersom jag visste att ni skulle behöva mig igen. 

61 Jag visste att människor skulle mystifiera min undervisning mer och mer från generation till 

generation, ändra min lag och förvränga sanningen. Jag visste att människor skulle glömma mitt löfte om 

att återvända och att de inte längre skulle betrakta sig som bröder och döda varandra med de mest 

grymma, fega och omänskliga vapen. 

62 Men nu har tiden och den utlovade dagen kommit, och här är jag. Fördöm inte det sätt som jag har 

valt att göra mig känd för er, för det är inte världen som måste döma mig, utan det är jag som dömer 

mänskligheten, för nu är det dags för dess dom. 

63 Jag upprättar ett rike i människornas hjärtan - inte ett jordiskt rike, som många förväntar sig, utan 

ett andligt - vars kraft kommer från kärlek och rättvisa och inte från världens makter. 

64 Jag ser att vissa är förvånade över att höra mig tala så här, men jag frågar er: Varför vill ni alltid 

föreställa er mig klädd i siden, guld och ädelstenar? Varför vill ni alltid att mitt rike ska vara av denna 

värld, när jag har uppenbarat motsatsen för er? 

65 Jag kommer med en ny lektion genom vilken ni kommer att lära er att leva andligt på jorden, vilket 

är det sanna livet som Gud har bestämt för människorna. 

66 Jag har redan sagt att "spiritualisering" inte innebär bigotteri, religiös fanatism eller övernaturliga 

metoder. Spiritualisering innebär att själen är i harmoni med det 

Kroppen, iakttagande av gudomliga och mänskliga lagar, enkelhet och renhet i livet, absolut och djup tro 

på Fadern, tillit och glädje i att tjäna Gud i sin nästa, ideal om moralens och själens fullkomlighet. 

67 När jag visar er min lärdoms renhet känner ni att era fel framträder mer tydligt. Nåväl, lärjungar, 

jag är beredd att förlåta alla era överträdelser om ni i morgon, på samvetets röst, reser er upp för att 

gottgöra alla era fel, för att ta igen förlorad tid och för att demonstrera renheten i min lära genom renheten 

i era handlingar. 
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68 Det är nödvändigt att ett folk med hög status och som är lyhört för mina lagar framträder, som kan 

bevisa för människorna att förandligande inte är något omöjligt, att förnyelsen av den mänskliga naturen 

inte är ett offer och att andlig tjänst inte är ett avståndstagande från det mänskliga livet. 

69 Ni kommer att kunna bli de som predikar och undervisar mitt verk eftersom ni har den nödvändiga 

erfarenheten som kommer från ett långt förflutet, en lång utveckling. 

70 Man var tvungen att gå många vägar för att lära känna spiritismen. Ni var också avgudadyrkare 

och kunde inte upptäcka min närvaro utan hjälp av symboler, kunde inte hedra mig utan ceremonier. Men 

som tur var kom du till ett vägskäl, och när du inte visste vilken väg du skulle gå hörde du Mästarens 

efterlängtade röst, som visade dig vägen på nytt. 

71 Tror du inte att din rika erfarenhet hjälper dig både att förstå och uppmuntra dina medmänniskor? 

72 Jag har redan förutspått att kampen kommer att bli hård, för var och en anser att hans religion är 

perfekt och att hans sätt att utöva den är oklanderligt. Men jag säger er att om det var så skulle jag inte ha 

haft någon anledning att komma hit och tala med er vid denna tidpunkt. 

73 Jag ger er genom inspiration en djupt andlig undervisning, eftersom jag ser att hedendom regerar i 

era kultformer och att fanatismens dåliga frö har förgiftat er med okunnighet och hat. 

74 Mitt svärd av ljus är i min högra hand, jag är kämpen och kungen som förstör allt som är 

motsägelsefullt, all existerande ondska och allt som är falskt. När min kamp är över och hjärtan har lärt sig 

att förenas för att be och leva, kommer din andes blick att upptäcka mig i oändligt ljus och i evig frid. 

"Detta är mitt rike", kommer jag att säga till er, "och jag är er kung, för detta är vad jag är här för, och 

detta är vad jag har skapat er för: att regera." 

75 Inse på vilka olika sätt jag gör mina erövringar, inse hur jag, för att regera i era hjärtan, i stället för 

att underkuva er genom rädsla eller våld, blev människa för att leva med er, jag tvättade och kysste era 

fötter och blev ert offer. 

76 Jag gav mig själv helt och hållet till er, och det är därför jag säger att ni alla kommer att ge er 

själva till mig så småningom. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 280 
1 Låt innebörden av mitt ord komma in i din själ, så att den flödar över från ditt hjärta och 

förvandlas till kärlek, till fred och till undervisning för dina medmänniskor. 

2 Det märke som detta folk kommer att lämna efter sig på jorden kommer att vara ett fredligt märke, 

och det kommer att visa världen att det verkligen har nyckeln som öppnar dörrarna till det bortomliggande 

för människan. Dess uppdrag är att riva ner gränser för att förena folken andligt tills arvet som Babel 

lämnade till mänskligheten är förstört. 

I denna nya nation Israel kommer alla nationer att bli välsignade eftersom de har ställt sin förståelse till 

mitt förfogande för att förkunna mitt ord, och eftersom dialogen mellan ande och ande kommer att börja i 

dem. 

3 På sin väg kommer den att så spiritualisering, lämna ljus, bana väg för förnyelse av dem som har 

gått vilse, så i hjärtan det frö vars frukt kommer att bli harmoni och broderskap mellan människor. 

4 När jag talar om detta folks uppdrag gör jag det i egenskap av Gud, jag instruerar dem i egenskap 

av Fader och jag befaller dem i egenskap av Domare. 

5 Mitt ord är inte bara till för dem som hör det just nu. Den omfattar hela universum. Men precis 

som vid andra tillfällen min lag och min undervisning började hos ett folk, kan ni inte föreställa er den 

kraft som min undervisning har. Därför kommer det att vara andra människor och andra människor som 

kommer att ge detta ord dess sanna värde, tolka det och göra det perfekt tillämpbart. 

6 Det är nödvändigt att en klok, stark och kraftfull undervisning lyser upp livet i denna värld, så att 

människorna kan höja sig i sin längtan efter sanning och väcka idealet om högre utveckling i sina själar. 

7 Tror ni att jag förnekar effektiviteten i den undervisning som jag gav er under den andra eran som 

ett kärleksbudskap? Nej, jag ger den till er igen eftersom ni inte längre har den på jorden, eftersom ni har 

begravt den i böcker och inte längre bär den i era hjärtan. Men nu tar jag tillbaka den till er i min 

undervisning eftersom min kärlek till er är oföränderlig. Men det kommer inte längre att vara i ditt hjärta 

där jag placerar det, utan i din andliga själ där det inte längre kommer att gå förlorat, eftersom brödet som 

ger näring åt själen finns kvar i den. 

8 Min manifestation genom sinnets organ hos dessa röstbärare, okända och obetydliga i deras 

materiella liv, har varit det bevis som jag har kommit för att ge världen - att jag inte har upptäckt bland 

dess forskare eller läkare en enda förberedd person som skulle ha varit redo att ta emot strålen av min 

gudomlighet i sitt sinne genom att helt och hållet överlämna sig till min vilja. 

9 Ingenting är omöjligt för mig, min vilja har förverkligats och kommer alltid att göra det, även om 

det ibland verkar som om det är människans vilja som styr och inte min. 

10 Vägen för människans viljelöshet, hennes herravälde på jorden, segrarna för hennes arrogans, det 

tvång hon ibland utövar genom att använda våld, är så flyktiga i jämförelse med evigheten att de 

visserligen på ett visst sätt kan förändra de gudomliga planerna, men i morgon, eller i samband med deras 

fullbordan, kommer min Andes vilja att avslöja sig mer och mer över alla varelser, vilket gör att det goda 

får existera och att det orena elimineras. 

11 Det rike som människan har skapat på jorden kommer mycket snart att dömas av mig. Och 

sannerligen säger jag er att endast det goda kommer att finnas kvar av den, det som är tillåtet, det som 

innehåller sanning. Men allt som innehåller stolthet, själviskhet, lögner, det som är gift och död, kommer 

att förstöras och kastas in i förintelsens obarmhärtiga eld. 

Men vem kommer att utföra detta arbete med att förstöra ondskan? Man. Han kommer att ta på sig att 

med sina egna händer förstöra allt som hans vetenskap har upptäckt för att skada sin nästa. När testet är 

över kommer endast de sanna ljusen som han har upptäckt att fortsätta att existera och lysa för att belysa 

mänsklighetens väg i framtiden. 

12 Jag kommer att få alla århundraden och alla tidsåldrar av olydnad och förnedring av denna 

mänsklighet att framstå som bara ett ögonblick när människor en gång går på min väg. Jag kommer att se 

till att den i verkligheten korta tidsperiod som överskuggade människans andliga liv upplöses och 

försvinner under den gudomliga utstrålningen av mitt ljus som kommer att lysa upp människans andliga 

tidsålder vid höjdpunkten av den tredje tidsåldern. 
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13 När du tänker på antalet av dem som hör mitt ord, verkar det mycket litet för dig. Men sannerligen, 

säger jag er, bakom er kommer - osynliga för era ögon - stora mängder själar som ni leder på vägen till 

Ljuset. 

14 Om människor kände till sina andliga gåvor - hur många lidanden skulle de inte lindra! Men de har 

föredragit att förbli blinda eller inaktiva, samtidigt som de har låtit de svåraste perioderna av smärta 

komma över dem. 

15 Min undervisning kommer att upplysa er så att ni kan bespara er själva de stora lidanden som 

förkunnades för mänskligheten av profeterna i gångna tider. 

16 Till dem som tror att jag straffar människor genom att släppa lös naturens krafter mot dem, säger 

jag att de gör ett stort misstag om de tror det. För naturen utvecklas och förändras, och i dess förändringar 

eller övergångar uppstår omvälvningar som orsakar er lidande om ni inte uppfyller min lag, men ni 

tillskriver dem gudomliga straff. Det är sant att min rättvisa verkar i dem, men om ni, varelser som är 

privilegierade med den gudomliga gnista som upplyser er själ, levde i harmoni med den natur som omger 

er, skulle er ande ha lyft er över förändringarna, över naturkrafternas våld, och ni skulle inte lida. 

17 Det är bara genom att förbättra ditt liv som du kan finna den kraften eller förmågan att befria dig 

från effekten av de frigjorda elementen. För det är inte bara tro eller bön som är de vapen som ger dig 

seger över livets slag och motgångar: Denna tro och bön måste åtföljas av ett dygdigt, rent och gott liv. 

18 Om ni ofta har förblivit oskadda genom er tro eller genom bön, är det mer genom min medkänsla 

för er än genom era förtjänster som ni har segrat i prövningarna. 

19 Förstå varför jag i varje undervisning säger till er att förbereda er och samtidigt beordrar er att 

vakta och be så att ni kan uppnå den förandlighet som gör er i harmoni med allt som omger er i ert liv och 

gör er osårbara för naturkrafterna när de sätts i rörelse. 

20 Det är nödvändigt att ni förstår den tid som ni för närvarande lever i - en tid av förändring inte bara 

i den andliga världen utan också i den materiella naturen som omger er. 

21 Vet att det här hemmet där ni bor för närvarande tar ett steg mot perfektion för att kunna ta emot 

högre varelser i framtiden, och det är bara naturligt att ni upplever omvälvningar. 

22 Det är en tid av förvirring som återspeglas i människors liv, både i deras sinnen och själar, i deras 

känslor, i deras kroppar och i allt som omger dem. Människor lider för att de har gått in i prövningarnas tid 

utan andlig förberedelse, utan tro, utan kunskap om sina förmågor, utan bön. 

23 Endast min kraft och min kärlek kan rädda dig från att gå under i kaos. 

24 Lyft upp ert liv, människor, trän er i detta Ljusord som jag sänder er, och sannerligen säger jag er 

att ni inte bara kommer att rädda er själva, utan ert inflytande och skydd kommer också att nå många av 

era medmänniskor. 

25 Kom ihåg Jesus när han gick över havet i en båt med sina lärjungar. Vågorna steg, havet 

skummade och vågorna rasade. Lärjungarna fruktade för sina liv när de såg att Jesus sov. De hade inte 

trott på att de skulle kunna rädda sig själva. Men Mästarens kärlek hjälpte dem genom att ge dem bevis på 

sin makt över elementen när han sträckte ut sin högra hand och befallde vattnet att lugna ner sig. 

26 Dessa lärdomar var nya för mänskligheten. Men ni lärjungar från den tredje eran bör reflektera 

över att ni inte bara bör leva i förtröstan på att jag så småningom kommer att rädda er av medkänsla, som 

lärjungarna i båten, utan att ni måste utveckla de själskrafter inom er själva som fortfarande inte har 

manifesterats i er varelse. 

27 Dessa lärjungar lärde sig min läxa. För på sin missionsresa mötte de de stora prövningar som 

plågade deras medmänniskor, och för dem förstod de hur de skulle avslöja sin andes auktoritet. 

28 Vill du vara en av dem som vittnar om ordets sanning i denna tid? Ge då ditt liv andlighet, för på 

så sätt kommer du att utveckla den kraft som du bär på i ditt inre. 

29 När människor uppnår andlighet kommer de att vara varelser som är överlägsna allt som omger 

dem. Hittills har de bara varit svaga varelser som varit utlämnade åt naturkrafter, krafter och influenser 

som inte är tänkta att vara överlägsna människor eftersom de inte står över dem. 

30 Denna undervisning är kort men djup i sitt innehåll. Studera den, lärjungar, och lär ut den. 

31 "Vänd dina ögon mot mig när du har gått vilse, var med mig i dag. Lyft upp era tankar till mig och 

tala till mig som ett barn talar till sin far, som man talar med tillit till en vän." 
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32 Jag är den gudomliga Mästaren som har kommit från tid till annan för att ge er sina instruktioner. 

När ni tömmer en mycket bitter bägare är det inte för att jag straffar er, utan för att ni måste rena er själva 

för att nå mig. 

33 Jag väntar på dig. Men för att ni inte ska snubbla när ni återvänder till denna väg måste jag hjälpa 

er, och det gör jag genom att sända er mitt ljus, som är uppenbarelse, inspiration och uppmuntran. 

34 Du går nu in i ett nytt skede av ditt liv, vägen är banad. Ta upp ditt kors och följ mig. Jag säger inte 

att det inte finns några prövningar på den här vägen, men närhelst du korsar en svår vägsträcka eller 

tömmer en bägare av lidande kommer du att höra en röst som uppmuntrar dig och ger dig råd, min kärlek 

kommer att vara med dig, hjälpa dig och lyfta upp dig, och du kommer att känna den milda smekningen av 

min helande balsam. 

35 I morgon, när den här rösten inte längre hörs från mina röstbärares läppar, kommer ni att behålla 

dess innebörd i ert minne, och den kommer att fortsätta att uppmuntra och vägleda er. Du kommer att be 

så som jag har lärt dig, och du kommer att få min inspiration från ande till ande. Varhelst ni samlas för att 

studera mitt ord kommer ni genom föreningen av era tankar att bilda ett tempel fullt av ljus och harmoni. 

Med detta kommer ni att förstå att dessa mötesplatser där ni har samlats för att höra mitt ord inte är 

Herrarnas tempel, även om jag säger er detta också, att om ni vill fortsätta att använda dem för era möten, 

så kan ni göra det. 

Här, där ni alla är förenade, kommer ni att ge varandra styrka, ljus, tro, mod och värme, och när ni har 

lärt er min läxa kommer ni att samlas för att be och tänka på ert hem, som är en annan lämplig plats för att 

umgås med er Mästare. 

Om fälten och ängarna inbjuder er att ta er bort från stadens buller, kommer ni också att finna en 

lämplig plats för er hängivenhet och känna min närvaro inom er. Men förbli andligt förenade och lev alltid 

i harmoni med min lag. 

36 Småningom kommer ni att vänja er vid ert brödraskap och er förening, och den andliga familj som 

jag vill att ni ska bilda kommer att växa i styrka i er mitt ibland er. 

37 När ni väl har uppnått denna goda harmoni mellan er kommer ni att vara ett gott exempel för 

mänskligheten. Kom ihåg att inget trädblad rör sig utan min vilja, allt utvecklas som jag tillåter det, allt 

bestäms av mig. 

38 Klä er med glädje och tro, och när ni på er väg finner er utmanade av frestelser, be och var inte 

oroliga, för i bönen finner ni de nödvändiga vapnen för att kämpa och segra. 

39 Gå vägen steg för steg, utan att skynda dig, för annars riskerar du att snubbla eller falla ner i en 

avgrund. Lär dig verkligen vägen så att du senare kan lära ut den till dina medmänniskor. 

40 Du får inte vara nöjd med dina första gärningar och tro att du har fått tillräckliga förtjänster för att 

din själ ska bli fulländad. Men för att du ska kunna lära dig nya lektioner varje dag och upptäcka större 

avslöjanden ska du alltid ägna tid åt att studera mitt arbete. 

41 Den nyfikna lärjungen kommer alltid att få svar på sina frågor och kommer alltid att få höra mina 

faderliga råd i prövningens ögonblick. 

42 Den avancerade lärjungen kommer att vara en källa till kärlek till sina medmänniskor, han kommer 

verkligen att känna sig begåvad av sin Fader med ett arv och kommer att inse att det är dags att börja 

utföra sitt stora andliga uppdrag bland människorna. 

43 Varje "arbetare" tilldelas ett antal själar som han ska ge ljus, tröst och frid till. Denna mängd 

kommer aldrig att överväldiga dig, för du kommer att möta den lite efter lite, spridd över hela ditt liv. 

44 I dag består min undervisning av faderliga råd och förslag. Det är enkelt, men om du penetrerar det 

andligt kommer du att upptäcka högtidligheten i den predikan som jag predikade för de stora folkmassorna 

på berget under den andra eran. 

45 Från det andliga molnet sänder jag dig min andes stråle som flödar ner till din varelse och låter dig 

höra mitt ord. 

46 Jag har gett er en högljudd undervisning som den jag avslöjade för er då - en undervisning som står 

över all kunskap i världen, det enda ljuset som kan leda er till det sanna livet. 

47 Min undervisning instruerar människor att leva ett högt, ädelt och rent liv på jorden. Den 

förbereder också själen så att den, när den väl kommer till sitt hem i det hinsides, kan skapa ett verk som 

för den närmare fulländning. 
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48 Skaffa dig redan nu meriter för ditt framtida liv. 

49 En del lider för att de ser de stora prövningarna i mänskligheten, och de känner sig oförmögna att 

lindra de minsta av deras lidanden. Kom till Mästaren så ska jag lära dig hur man tröstar, hur man ger frid 

och hur man helar. 

50 När du väl har sått din väg med välgörenhet kommer du att tycka att ditt arbete är mycket 

obetydligt jämfört med alla mänsklighetens lidanden och tragedier. Ändå säger jag er att ert till synes 

obetydliga arbete kommer att minska den smärta som tynger mänskligheten och samtidigt kommer det att 

minska krigets krafter. 

51 Du kommer att arbeta i tystnad bland folket. Men den stund kommer när denna tystnad upphör och 

de goda nyheterna kommer att ljuda över hela världen. 

52 Spiritismens apostlar kommer inte att stå ensamma. Det kommer att inträffa händelser i världen 

som kommer att vara gynnsamma för att utveckla denna undervisning. 

53 Allt är perfekt tillagat. Jag har låtit dig veta min plan. Det är bara nödvändigt att du studerar mitt 

ord noggrant, så att du inte motsäger det som jag har förutsett. 

54 Livets prövningar och mitt ord förbereder dig. En del har stannat upp när prövningen överraskade 

dem eftersom de inte tillämpade min undervisning för att kunna segra. Andra däremot lever i lugn och ro 

genom prövningarna eftersom de aldrig glömmer vad de har hört från Mästaren. Glöm inte att prövningar 

ger själen styrka och uthållighet, och att du i morgon på din väg kommer att möta många besegrade som 

behöver ljusets ord och vittnesbörd från dem som visste hur de skulle segra. 

55 Mästaren säger till er att ni ska spiritualisera er själva, eftersom spiritualisering hjälper er att höja 

er över motgångar och lindrar era fysiska behov. 

56 Lär er att be, för med bön kan ni göra mycket gott, precis som ni kan försvara er mot förräderi. 

Bönen är en sköld och ett vapen; om ni har fiender, försvara er genom bön. Men vet att detta vapen inte får 

såra eller skada någon, eftersom dess enda syfte är att föra in ljuset i mörkret. 

57 Ni ska handla på ett rent sätt, utan att någonsin lägga till någon av de orena gudstjänsthandlingar 

som finns på jorden till min undervisning. 

58 Detta är mitt undervisningsord. Ni har kommit med hjärtan som är öppna för mina läror, och därför 

var jag tvungen att sprida mig själv i ljus bland er. 

59 Jag har gett er min balsam och min frid i varje ord som jag har talat, älskat folk. 

60 Din själ har stigit upp och är redo att höra min röst. Jag ser den förvandlas till en sann helgedom 

där jag låter ljudet av Mitt Ord tränga in, vilket är "Ordets" ljus, så att ni, när ni känner er Faders andedräkt 

nära, får den nödvändiga styrkan för att nå resans mål. 

61 Med full kännedom om den tid ni lever i har ni gett er ut för att följa mig, och det beror på att er 

ande själ vet vad den har kommit till jorden för att göra. På så sätt kommer ni att kunna ta den andliga 

undervisningens väg med ett fast steg, och på så sätt kommer ni snart att kunna ge mig den vördnad som 

jag länge har förväntat mig av mänskligheten. 

62 Jag har avsett att tiden för min manifestation ska vara lång, så att ni kan stärka er kunskap och er 

tro och inte i efterhand säga: "Mästarens närvaro bland oss var så kort att vi inte hade tillräckligt med tid 

för att övertyga oss själva om hans sanning. 

63 Min undervisning, full av andlighet, kommer att gro i detta folks hjärta så att de i framtiden kan ge 

sina frukter av sanning och liv. Mitt ord kommer att spridas över jorden och inte lämna någon plats där det 

inte renar, upplyser och dömer. 

64 Då kommer folken att börja vakna upp till det andliga livet, det sanna och eviga, och de kommer 

att göra sig av med den yttre och materialistiska delen av sina olika former av dyrkan för att begränsa sig 

till att vända sig till kärnan i min lag. 

65 Mänskligheten kommer att inse den kraft som andligheten ger och kommer att vända blicken bort 

från allt som har hållit den tillbaka under så många århundraden. 

66 Vad hjälper det att kristendomens symbol, dvs. korset, finns miljontals gånger på jorden om 

människorna inte är av god vilja och inte älskar varandra? 

67 Det yttre har inte längre någon makt över människor, det finns inte längre någon respekt, ingen 

trovärdighet och ingen ånger över att ha sårat. Därför säger jag er att symbolerna och formerna för 
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tillbedjan kommer att försvinna eftersom deras tid är förbi och det kommer att bli den inre tillbedjan som 

bär människan upp till ljuset, lyfter upp henne och leder henne till mig. 

68 I det renaste av hans väsen, i anden, ska jag skriva ner min lag vid denna tid, jag ska göra min röst 

hörd, jag ska uppföra mitt tempel, för det som inte finns inom människan, det som inte finns i hennes själ, 

är som om det inte existerade. 

Oavsett om ni bygger enorma materiella kyrkor till min ära, om ni erbjuder mig festligheter och 

ceremonier fulla av prakt - dessa offer kommer inte att nå mig eftersom de inte är andliga. Varje yttre kult 

bär alltid på fåfänga och prålighet; det hemliga offret däremot - det som världen inte ser och som ni 

erbjuder mig från ande till ande - når mig på grund av sin blygsamhet, sin uppriktighet, sin 

sanningsenlighet, med ett ord: för att det har sitt ursprung i anden. 

Minns min liknelse som gavs till er under den "andra tidsåldern" och som är känd som liknelsen om 

fariséen och publikanen, och ni kommer att inse att min undervisning har varit densamma genom alla tider. 

69 Jag skulle inte fördöma er om ni lät det sista korset försvinna från själva jorden, med vilket ni 

symboliserar er kristna tro, och ersatte den symbolen med sann kärlek till varandra som kompensation; för 

då skulle er tro och er yttre tillbedjaning av Gud bli en andens tillbedjaning och tro, vilket motsvarar vad 

jag förväntar mig av er. Om er dyrkan och era symboler åtminstone hade makt att förhindra era krig, att 

hindra er från att sjunka ner i laster, att hålla er i fred. Men se hur ni enligt era ord förbigår allt som är 

heligt; se hur ni trampar ner det som ni trodde var gudomligt. 

70 Jag säger er igen: Det skulle vara bättre för er om ni inte hade en enda kyrka, inte ett enda altare, 

inte en enda symbol eller bild på hela jorden, utan att ni visste hur man ber med anden och att älska er 

Fader och tro på honom utan behov av substitut, och att ni skulle älska er själva så som jag har instruerat 

er i min lära. Då skulle ni bli frälsta, ni skulle gå på den väg som är markerad av mina blodfläckar - fläckar 

med vilka jag förseglade sanningen i min undervisning. 

71 Det är först när denna mänsklighet överger sin avgudadyrkan och fanatism som den kommer att få 

se "det nya mannaet" komma ner. Inte längre det som gav folket näring i öknens ensamhet, utan det som 

sänker sig över din själ under prövningarnas dagar. Detta kommer att vara det sanna brödet från himlen - 

det som människor tar emot från ande till ande. 

72 Manna från den första eran var bara en symbol för vad min andliga dialog med folket skulle bli i 

de sista tiderna, när deras själ skulle få den andliga näringen direkt från det gudomliga. 

73 Detta folk har ett mycket stort ansvar gentemot mänskligheten. Den måste vara ett exempel på 

sann andlighet, den måste visa vägen för en inre religiös praktik, det välbehagliga offret, den hyllning som 

är värdig Gud. Öppna ditt hjärta och hör samvetets röst där, så att du kan bedöma dina handlingar och lära 

dig om du troget tolkar mina läror eller om du också missuppfattar innebörden av mina läror. 

74 Kräv inte att du ska nå toppen av spiritualisering på en enda dag. Gå mot målet med ett väl avvägt, 

lugnt och bestämt steg, så kommer du aldrig att snubbla eller ha någon anledning att ångra dig eller vara 

rädd för vad du har gjort. Se till att varje steg tas med fullt medvetande, så kommer du snart att se frukten 

av ditt arbete. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 281 
1 Älskade lärjungar: Även om det finns många religioner är lagen en och min undervisning en. 

2 Min undervisning är Andens undervisning, som lär människor att odla kärlek. Men vad har 

mänskligheten, som kallar sig kristen, gjort av min undervisning? Den har skapat formvarelser, riter och 

läppböner, och bakom dem döljer den sitt hyckleri. 

3 Jag säger er att den enda sanningen är kärlek, och om ni, trots att ni prisar och förhärligar mitt 

namn med ord och sånger, inte gör kärleksfulla gärningar, är ni inte på sanningens väg. 

4 Sanningen är den gudomliga kärleken som uppenbaras i universum. Den som inte känner 

sanningen känner inte Gud. 

5 Vilket misstag människor gör när de tror på Gud genom liturgier och ceremonier! 

6 Gud är inte, och kan inte heller vara, vad människan har skapat på jorden. 

7 Gud har ingen gräns, han är essens och allsmäktighet. För att lära känna honom och känna honom 

är det nödvändigt att bli ett med honom genom att göra gott, älska varandra och vara rättvis. 

8 När jag talar till er på detta sätt kan ni inte föreställa er att den här tidens folk, med sin 

materialistiska civilisation, kan förstå och acceptera en undervisning om kärlek. Men jag säger er att min 

undervisning är det frö som världen behöver, det är det vatten som den längtar efter för att släcka sin törst. 

9 Denna hunger och törst som människor har kommer från deras behov av kärlek och sanning i sina 

liv. Detta andliga och moraliska elände är resultatet av deras krig, deras alienation och deras ambitiösa 

jordiska strävanden. 

10 Under en kort tid, när människorna äntligen känner sig trötta på att kriga, trötta på att förstöra och 

förbittrade av så mycket lidande, försöker de söka den räddande väg som jag visar dig. Men även om de 

strävar efter olika former för att tolka min undervisning, faller de alla återigen in i vidskepliga riter, i 

onödiga kulter och yttre former för att dyrka mig. 

11 Skriet efter frihet kan inte uppstå i alla själar eftersom dimman som omger dem är mycket tät. Men 

mitt ljus är kraftfullt och kommer att bryta igenom mörkret genom att tränga in i den känsligaste delen av 

människans hjärta. 

12 Vad för slags ljus kommer det att vara? Det är mitt nya ord, min lära med sina nya uppenbarelser, 

som lär människor det sanna sättet att dyrka Gud. Samtidigt visar den dem hur de ska gå tillväga för att 

hitta det kristallklara vattnet som släcker deras själs törst. 

13 Jag kommer att ingjuta i alla det sanna sättet att dyrka Gud och även det rätta sättet att leva i 

enlighet med den gudomliga lagen, vars uppfyllande är det enda som Herren kommer att tillskriva var och 

en av er. 

14 Slutligen kommer ni att inse innehållet eller betydelsen av mitt ord, o ni människor. Då kommer ni 

att upptäcka att min undervisning inte bara är den gudomliga rösten som talar till människorna, utan också 

uttrycket för alla andar. 

15 Mitt ord är rösten som uppmuntrar, är ropet på frihet, är det räddande ankaret. 

16 Min undervisning är fri från all ritualism. Annars skulle den förlora sin essens. 

17 Under den här tiden ger jag er ren och perfekt undervisning, och det är därför jag säger till er att 

när ni har avslutat ert arbete kommer ni bara att få erkännande för det ni har gjort i livet med sann kärlek, 

för det kommer att bevisa att ni har insett sanningen. 

18 Människan har aldrig varit utan mina uppenbarelser, som är Andens ljus, men hon har varit rädd 

för att utforska dem. Nu frågar jag dig: Vad kan du veta om sanningen och det eviga om du envist 

undviker det andliga? 

19 Tänk på den materialistiska tolkning du har gett mina uppenbarelser om den första och andra 

"tiden", trots att de endast talar om det gudomliga och andliga. Se hur ni förväxlar den materiella naturen 

med den andliga, med vilken brist på respekt ni förvandlar det djupa till det ytliga och det höga till det 

låga. Men varför har du gjort detta? Eftersom du i din önskan att göra något i Guds arbete söker efter ett 

sätt att anpassa min undervisning till ditt jordiska liv, till dina mänskliga bekvämligheter, som är dig 

varmast om hjärtat. 

20 Tänk på allt jag har sagt till er, lärjungar, så att när ni säger att ni är spirituella, så är det för att ni 

verkligen lever det som era läppar predikar. 
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21 Det är så lätt att säga: "Jag är spiritualist", men hur svårt är det inte att vara det i sanning. 

22 Hur många är det inte som hör mitt ord, som har blivit stora uttolkare av det, och ändå är de inte de 

bästa lärjungar i handling, de uppfyller inte det gudomliga bud som säger till er: "Älska varandra". 

23 Å andra sidan, se hur lätt det är att förvandla den som tillämpar ens en atom av min undervisning i 

praktiken. Vill du ha ett exempel på detta? 

Det fanns en person som hela sitt liv berättade för mig att han älskade mig genom ordböner - böner 

som andra formulerade och som han inte ens förstod eftersom de bestod av ord vars innebörd han inte 

kände till. Men snart förstod han det sanna sättet att be, och han lade sina gamla vanor åt sidan och 

koncentrerade sig på det innersta av sin själ, sände sina tankar upp till Gud, och för första gången kände 

han hans närvaro. 

Han visste inte vad han skulle säga till sin herre, hans bröst började snyfta och hans ögon fällde tårar. Han 

hade bara en mening i huvudet: "Min far, vad kan jag säga till dig när jag inte vet hur jag ska tala till dig? 

Men dessa tårar, dessa snyftningar, denna inre glädje och till och med hans förvirring talade till Fadern på 

ett så vackert språk som ni aldrig kommer att finna i era mänskliga språk eller i era böcker. 

24 Det stammande hos den människa som börjar be andligt med sin Herre liknar spädbarnens första 

ord, som är en glädje och ett nöje för föräldrarna, eftersom de hör de första orden från en varelse som 

börjar leva. 

25 Eftersom människorna inte har kunnat ge den sanna och korrekta tolkningen av de uppenbarelser 

som de har fått sedan de tidigaste tiderna, kommer jag i dag i andevärlden för att ge dem en klar 

utläggning och korrekt tolkning av allt som jag har lärt dem. 

26 I vår tid känner man igen ande själens och kroppens förmågor utan att blanda ihop dem. 

27 Ande, sinne och känslor kommer att finna sann harmoni när min undervisning, som ljuset från en 

ny dag, äntligen väcker den sovande mänskligheten. 

28 Ni ber mig hjälpa er att uppnå förening och fred i era hjärtan denna dag, att visa er inför mig som 

en varelse som är medveten om den process som den bevittnar när den hör mina instruktioner genom en 

röstbärares sinne. Och jag tar emot era själar. Allt som ni erbjuder mig i era böner och i era handlingar, 

rent och enkelt, tar jag emot som barnens rättvisa hyllning till sin himmelske Fader. 

29 Den mest brådskande begäran ni gör till mig är att det ska bli fred på jorden - att det patriarkaliska 

livet från tidigare tider ska återvända till folket. Men jag säger er att denna fred inte kommer att återvända 

förrän ni, mina nya lärjungar, har lagt grunden till en ny värld som jag förbereder er för. 

30 När ni ser en broder i var och en av era grannar, när ni låter skillnaderna mellan er och andra 

försvinna och älskar mig i dem, kommer ni att se en ny tid gryda och livet kommer att bli glädjefyllt och 

lätt för människan och jag kommer att erkännas som Fader. 

31 Mitt ord för denna tid är detsamma som det jag gav er i Jesus. Det är samma kristallklara flodvåg 

som översköljde din själ när du följde mig genom Palestinas land. Dess innebörd är känd för dig, du 

kommer aldrig att kunna förväxla dess "smak" eftersom den har lagt sitt gudomliga sigill på din själ. 

Men idag, när jag har kommit ner för att göra mig känd genom dessa män och kvinnor, och ni hör ordet 

som kommer från deras läppar, så känner ni igen att det kommer från mig, och ni frågar mig varför jag inte 

har valt en annan form för att låta mitt budskap för denna tid nå mänskligheten. 

32 Ni säger till mig att det inte finns några män med särskild dygd bland er som är kapabla att tjäna 

mig. Det finns ingen Moses, inga profeter från den första eran, ingen Petrus och ingen Johannes. Men 

sannerligen säger jag er att jag i alla tider har sänt ut dygdiga själar, och bland dem finns de som har tjänat 

mig i ödmjukhet. Älska dem och trösta dem, för deras börda är mycket stor. 

Jag har skyddat deras sinnen och hjärtan som en ren källa, och ofta har smärta varit det bästa sättet att 

rena dem. Deras liv liknar de liv som mina sändebud från andra tider har levt. Jag välsignar dig. 

Välsignade är de som har följt mig på detta sätt och som har känt den fulla innebörden av det uppdrag jag 

har gett dem! 

33 Jag bjuder in dig att komma in i mitt rike. Jag kallar alla jordens folk utan att de är särskilt utsedda, 

men jag vet att alla inte lyssnar till mig. Mänskligheten har släckt sin lampa och vandrar i mörker. Men där 

felet gör sig påmint kommer den som är upplyst av mig att verka för att sprida ljus i sin omgivning - en 

andlig väktare som vakar och väntar på mitt tecken för att slå larm om att väcka och skaka om. 
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Låt dessa budbärares kärlek bli ett fruktbärande frö i era hjärtan. Avvisa dem inte när de visar sig för 

dig i yttre fattigdom. Lyssna på dem, för de kommer i mitt namn för att förmedla till er en förmåga som ni 

för närvarande inte känner till. De kommer att lära dig den perfekta bönen, de kommer att befria dig från 

materialismens band som du är bunden av, de kommer att hjälpa dig att uppnå den andliga frihet som 

kommer att lyfta dig till mig. 

34 Ni som hör mig väntar ivrigt på att alla mina ord ska uppfyllas. Du vill se världen förvandlas till en 

lärjunge till mig. Du ber mig att vara bland dem som jag har sänt med svåra uppdrag till andra länder. Men 

sannerligen säger jag er att ni måste förbereda er i förväg, för den kamp som väntar er kommer att bli 

mycket stor. 

Men alla de budbärare som jag talar till er om finns inte bland er, alla har inte hört mitt ord genom 

röstbärare. Många av dem kommer att tala genom intuition eftersom jag har förberett deras själar, och jag 

har fördelat dem klokt för att låta mitt ljus nå ut överallt. 

35 Hur kan ni tro att jag skulle kunna försumma andra nationer medan jag har kommit ner till er, när 

ni alla är mina barn? Vill du tro att någon är avlägsen eller utanför mig, trots att min Ande är 

allomfattande och omger och förstår allt skapat? Allt lever och livnär sig på mig. Det är därför som min 

universella stråle har sänkt sig över hela jorden och själar har fått mitt inflytande i denna och andra 

världar, för jag har kommit för att rädda alla mina varelser. 

36 Jag vill inte att du ska slösa bort den här tiden, och jag vill inte heller att du ska gå genom världen 

utan att lämna några spår av dina steg. Jag vill att ni ska vara sanna vårdare av det frö som jag anförtror er 

och att ni, när ni lämnar denna värld, fortsätter att arbeta tills ni har fått ert frö att blomma i era 

medmänniskors själar. 

37 Jag vill inte binda dig till mina instruktioner. Jag uppmuntrar er bara kärleksfullt, eftersom jag inte 

accepterar någon annan uppfyllelse av order än den som föds ur er själ och som förbereds enligt mina 

instruktioner. Var fri inom mina lagar, men gör lydnad till en vana. Uppfyll de två lagar som styr 

människan, som i grunden är en enda, eftersom båda kommer från mig. 

38 Be för alla människor, önska harmoni och förståelse hos alla för mig, och att din bön må stiga upp 

som en sång, som en glödande hymn, som upplyser själar och visar dem den väg genom vilken de kommer 

att nå målet för sitt öde. 

39 Draget av kraften i mitt ord kommer ni till dessa platser, älskade människor. Ni behöver inte 

komma till dessa mötesplatser för att söka min närvaro i dem och för att kunna lägga era bekymmer inför 

mig. För ni vet att jag är allestädes närvarande, att jag är överallt, att jag hör er överallt. 

40 Det är mitt ord som du kommer för, det är den gudomliga essensen som tjänar som näring för din 

själ som du söker. 

41 Ni vet alla att jag har meddelat er den tid då jag kommer att sluta tala till er i denna form, och 

därför skyndar ni er att komma varje gång Mitt Ord ljuder genom röstbäraren. För ni vill själva behålla det 

sista av de uppenbarelser jag gör till er i er själ. 

42 Den inre kunskapen om det andliga uppdrag som ni har kommit för att fullgöra vaknar gradvis 

inom er, och ert ansvar börjar uppta er eftersom ni har förstått hur svårt och svårt det är att predika min lag 

med verk, ord och tankar. 

43 Snart kommer du att vara utan mitt ord. Men för att ni inte ska tveka måste ni inspireras av 

exemplet från mina lärjungar från den andra eran, som förenade sig efter att Mästaren hade lämnat dem. 

Genom sin förening gav de varandra styrka, uppmuntran, kraft och tro. 

44 Det beror på er harmoni om ni känner min närvaro vid era möten och om ni inte missar tiden för 

min manifestation. 

45 Hittills har ni stärkt er genom att lyssna, i morgon kommer ni att stärka er ännu mer genom att 

studera. För när du tränger in i kärnan av mina läror kommer du att bli förvånad över att upptäcka 

innebörden av var och en av mina läror. 

46 Jag välsignar redan nu dem som förenar sig och förbereder sig inför denna tid för att förstå den 

undervisning som jag ger er. För i denna studie kommer lärjungarna att upptäcka den sanna tolkningen av 

mitt ord. Och jag säger er att på samma sätt som mitt ord utstrålar ljus, så kommer även er tolkning att lysa 

upp vägen för er nästa. 
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47 De goda uttolkarna av denna undervisning kommer att veta hur de ska väcka sina medmänniskor 

som sover i rutinerna av sina riter, och de kommer att nå ut till dem och rädda dem från att skeppsbrutet 

hamna i förvirring på grund av bristande eftertanke. 

Senare kommer detta folk att sprida sig över hela världen och vittna om vad de har hört och samtidigt 

med tydliga ord förklara Min lag och Min lära - inte bara det som jag har berättat för er nu, utan allt som 

jag har uppenbarat för er under de tidsåldrar som ni har levt under. 

48 Var inte rädd för att bli utskrattad eller avvisad av din omgivning. 

49 Jag försäkrar er att när denna ras av spirituella personer dyker upp bland mänskligheten kommer 

jag redan att ha gett den många och mycket stora andliga manifestationer. Dessa manifestationer kommer 

att få många av dem som väntar på mig andligt att misstänka att jag redan har kommit och talat. Tror ni 

inte att de kommer att känna igen er som mina budbärare när de ser er komma och hör era ord? 

50 Sannerligen säger jag er att till och med teologerna kommer att förklara för sig själva orsaken till 

så många händelser. 

51 Mitt folk kommer att sprida sig på jorden som en stor armé. Min Ande kommer att vara över folket 

och uppmuntra dem i deras kamp, så att även det sista av mina ord, som jag har gett er i denna tid och i 

tidigare tider, kan uppfyllas. 

52 Varför gråter ni när ni tänker på de dagar då ni inte längre kommer att höra mitt ord? Var lugna, ni 

folkmassor, för jag kommer inte att lämna er ensamma. 

53 Minns ni hur jag efter min avfärd i den andra eran lämnade Maria i apostlarnas famn? 

54 Den kärleksfulla rådgivaren, modern, trösten för de drabbade, stannade en tid bland dessa 

lärjungar. 

55 När smärtan de hade lidit på Golgata, när de såg sig själva utan sin Mästare, utan hans ord, hade 

försvunnit från deras hjärtan, förstod de vilket uppdrag de hade att fullgöra och började sprida de goda 

nyheterna på jorden. Herren lyfte upp Maria från jorden, efter att ha lämnat hennes kärleksfulla mildhet 

som ett arv till mänskligheten. 

56 Ni, som är de nya lärjungarna inför den gudomliga stolen, tror att när ni väl har "berövats" min 

manifestation genom en röstbärares mun, kommer jag att lämna er ifred. Men jag säger er: Maria har inte 

dött, er andliga Moder är redo att stå vid er sida i prövningen, under de dagar då ni tror att ni är övergivna 

och känner mig frånvarande, trots att jag är närmare er än någonsin. Hennes moderliga kärlek kommer att 

hjälpa er att känna er starka och förstå den sanna innebörden av den undervisning som jag har lagt fram för 

er i ord och handling. 

57 Ni kommer att vara soldater för min lag och sått förandligande. Men redan i dag förklarar jag för er 

att spiritualismen inte kommer att ha sin bas på jorden och inte heller någon representant i en människa. 

Dess herravälde kommer inte att vara av denna värld, och din enda vägledning kommer att vara ditt 

samvete i Kristus. 

58 Ditt intuitiva öga vet hur du ska upptäcka de nya "arbetarna" bland folkmassorna. Men det ska inte 

vara dina händer som "smörjer" eller inviger. För den enda som kan anförtro en själ gåvor, uppdrag eller 

uppdrag är jag - den enda som skriver ner varje varelses öde. 

59 Jag berättar allt detta för att förhindra att ni faller in i fel eller i handlingar och riter som inte 

innehåller sanning. 

60 Ni kommer endast att vara mina såddare, mina profeter och mina budbärare. Men den hemliga 

skattkistan kommer fortfarande att ligga i händerna på er Herre. 

61 Det är min vilja att det ska råda fullständig harmoni och broderskap bland er, så att det inte uppstår 

herrar, härskare eller tyranner i ett folk där allt ska vara ordning, kärlek och förandligande. 

62 Om du fullgör ditt uppdrag på det sätt som jag anger för dig kommer ditt exempel att erkännas och 

din makt kommer att behöva göra avbrott för spiritualismen. 

63 Förstå att det måste vara ljuset från min undervisning som avslöjar avgudarnas perversitet, som 

sliter den högmodige härskaren och den despotiske herren från sin piedestal, som förstör den övergående 

makten hos materialismens styre. 

64 De människor som jag förbereder i dag för att predika andligt liv i morgon kommer inte att vara 

rika, de kommer inte att äga skatter eller materiella tillgångar. För med sina gärningar måste de bevisa för 

världen att Guds sanning, kärlek och rättvisa inte behöver förlita sig på kraften i er bedrägliga rikedom. 
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65 Kärlek, tro och fast vilja kommer att vara de krafter som kommer att göra detta verk känt bland 

mänskligheten. Ta Kristus och hans lärjungar som exempel, reflektera över deras liv och de läror de gav 

dig, och du kommer att se att jag talar sanning till dig. 

66 Min hand rörde aldrig ett mynt. När ett av dem vid ett visst tillfälle avsiktligt visades för mig för 

att be mig uttrycka min syn på plikterna gentemot kejsaren, tittade jag bara på det myntet, och utan att röra 

det svarade jag den som frågade mig: "Ge Gud vad som är Guds och kejsaren vad som är kejsarens." 

67 Detta är en av Mina sista läror, men inte den sista. Jag kommer att fortsätta att tala till dig under en 

kort tid, och sedan kommer jag definitivt inte längre att tala genom en människas sinne. 

68 Jag kommer sedan att ge er en tid för eftertanke så att ni kan reflektera efter min avresa. Under den 

tiden kommer intuitionen gradvis att återuppstå från ande till ande i olika former. 

69 Allt det som du inte har förstått nu kommer du att förstå under dessa dagar av andlig reflektion, 

och samtidigt kommer du att överraskas av nya uppenbarelser och profetior. 

70 Den enes inspiration kommer att bekräftas av den andres, och på så sätt kommer inga tvivel att 

uppstå bland lärjungarna. 

71 Roque Rojas och Damiana Oviedo var mina första röstbärare för min andliga manifestation vid 

den tiden. Mannen fick Elias strålar i sin förståelse, jungfrun fick Mästarens ljus. Med detta ville jag visa 

er att i mitt apostlaämbete sitter kvinnan lika mycket vid mitt bord som mannen. Ande själen är densamma 

i båda. Varför skulle jag göra skillnad mellan de två i denna tredje tidsålder, eftersom det är den tidsålder 

där jag söker de andliga själarna? 

72 Roque Rojas och Damiana Oviedo är era pionjärer. De hörde den gudomliga rösten mitt i öknen, 

och utan att fråga om det var sant trodde de. Den ena hörde profetens röst, den andra kände mästarens 

barmhärtighet. 

73 Hur många hemligheter har jag inte avslöjat för dig sedan dess! De första röstbärarna dog och 

andra dök upp, och så har det gått till ända fram till idag. Alla har inte varit rena i sina avsikter. Vissa har 

varit ett exempel på iver för tron, kärlek till sanningen, självförnekelse och uppoffring. Men vissa har varit 

fåfänga och älskat smicker och belöning. 

74 Jag lärde redan från början de många lyssnarna att känna igen den sanna frukten, och till er nu 

säger jag att ni ska föra min sanning som näring till era medmänniskor, medan ni bränner spåren i 

sanningens eld. 

75 Jag måste säga er att ni aldrig visste hur ni skulle ta hand om era röstbärare eftersom ni saknade 

förståelse och medkänsla för dem. Men eftersom ni inte visste hur ni skulle muntra upp eller ta hand om 

dessa hjärtan, så kan ni åtminstone i framtiden skydda det som kom från deras läppar, vilket var mitt ord: 

det nya manna. 

76 När spiritisterna blir fler på jorden kommer det att finnas många som kommer att förväxla dem 

med vanliga spåmän och som kommer att fråga dem om framtiden. Forskarna kommer att fråga dem om 

andarnas liv och om livet på andra världar eller planeter. 

Jag förutspår allt detta för er så att ni, när ni finner er själva angripna av dåraktiga frågor, kan komma 

ihåg att be så att er Fader kan inspirera er med vad ni behöver säga - vad hans vilja är att ni ska dela med er 

av när ni möter era medmänniskors dårskap eller nyfikenhet. 

77 Jag instruerar er att inte ändra på ett enda av mina avslöjanden, och inte heller att försöka utforska 

det som ännu inte är dags att avslöja. Du ska alltid behålla din rustning - som om du vore en källa redo att 

ta emot det kristallklara vatten som släcker dina medmänniskors törst efter ljus, och det ska inte vara din 

hand som lyfter på mysteriets slöja. Fanns det någon på jorden som var värdig att öppna boken med de sju 

inseglen? Endast Lammet var värdigt, det vill säga, endast detta hade makten att göra det. Vet att det finns 

många läror som kommer att avslöjas för människan här på jorden, men också att det finns många andra 

som kommer att avslöjas för henne först när hon bor i Andens höga boningar. 

78 Överallt kommer du att finna mig, min närvaro finns på alla platser längs vägen. Jag förvandlar 

mig själv både till en oas mitt i öknen och till en fyr i den stormiga natten. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 282 
1 Det gudomliga ljuset lyser för dig, det blir ett ord som ger dig en ny instruktion. Välsignad är den 

som förbereder sig som om hans hjärta vore en helgedom, för han har nått upp till det sanna livet när han 

hörde mitt ord. 

2 Kom alla och känn mitt mirakel av kärlek. Jag har kommit för att frälsa syndare genom syndares 

läppar. 

3 I den här eran visar jag er den kraft som ni har som ett arv eller en gåva som jag har lagt i er. Det är 

inte materiens kraft, utan andens. Ty människan är inte mäktig, stor eller klok genom köttet, utan genom 

anden. 

Jag talar till den som styr sina steg på det godas väg och lyder sin himmelske Faders vilja - till den som 

lyder de lagar som vägleder och styr livet. Han måste känna sig stött av kraftfulla krafter som alltid 

kommer att leda honom på en väg av ljus, fred och sanning. 

4 Lärjunge: Detta enkla ord som jag har gett dig som en andlig gåva för att inleda den nya eran är i 

sin enkelhet och yttre blygsamhet ännu ett av mina mästerverk. Denna form av att söka människan för att 

göra det gudomliga känt för henne genom hennes intellekt har en mening, en betydelse och en innebörd 

som ni alla kommer att upptäcka. 

5 Se hur mina gudomliga tankar blir en röst på några mänskliga läppar som, även om de är orena, 

blir rena i denna gudstjänsts ögonblick för att ge er näring av andligt liv. 

6 Vad kommer den dag då både din själ och din kropp är renade för att ta emot mig inte att ge dig 

då? 

7 Din tro har varit liten, din kärlek och dina förberedelser svaga. Ändå har den frukt som ni har fått i 

mitt ord slitit er ur er slöhet, den har lärt er att förstå, älska, studera och känna själens liv, som under era 

olyckor var en öde öken och som nu liknar en oas för ert liv fullt av kamp och ständiga prövningar. 

8 Om du försöker förstå denna undervisning kommer du att höra till dem som i denna tid har den 

fulla insikten att människan utan mig är ingenting. 

9 Titta på denna värld - stolt, trotsig och uppkäftig över alla människans verk som de förvånar detta 

århundrades generationer med. Majoriteten av dem tror inte på det andliga och älskar det inte heller. 

Därför ber de inte och lyder inte heller min lag. Trots detta är de nöjda och stolta över att kunna visa upp 

en värld fylld av underverk som de har skapat med hjälp av sin vetenskap. 

10 Men denna människans fantastiska värld, som de har byggt upp under århundraden av vetenskap, 

kamp, krig och tårar, kommer de att förstöra med sina egna händer och vapen. Tiden närmar sig redan när 

mänskligheten kommer att bli medveten om att dess verk är ohållbara och bräckliga, eftersom de har 

saknat kärlek, rättvisa och en genuin önskan om perfektion. 

11 Snart kommer du att lära dig att du är ingenting utan Gud, att det bara är från mig som du kan få 

styrka, liv och intelligens för att skapa en harmonisk tillvaro mellan den andliga och den mänskliga delen 

av människan. 

12 Jag kommer med mitt nya ord för att väcka världen till liv, för i århundraden och tidsåldrar har 

mänskligheten bara sett döden regera. Vad har varit orsaken till att döden har regerat i din tillvaro? Brist 

på kärlek. 

13 I sanning säger jag er att kärleken är den oföränderliga kraft som rör universum. Kärleken är livets 

ursprung och mening. 

14 Jag inleder nu en tid av andlig uppståndelse för alla - en tid då jag kommer att få det välsignade 

kärleksfröet att blomma, som jag utgöt över världen från korsets höjd, och förkunnade för er att om 

människor älskade varandra så som jag lärde er, skulle "döden" elimineras från världen, och i dess ställe 

skulle livet regera över människorna och manifestera sig i alla deras gärningar. 

15 Idag, dag efter dag, äter ni de bittra frukterna av vetenskapens träd, som har skötts så bristfälligt av 

människor eftersom ni inte har försökt att harmoniskt utveckla alla era gåvor. Hur skulle ni då kunna styra 

era upptäckter och arbeten i rätt riktning, eftersom ni bara har tränat intelligensen och försummat själen 

och hjärtat? 

16 Det finns människor bland er som är som vilda djur, som låter sina passioner få fritt spelrum, som 

känner hat mot sina grannar, som är blodtörstiga och försöker göra broderfolk till slavar. 
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17 Om någon skulle tro att min lära skulle kunna orsaka människans moraliska kollaps - sannerligen, 

säger jag er, han är i stor villfarelse; och för att bevisa detta för tvivlarna, materialisterna och de arroganta i 

denna tidsålder, kommer jag att låta dem skörda och äta frukten av sin vetenskap tills de har fått nog, tills 

den bekännelse som säger till mig flyr från deras själ: "Fader, förlåt oss, endast din kraft kommer att kunna 

stoppa de krafter som vi har släppt lös i vår oresonlighet"." 

18 Då kommer jag att komma till deras hjälp och ge dem frid, eftersom deras stolthet redan har gett 

dem mycket att dricka av lidandets bägare. Jag kommer att föra dem till sinnesfrid och självbesinning så 

att de - då redan i ett nytt liv - kommer att upptäcka värdet av det andliga och veta hur de ska tillämpa det i 

sina arbeten. Jag kommer att få dem att förstå att livet är som en lyra vars strängar representerar kärlek, 

andlighet och vetenskap, men att dessa strängar, eftersom de inte var i harmoni, inte kunde frambringa 

kärlekens ljuva ljud, som är andlighetens sublima ljud. 

19 Domens tid har kommit då jag kommer att fråga några: "Varför har ni förnekat mig?" Och andra: 

"Varför har ni förföljt mig?" Har han rätt att förneka existensen av Mitt Rike som inte har kunnat tränga in 

i sig själv? Att du inte känner igen min sanning, att du inte vet hur du ska upptäcka den, betyder inte att 

den inte existerar. Om du tror att endast det du kan förstå existerar, säger jag dig att din okunnighet är stor 

och din arrogans mycket stor. 

20 Sannerligen säger jag er: Den som förnekar Gud och hans rike har förnekat sig själv. Den som vill 

hämta styrka från sig själv för att han anser sig själv oberoende och har den stolta känslan att han kan bli 

stor även utan Gud, kommer att få mycket korta steg i världen. Han kommer snart att gå vilse och hans 

lidanden kommer att bli mycket smärtsamma. 

21 Var finns de verkliga forskarna? 

22 Kunskap är att känna min närvaro. Kunskap är att låta sig ledas av mitt ljus och göra min vilja. 

Kunskap är att förstå lagen. Kunskap är kärlek. 

23 Den som av kärlek vill vara till nytta för sin nästa ägnar sig åt godhet på något av de många sätt 

som livet erbjuder. Han vet att han är en människa som kommer att finna sig redo att användas av den 

gudomliga viljan för mycket höga syften. Jag vill att ni, lärjungar, ska få kunskap så att ni kan befria dem 

som har förlorat vägen till en uppåtgående utveckling från sina misstag. 

24 Sann kärlek - den som går bortom hjärtats mänskliga känslor - är frukten av visdom. Se hur jag sår 

visdom i din fantasi genom mitt ord, och därefter väntar jag på frukten av din kärlek. 

25 Det finns många sätt att göra gott, många sätt att trösta och tjäna. Alla är uttryck för kärlek, som är 

ett - kärlek, som är andens visdom. 

26 En del kan gå på vetenskapens väg, andra på andens väg, andra på känslans väg, men helheten av 

alla kommer att resultera i andlig harmoni. 

27 Lär dig att skilja på de olika vägar som finns och respektera de olika uppdrag som dina 

medmänniskor utför. För detta behöver du ha ett öppet sinne, ett gott omdöme, ett lugnt sinne och en djup 

blick. Om du inte har dessa egenskaper kommer du att bli upprörd utan anledning när du upptäcker att det 

finns fler religiösa samfund än du trodde, och ett större antal riter och kulter än vad du kände till. 

28 Om ni inte förbereder er kommer ni att känna er förvirrade och påverkade den dag ni befinner er 

mitt i den annalkande striden. 

29 De som hör mig utan att vara intresserade av att förstå kommer inte att kunna tillhöra dem som 

utforskar och förklarar denna undervisning. Andra däremot försöker känna igen innebörden av Mitt Ord, 

de känner det, älskar det, bär det i sin själ, i sitt hjärta och i sin hjärna. Dessa tränger dagligen in mer i 

kunskapen om min undervisning. 

30 När denna önskan att veta mer, att älska på ett fullkomligt sätt, kommer i förgrunden bland dessa 

lärjungar, kommer du att se skönheten i godhetens och kärlekens skönhet och förandlighetens majestät 

återspeglas i deras ansikten. 

31 Ändå kunde ingen, inte ens i detta ögonblick, visa upp hans ansikte som en sanningens spegel, som 

återspeglar andens själs dygder, den högre varelse som bor i varje människa. 

Men vad ska jag säga er om den andliga värld som lever och vävs bortom er och som också kan visa 

sitt ansikte genom era verk, ord och tankar? För dessa varelser är varje människa ett sätt att göra sig själv 

känd, varje inkarnerad själ är ett band av förening och varje hjärna är ett sätt att ta kontakt med 

människovärlden. 



U 282 

39 

32 Om människors tankar är inriktade på det goda kommer de att användas av höga, lysande varelser 

som är hängivna höga mål. Men om människors tankar avvisar varje gott inflytande och de tillåter att 

deras känslor och förmågor används av låga själar, kommer de bara att förverkliga lägre passioner. 

33 Jag säger er att det finns inte ett enda mänskligt sinne som inte lever under inflytande av den 

andliga världen. 

34 Många kommer att förneka detta, men ingen kommer att kunna bevisa att det är omöjligt för 

människans sinne att ta emot tankar och vibrationer inte bara från andliga varelser och hans egna 

medmänniskor, utan också från mina. 

35 Detta är en uppenbarelse för hela mänskligheten - en uppenbarelse som, när den sprids, kommer att 

finna öppna hjärtan som tar emot den med stor glädje, men den kommer också att möta envisa motståndare 

och stridande. 

36 Men vad kommer de att kunna göra för att hindra det andliga rikets ljus från att lysa i människors 

liv? Vilka medel kommer de icke-troende att kunna använda för att eliminera denna vibration? Vem är den 

som tror sig stå utanför det universella inflytande som är Guds skapande och vitaliserande kraft? 

37 Jag talar till din ande, till din själ och till ditt förnuft, men jag säger dig igen att du får 

meddelanden, idéer och inspirationer från andra existensplan, och att precis som du inte vet varifrån din 

själ kom för att inkarneras i din kropp, så vet du inte vem som osynligt och oförstörbart manifesterar sig 

för den. 

38 Till er som lyssnar till dessa läror säger jag att ni inte ska tro att röstbärarna är rättfärdiga och rena 

eftersom det är min inspiration som vibrerar i deras sinnesorgan. Nej, de har bara fått förmågan att ta emot 

mitt ljus och sända det vidare i form av ord. De är föregångare till den andliga manifestation som är ett 

löfte för kommande tider, när människorna helt och hållet inser att den andliga världens ljus alltid har lyst 

in i deras tillvaro, och de förbereder sig och andliggör sig själva för att ta emot och förmedla Guds eviga 

budskap på ett perfekt sätt. 

39 Mänsklighet, du förnekar det som du inte kan bevisa materiellt. Jag säger er att ni bara vet vad som 

tillhör världen. För om du visste lite om anden skulle du inte våga förneka den andliga världens existens, 

inflytande eller manifestation! 

40 Ett stort antal ljusvarelser gör förböner för er. Den dag du vet hur du ska förena dig med dem i 

bön, i tanke och i tro, kommer du att uppleva en oövervinnelig styrka i ditt liv, en övermänsklig styrka, 

och du kommer aldrig att snubbla. 

41 Det finns också en osynlig värld av mörker och förvirring runt människorna. Från och med den dag 

du är beredd att kämpa mot dess förrädiska attacker kommer du att känna en okänd frihet och frid i ditt liv. 

42 Vet att ett sinne aldrig kommer att upphöra att ta emot vibrationer och inflytande från min 

gudomlighet och den andliga världen. 

43 Människan har älskat det som tillhör materien, det är där hon har sina värderingar, det är där hon 

har riktat sitt hjärta, sitt sinne och sina sinnen. Därför ignorerar han allt som har med anden att göra. Om 

människan hade anden som sitt ideal skulle hon ha förfinat sina sinnen på ett sådant sätt att inget av det jag 

har sagt till er i dag skulle vara okänt för henne. 

44 Han skulle veta att Guds ande, på grund av sin natur, är i kontakt med alla andliga varelser i 

universum, och eftersom han skulle ha kunskap om detta och vara upplyst av tron, skulle han sträva efter 

att utgivningen av min ande, som är styrka, liv och ljus, som upplyser allt skapat, skulle nå honom. 

45 Sannerligen säger jag er - och glöm inte bort det: Det är inte omöjligt att jag gör mig känd genom 

det mänskliga intellektet. Det skulle vara omöjligt om jag inte kunde göra mig känd. 

46 Er uppgift, lärjungar, är att göra själen och sinnet känsliga för att uppfatta, känna, tro, leva, älska 

och lyda alla andliga vibrationer. 

47 Jag säger det igen: Även om hela mänskligheten skulle sträva efter att undvika att det andliga 

ljuset når den, skulle den aldrig lyckas med detta, för själva livet som människan har, tar hon från min 

Ande, som vibrerar i allt som existerar. 

48 Ni lyssnar nu till min undervisning, som kan verka märklig på alla sätt och vis, men som ni förstår. 

Ni vet att även om det manifesteras på så fattiga och ödmjuka platser som dessa mötesrum, så är de inte 

vanliga platser, utan enkla vandrarhem som ägnas åt hängivenhet, förandligande och förberedelse för att ta 

emot det himmelska budskapet. 
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Ni vet att jag för närvarande gör mig själv känd med hjälp av det mänskliga intellektet, men att det inte 

är intellektet som talar, utan anden som tar emot ljuset från min inspiration - ett ljus som, när det passerar 

genom intellektet, blir till tankar och när det når läpparna förvandlas till ord. 

49 Detta har varit en av de vackraste gåvorna som jag har uppenbarat för er under den tredje eran, så 

att ni kan få en uppfattning om de egenskaper som finns i er ande, liksom vad som fortfarande är 

reserverat för den. 

50 Genomträng ert andliga inre så att ni kan lära känna er själva bättre. För om du skulle tro att du 

bara är materia skulle du förneka din storhet och missbedöma kärnan i ditt väsen. 

51 Så länge du inte är intresserad av att känna andens sanning kommer du att vara svag och okunnig 

och allt du är och allt du äger kommer inte att avslöjas genom kroppen. 

52 Människans materialistiska vetenskap har lagt en outhärdlig börda på människans axlar. Ni är alla 

trötta, ni går er väg med svårigheter just nu, men jag väntar på alla. 

53 Människor, bjud in era medmänniskor som inte kan gå längre till denna andliga bankett. Ni 

kommer att se dem bära en skatt av kunskap i sina sinnen och ni kommer att säga: "Vad kan de sakna?" 

Ändå har de en ödslig tomhet i sin själ. 

54 "Kom till mig, ni intellektuella som är trötta på döden och besvikna i hjärtat. Kom till mig, du som 

är förvirrad och har hatat i stället för att älska. Jag ska ge dig vila och få dig att förstå att den ande som 

lyder mina bud aldrig tröttnar. Jag ska introducera dig till en vetenskap som aldrig förvirrar intelligensen." 

55 De skall inte vara rädda för att komma till mig för att deras hjärta är kallt eller deras dom är hård. 

Jag kommer att ha en mening, ett ord för var och en av dem som kommer att vara som en ljusstråle som 

kommer att lysa upp de hjärtan som är besvikna på grund av bristande kärlek. Det spelar ingen roll att ni 

inte tror mig eller älskar mig. Det är inget skäl för mig att utesluta dig från mitt bord. Det är syndarna som 

jag har kommit för. 

56 Jag vet att många i sin arrogans vägrar att komma och lära sig eftersom de tror att de redan vet allt. 

Men det räcker att de hör ett av mina budskap och jag kommer att bevisa för dem att de fortfarande har ett 

hjärta, att de inte är döda för den sanna kärleken, att de fortfarande är mina små barn hos mig och att de 

fortfarande kan gråta. 

57 Min undervisning om kärlek var inte avsedd för några få som hörde den genom röstbärarna. Mitt 

budskap har kommit till världen för att bli känt av alla människor. Det är därför jag säger er att den 

kommer att nå jordens gränser i många olika former, eftersom den är början på den tröst som utlovats till 

mänskligheten redan under den andra epoken, när den skulle nå sin höjdpunkt i trångmålstiderna på 

jorden. 

58 När jag i dag ser människor som med halsbrytande hastighet kastar sig ner i sina passioners, laster 

och fiendskapens djupaste avgrunder, vet jag att det är dags för mig att komma till dem för att ge dem den 

räddande hjälpen. Oavsett hur lågt de har sjunkit kommer jag att låta min röst nå deras ande och säga till 

dem: "Jag är med dig, kom till mig, sök ljuset, jag ska hjälpa dig att ta dig ur mörkret, och efteråt kommer 

du att återhämta dig under min fredssköld." 

59 Min röst kommer att höras i hans inre tempel - det tempel som människan inte kan förstöra 

eftersom det är hans egen ande och själ. 

60 Kom ihåg: När ni var små barn levde ni alla i oskuld och liknade blommorna på en ros. Men 

senare växte törnen ur stjälkarna och de gav inte längre upphov till blommor. Det är törnen som 

mänskligheten erbjuder mig en gång till, och det kommer att bli nödvändigt för trädgårdsmästarens kloka 

kniv att beskära dessa växter så att de nästa vår återigen kommer att bära fram rosenblommor. 

61 Lämna jorden bakom dig för en kort stund idag och kom till mig i anden. Under många 

århundraden har människan gjort fel i sitt sätt att be, vilket är anledningen till att hon inte har stärkt sig 

själv eller gjort sin livsväg ljusare genom Min kärlek, eftersom hon har bett med sina sinnen och inte med 

sin ande. 

62 Den vördnad av bilder som människan har en så stor benägenhet till har varit som ett gift som inte 

har tillåtit henne att njuta av den inre bönens andliga glädjeämnen. 

63 Hur mycket elände har inte människor släpat med sig bara för att de inte visste hur de skulle be! 

Och detta är helt naturligt, lärjunge: vilken andlig styrka kan en människa ha för att klara livets prövningar 
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om hon inte gör något för att närma sig livets källa som finns i Min Ande? Han söker mig i avgrunderna, i 

skuggorna, trots att han skulle kunna klättra upp för att finna mig på topparna, i ljuset. 

64 Åh, om bara människorna i denna tidsålder förstod bönens kraft - hur många övermänskliga verk 

skulle de inte utföra! Men de lever i en materialistisk epok där de själva försöker materialisera det 

gudomliga för att kunna röra vid det och se det. 

65 Mina tjänare i gångna tider - Noa, Abraham, Isak och Jakob, Josef och Moses - kände till bönens 

kraft, och de gav mänskligheten ett outplånligt bevis på detta och lämnade sitt sätt att be som ett exempel 

för alla generationer. 

66 För dessa män var det likgiltigt var de skulle be, de visste att de i sin innersta kärna hade Herrens 

tempel inom sig. Det sätt på vilket de försökte närma sig Min källa till barmhärtighet var tro - en tro på 

Min närvaro, på Min rättvisa, på Min försyn och på Min kärlek. Var och en av dessa män utsattes för en 

stor prövning - en så stor prövning att vittnesmålen om den kommer att finnas kvar för all framtid. Och 

under dessa prövningar förblev de trogna, lydiga, ödmjuka och hängivna sin skapare. 

67 Mitt svar på dessa tjänares tro och kärlek var alltid omedelbart, vilket gjorde dem till föremål för 

mina maktmanifestationer, som endast ges till människor med stor tro och god vilja. 

68 Min kärlek till er gör att jag just nu kommer att söka er i raviner och avgrunder för att rädda er, 

som herden gör med de får som han älskar väldigt mycket. 

69 Men om ni vill veta mitt syfte när det gäller de människor som jag vill skapa genom er, kan ni få 

veta att jag för närvarande samlar ihop er genom att föra er från olika platser på jorden så att ni kan få ta 

del av detta himmelska budskap. 

70 Genom mitt ord, som är uppdelat i otaliga lektioner eller läror, kommer jag att göra er till lärjungar 

av denna undervisning. Och när din varelse väl har mättat sig med denna essens, när du har lämnat 

traditioner och misstag bakom dig och börjar leva och känna förandligande, kommer jag att ge dig den tid 

och den timme då du ska ge dig ut till provinserna, folken och nationerna för att föra ut de goda nyheterna 

till massorna. 

71 Ni kommer att föröka er som himlens stjärnor eller som havets sand, och ni kommer att ge 

välsignelser till hem, folk och fädernesländer där det finns en hunger efter fred, rättvisa och sanning. 

72 Men glöm inte att när ni ger er ut i denna strid är det för att ni redan praktiserar andlig bön, vilket 

jag har inspirerat er att alltid göra, vilket jag nu har påmint er om. 

73 Utan bönens kraft kommer du inte att kunna stå i strid, inte heller kommer du att kunna stå emot 

prövningar, och än mindre kommer du att kunna lära dina medmänniskor det perfekta sättet att be. 

74 Men det är nödvändigt att ni ger bevis på den andliga bönens kraft, så som de gavs i gångna tider 

av de män som ni minns som patriarker, ledare och profeter. Det kommer inte att vara samma bevis som 

kommer att bli verklighet genom din förmedling, för du måste komma ihåg att nu är det en annan tid, att 

mänskligheten har utvecklats andligt och materiellt, och att därför kan de bevis och mirakel som du får 

genom bön inte vara likvärdiga med dem från tidigare tider. De kommer dock att vara underbara. 

75 Endast två villkor är nödvändiga för att ni ska kunna bevisa att ni är värda sådana stora förmåner. 

Den första är ditt sätt att leva: rättfärdigt, nyttigt, alltid inspirerat av godhet och välgörenhet. Den andra 

kommer att vara en tro som gör dig överlägsen allt som finns på jorden, som ger dig styrka så att den, när 

det är dags, räddar dig från faror, höjer dig över allt elände, gör dig oemotståndlig mot smärta och hjälper 

dig att besegra till och med döden. 

76 I sanning säger jag er att med godhet och tro kommer ni att lyckas göra kraftfulla och 

övermänskliga verk, med vilka ni kommer att ge det bästa vittnesbördet om bönens och kärlekens kraft i 

den här tiden. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 283 
1 Älskade lärjungar, ni kommer från olika vägar och ni förenas i bönens stund för att höja själen till 

Fadern. Jag tar emot dig, hör min röst. Återvänd till mig när du har gått vilse. Idag är du med mig. Jag har 

länge kallat på er, och sannerligen säger jag er att jag har väntat på var och en av er. 

2 Jag tar emot er, som har samlats här, på mänsklighetens vägnar. Det som jag ger dig har jag gett 

till alla dina medmänniskor. De som har kommit in i skuggan av detta träd och de som är långt ifrån det är 

älskade av mig på samma sätt. 

3 Be, människor, detta är själens språk. Men lär dig detta språk så att du kan förstå mig när du talar 

till mig. Tala till mig med respekt och ödmjukhet, men med det förtroende man har för en far - med den 

sekretess som man talar med en vän. 

4 Öppna ditt hjärta, det är mitt tempel, och låt ljudet av min röst höras i det, som är råd, inspiration 

och uppenbarelse. 

5 Om du förstår innebörden av min undervisning och känner min röst som ett får känner sin herdes 

röst, kommer du att förstå att jag har talat till dig i alla tider och i varje ögonblick av ditt liv. Om det inte 

vore så skulle "Ordet" inte vara evigt. 

6 Människan har alltid varit som ett litet barn i mina ögon, hotad av faror och fall, och eftersom jag 

är hennes Fader älskar jag henne och vägleder henne, även om hennes hjärta ibland är dövt för mina råd, 

mina uppmaningar och lektioner. 

7 I dag går människor igenom en period av stora prövningar, men inte för att jag gläder mig åt deras 

smärta, utan för att människor med rätta måste rena sig när de har besudlat sig själva. 

8 Ni vet alla att jag älskar det som är rent, att endast det som är rent når mig. Det är vad ditt samvete 

säger dig. 

9 Ljuset från min Ande är utgjutet över allt kött och alla andar så att ni kan studera och tolka de 

prövningar som livet ger er dagligen som lektioner, så att ni kan känna igen er själva och förstå den 

uppgift som ni har tagit med er till jorden. 

10 Varför fruktar många av er att ert öde har skrivits ner av mig med prövningar, smärta, straff eller 

olycka? Hur kan du komma att tro att han som älskar dig fullkomligt ger dig en stig full av törnen? I 

sanning, säger jag er, är den väg som är olycksalig och full av olyckor den väg som ni väljer enligt er vilja, 

i tron att glädje, frihet och lycka kan hittas på den, utan att förstå att det är just den väg som är avsedd för 

er, från vilken ni lämnar, där sann fred, säkerhet, styrka och hälsa, välbefinnande och överflöd finns. 

11 Den väg som jag erbjuder er i min lära är den som är förutbestämd för er själ sedan den skapades, 

så att ni i den äntligen kan finna det ni längtar efter. 

12 Välsignade är de som återvänder till vägen när de hör detta ord, för i det kommer de att återfå det 

arv som de hade försmått. 

13 På min väg finns det också prövningar, men de är instruktioner för själen, de är ljus och 

uppenbarelse, med vilka livet ger dig en impuls för att stoppa dig i den rasande kurs som leder dig till 

fördärvet. 

14 Ni utsätts för tusen prövningar, lärjungar, för att alla förmågor i er andliga själ ska väckas och alla 

strängar i ert hjärta ska bringas i harmoni. 

15 Detta folk är den starka sonen som har profetiorna och lärorna. Därför säger jag till honom att 

oupphörligen praktisera mitt ord, att tillämpa det i sitt liv så att han kan känna värdet av sina gåvor, att 

flitigt söka meningen med min undervisning så att han kan upptäcka de ljus som jag lovade er då när jag sa 

att jag skulle sända er Sanningens Ande för att förklara för er de tidigare uppenbarelserna. 

16 Jag låter detta folk växa i hemlighet och okänt, utan att mänskligheten märker dess närvaro, tills 

timmen kommer för att bryta tystnaden, vilket kommer att ske när dessa människor har förenats i sanning 

och i ande. 

17 När ni hör mig darrar er varelse av kärlek och ni frågar er själva: "Var har jag hört den här rösten 

förut?" Andra säger när de hör mig: "Det verkar som om jag ser Mästaren predika vid en flod eller på ett 

berg. Var tror du att jag har sett honom?" 

18 Ja, människor, er tro säger er att det är jag som talar till er, även om ni vet att jag inte blev 

människa. För jag sa till er att jag skulle komma "i molnet", och jag har uppfyllt det. 
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19 Om jag använde mig av människans intellektuella förmåga för att tala till er, beror det på att om 

jag hade talat till er från ande till ande skulle ni inte ha hört mig, än mindre förstått mig. 

20 Men den här typen av förkunnelse var kort och kommer snart att ta slut, för det var bara 

nödvändigt att några hörde mig så att de skulle veta hur ni ska få kontakt med mig i framtiden i enlighet 

med min vilja och förstå hur ni ska förkunna det för mänskligheten. 

21 Jag vill göra er till en familj. För detta är det absolut nödvändigt att ni har en enda form av 

gudstjänst och följer samma lag. 

22 Ni, människor, börjar presentera detta exempel på broderskap och enhet. Innan ni har uppnått detta 

kommer ni inte att kunna höja er från den avskildhet som ni befinner er i till ljuset på den väg som ert 

uppdrag väntar er på. 

23 Ljuset som strålar från denna andliga lära lyser upp mänsklighetens ande, och när människorna väl 

får en sann kunskap om den tid de lever i kommer de att med absolut klarhet känna till kärnan i denna lära, 

som kommer att överglänsa alla era religioner. Du frågar mig: "Mästare, är religionerna då inte sanna?" 

Till detta säger jag er: Om de var sanningen skulle bara en av dem existera, eftersom sanningen är en. Var 

och en av dem innehåller en del av det högsta ljuset, de är alla vägar som vägleder själen och för den 

närmare kunskapskällan. 

24 Den absoluta sanningen finns inte hos någon människa och inte heller i någon bok. Denna 

gudomliga klarhet, denna allsmäktiga makt, denna oändliga kärlek, denna obegränsade visdom, denna 

perfekta rättvisa finns i Gud. Han är den enda sanningen. 

25 Förstå mitt undervisningsord. Varje religion är ett sätt att förstå sanningen, men inte själva 

sanningen. Därför ser du de skillnader som finns mellan dem. Jag säger er igen att om de innehöll den 

högsta sanningen skulle de alla vara likadana och representera en idé, en världsbild, ett sätt att nå mig. 

26 När min lära väl är erkänd i världen kommer människans förståelse därför att placera den över alla 

religioner, eftersom hon förstår att hon inte får representera eller materialisera den på något sätt, för då 

kommer hon inte att tillämpa den på själva livet. Ni bör nu förstå att denna undervisning inte är till för att 

uppfattas sinnligt genom symboler, utan för att kännas i själen. När du väl förstår det på detta sätt kommer 

du att kunna ge Fadern den inre vördnad som är den sanna, som är utan skryt, utan hyckleri, utan själviska 

intressen. 

27 Andens undervisning är inte en teori, utan en praktisk undervisning både för det mänskliga livet 

och för själens liv. Det finns ingen annan, mer omfattande och mer fullkomlig undervisning än den. Den 

följer med dig redan innan du kommer till jorden, den följer dig under hela ditt dagliga arbete i den här 

världen och den smälter samman med din själ när den återvänder till sitt tidigare hem. 

28 Det kommer inte att vara jag som tar bort liturgin och traditionerna från era gudstjänster - det 

kommer att vara människans anda som ofrivilligt höjer sig över sina gamla idéer inför behovet av ett större 

ljus som belyser hennes utvecklingsväg. Snart kommer människan att förstå att det enda hon kan erbjuda 

Gud är att utöva kärlek, för kärlek betyder godhet, barmhärtighet, visdom och rättvisa. 

29 Spiritualismen raderar inte ett enda av de ord som Kristus en gång förkunnade. Om det inte vore 

så, borde den inte ge sig själv det namnet, för det skulle motsätta sig sanningen. Hur skulle detta ord kunna 

vara emot detta, eftersom det är samma Mästare som uttalar det. Om du verkligen skulle penetrera 

innebörden av denna undervisning skulle du se att mitt ord i dag är en förklaring eller förklaring av allt det 

som jag en gång sa. Därför kan dagens och framtidens mänsklighet förstå mer än tidigare generationer, 

och därför kan den också uppfylla lagen på ett renare, högre och sannare sätt. 

30 Om du observerar dina medmänniskor noga i deras religionsutövning kommer du att se att det som 

tidigare var föremålet för deras dyrkan, betraktar de nu utan inre sympati. Anledningen till detta är att 

själen vaknar av egen kraft och längtar efter det som verkligen kan ge den näring. Det är därför jag säger 

att den yttre dyrkan av denna mänsklighet är avsedd att försvinna. 

31 För er som tar emot detta ord är det meningen att presentera mitt verk i all dess enkelhet, andlighet, 

renhet och enkelhet, utan att lämna någon möjlighet att falla i misstaget att skapa riter i det, att skapa nya 

traditioner eller nya allegorier som leder er vilse från den sanna vägen. 

32 Tiden för att representera det gudomliga eller andliga genom materiella former är över. Om 

mänskligheten skapade symboler och bilder eftersom lagen på den tiden var huggen i sten och profeterna 

var människor, och på grund av att "Ordet" blev människa och kunde ses med fysiska ögon, så kommer 
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jag idag till er i ande, och mina budbärare kommer likaså till er i ande. Vilka nya bilder eller nya former 

kan du skapa av det oändliga, av det som inte kan representeras? 

33 Andlig undervisning är ett uttryck för och den sanna näringen till den andliga själen. Därför skiljer 

den sig från varje materialisering och varje skrytande kult. 

34 På grund av allt jag har sagt till er i dag kommer ni att förstå hur stort ert ansvar är gentemot era 

medmänniskor. 

35 Följ det som mitt ord visar dig, så kommer det att vara det bästa sättet att presentera mitt arbete för 

de andra. 

36 Visa barmhärtighet, ge ljus, befria den som har fallit i felet från fel. Skapa ett arbete som präglas 

av fred, broderskap och enighet, så kommer min kärlek att följa dina steg. 

37 Förstå att jag är ett ljus för de människor som strävar efter att utveckla sina själar. Jag är trösten för 

dem som är tyngda av lidande. 

38 Under lång tid har jag inte uppenbarat mig för världen i ord, och därför, nu när det kan höras igen, 

kommer ni ivrigt för att höra Mästaren och för att få veta hans nya budskap. 

39 Då och då är det nödvändigt att min Ande uppenbarar sig på ett sätt som är tillgängligt och 

begripligt för dig. Behovet av att tala till er beror på att ni inte lyder min lag, att ni avviker från den sanna 

vägen. 

40 Människan är den mest upproriska varelsen i skapelsen på grund av sin fria vilja. Fram till i dag 

har han inte velat följa samvetsdirektiven. 

41 Mitt ord vill hålla tillbaka vissa, ge vägledning åt andra, stärka alla i sanningen och rädda er från 

avgrunderna. 

42 Ta inte illa upp över det sätt på vilket jag nu visar mig själv, som är så annorlunda än under den 

andra eran. Vet att jag aldrig har använt samma form två gånger, för det skulle innebära att jag lämnar er 

med en och samma undervisning, och jag kommer alltid för att lära er nya lektioner och för att hjälpa er att 

ta nya steg. 

43 Jag nås av den glädje din själ känner när den hör mig, för den vet att varje instruktion från mig är 

ljus, uppmuntran, kunskap och utrustning för den som vet hur den ska användas. 

44 Den lärjunge som använder den är utan tvekan en person som känner sig trygg i livet, som tror på 

sitt öde, som inte längre fruktar döden och i stället gläds åt tanken på det andliga liv som väntar honom. 

45 Välsignad är den som hör min undervisning, gör den till sin egen och följer den, för han kommer 

att veta hur han ska leva i världen, hur han ska dö för världen och, när hans stund har kommit, återuppstå i 

evigheten. 

46 Välsignad är den som fördjupar sig i mitt ord, för han har lärt sig att förstå orsaken till smärta, 

innebörden av gottgörelse och försoning, och i stället för att förtvivla eller hymla, genom vilket han skulle 

öka sin plåga, reser han sig upp full av tro och hopp för att kämpa, så att hans skuldbörda dagligen blir 

lättare och hans lidandets bägare mindre bitter. 

47 Glädje och frid är något som hör till trons folk - de som är i samklang med Faderns vilja. 

48 Hur ljusfyllt skulle inte ditt liv vara och hur stor och banbrytande skulle inte din vetenskap vara om 

du älskade din nästa och gjorde din fars vilja - om du offrade något av din viljemässiga frihet och arbetade 

enligt vad ditt samvete befallde dig. Er vetenskap skulle då, genom att överskrida gränserna för det 

materiella, beröra det övernaturliga, för hittills har den inte ens närmat sig dessa gränser. 

49 Vilken bestörtning vetenskapsmannens själ känner när den lämnar denna värld och äntligen står 

ansikte mot ansikte med den gudomliga sanningen! Där sänker den sitt ansikte i skam och ber om 

förlåtelse för sin arrogans. Hon trodde att hon visste och kunde göra allt och förnekade att det fanns något 

som var bortom hennes kunskap eller förståelse. Men nu, när hon står inför Livets bok, inför Skaparens 

oändliga verk, måste hon erkänna sin eländighet och hölja sig i ödmjukhet inför honom som är den 

absoluta visdomen. 

50 Varför inte bläddra i den här boken som redan finns här, eftersom det är tillåtet och beordrat av 

mig? Varför inte förbereda dig genom förandligande för att nå den och på dess sidor lära dig den lärdom 

som upplyser, eller den uppenbarelse som förklarar mysterierna? 

51 Vet, människor, att det inte bara är ni som kan ta emot andliga budskap och inspirationer. Det finns 

många människor i världen som, utan att veta att jag utgjuter mitt ord genom dessa röstbärare, känner 
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närheten av ett ljus som är redo att hälla ut sig självt i uppenbarelser över mänskligheten. De kommer från 

Min Ande att få den nödvändiga förberedelsen så att de, när de hör ditt vittnesmål och du överför Mitt 

gudomliga budskap till dem, jublande kommer att säga: "Detta är vad jag har hoppats på." 

52 Jag förbereder er på detta sätt så att ni, när det blir dags för er att träffa varandra, kommer att kunna 

knyta band till varandra och förstå varandra. 

53 Jag säger er återigen att det inte är ni ensamma som får upplysning från min Ande vid denna tid. 

För det kommer en tid då alla budskap som tagits emot i olika former tillsammans kommer att utgöra en 

andlig kraft i den här världen. 

Ni kommer att bidra med ert eget - det som jag överlämnar till er, det vill säga: mina nya 

uppenbarelser. För lagen är inte ny, den är densamma som den som jag gav er förr i tiden - arvet av den 

stora sanningen som jag påminde er om så att ni inte skulle avvika från vägen. Lagen, kära folk, är fröet till 

morgondagens värld. 

54 I dag lever ni fortfarande i en tid av tvivel, skepticism och misstro. Men detta gudomliga ljus som 

lyser över varje själ kommer att skingra även den sista skuggan av osäkerhet, och sanningen kommer då 

att råda i människornas liv. 

55 Ni som hör mitt fredsord, min kärlekslektion, får aldrig skapa osämja. Tvärtom bör ni alltid sträva 

efter att ena varandra, skapa fred och uppfylla det bud som lär er att älska varandra. 

56 Det kommer att inträffa händelser i naturen som mänsklighetens vetenskapsmän inte kommer att 

kunna förklara. Då kommer ditt ord, fullt av ödmjukhet, men samtidigt fullt av säkerhet och 

självförtroende, att förklara orsaken till många händelser och fenomen för vilka ingen lösning har hittats. 

57 Vad är naturen annat än en stor skapelse? Ja, lärjungar, en varelse som också utvecklas, renas, 

utvecklas och fulländas för att kunna hysa morgondagens människor i sitt sköte. 

58 Hur ofta är ni inte missnöjda med deras naturliga övergångsfenomen till uppnåendet av denna 

fullkomlighet och betraktar dem som straff från Gud, utan att inse att även ni, tillsammans med naturen 

och skapelsen, renar er själva, utvecklas och rör er mot fullkomlighet. 

59 Även om du inte förstår vad jag säger till dig idag kommer du att ha tillräckligt med kunskap i sin 

tid - i den grad att du är i harmoni med allt som omger dig på ett sådant sätt att ingenting skadar dig, att 

ingenting gör dig deprimerad eller gör dig sjuk, för då kommer du att ha uppnått att stå ovanför det 

materiella och inte under naturkrafternas herravälde. 

60 Ni är så omogna att ni ofta är rädda i stället för att beundra de tecken som naturen ger. 

61 När kommer ni att vara som prinsar mitt i denna skapelse och inte som slavar som ni är nu? 

62 Tror ni att det behagar mig att se er be i förskräckelse och be Gud att förbarma sig över er när ni 

ser naturens krafter släppas lös? Jag vill se er fulla av sinnesfrid och beundra er Faders verk utan att era liv 

gradvis vissnar. Jag vill ta emot sådana böner från dig som kommer från ett hjärta fullt av frid, lydnad och 

förståelse. 

63 Åh, om du bara från det ögonblick dina ögon öppnas för att skåda detta livs ljus, skulle sträva efter 

att uppnå sann harmoni med det andliga och med naturen! Du skulle förstå hur vacker den tillvaro som 

Skaparen har gett dig är, vars väg leder till det eviga livet! För att hjälpa er att uppnå det har jag kommit i 

denna tredje tid för att upprepa mina tidigare läror för er. 

Kom ihåg att jag sa till dig: "Jag ska komma till dig igen." Men min ankomst har inte skett i en kropp 

som under den andra eran, jag har kommit i andevärlden för att avslöja mitt väsen, min närvaro och min 

makt för er. Bland icke-troende och syndare gör jag mig för närvarande känd för att återigen ge dem min 

undervisning, min undervisning. Precis som under den andra epoken har vissa trott på mig och andra har 

förnekat min närvaro. Men från dem som har erkänt mig kommer mina nya lärjungar att komma fram och 

vittna om mig. 

64 Se, mänskligheten är återigen förvirrad. Men jag lär dem inte sensuella handlingar för att dyrka, 

jag ger dem bara en undervisning i kärlek så att de kan förstå vad Faderns vilja är. 

65 Den heliga Anden har gjort sig känd bland män, kvinnor och barn. Min nåd har utgjorts över dem 

så att de kan bli vittnen om min närvaro i denna tid. 

66 Jag har kommit för att visa er samma lag och för att påminna er om samma undervisning som jag 

gav er tidigare. För Fadern, med sin sublima visdom, har inte kommit för att förvirra er. Den heliga andens 
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ljus har upplyst er för att förklara alla mina läror för er så att ni, och sedan hela mänskligheten, kan 

tillämpa dem med kärlek, med fulländning i sina handlingar och tankar. 

67 Människan lever på höjden av sin fördärvlighet. Han strävar bara efter materiella ting, efter guld 

och makt på jorden, men hans andliga själ längtar efter min frid. 

Även ni, Israel, har gått på steniga vägar under tidens lopp och har ännu inte kunnat nå det förlovade 

landet eftersom ni inte har vetat hur ni ska älska och förena er och har förkastat varandra. Men i denna 

tredje tidsålder har jag tilldelat er den bästa platsen vid mitt bord och jag har smekt er för att ni ska veta att 

jag är med er som Fader, så att ni alla kan bilda en familj. 

68 Människor, vårda de välsignade barnens hjärtan så att de kan älska varandra från sin späda 

barndom och kunna urskilja kärlekens och rättvisans väg. 

69 Vid denna tidpunkt upplyser mitt ord dig på nytt. Jag kommer att hälla ut min nåd i överflöd så att 

du kan bli ren och nådig. Men om ni återigen faller i synd, inse då att det inte är jag som tar er bort från 

min barm, utan det är ni som tar er bort från mig, även om det inte är min vilja. Men min förlåtelse och 

min kärlek är som öppna portar för att ta emot alla som vill återvända till mig med omvändelse. 

70 Israel: Ni är den här tidens budbärare, och jag har valt er till mina trogna tjänare. Jag ser att ni är 

hängivna och lydiga, trots att ni har smärta i era hjärtan, och jag säger till er: Jag kommer att resa er, 

välsignade barn, frukta varken människor eller naturens krafter, frukta inte att resa långt, för det är jag som 

har valt er och klätt er i min nåd, så att ni kan resa er och låta en väckarklocka i alla tider för 

spiritualisterna att vända sig bort från världens förvirring och fanatism. Visa dem min sanna undervisning 

genom dina andliga handlingar. 

71 "Hör mig, älskade Israel! Öppna dina andliga ögon och skåda din Faders härlighet. Hör min röst 

genom ditt samvete, lyssna med dina andliga öron till de himmelska melodierna så att ditt hjärta och din 

ande kan glädjas, så att du kan känna frid, för jag är frid och jag inbjuder dig att leva i den. Jag avslöjar för 

er den kärlek jag alltid har känt för mänskligheten - anledningen till att Jesus utgöt sitt dyrbara blod i den 

"andra tidsåldern" för att frälsa er från synden, för att lära er kärlek och för att prägla den sanna läran i era 

sinnen och hjärtan." 

72 Älskade människor: När ni på er väg har stora svårigheter och smärtor, lyft er upp i bön till Fadern, 

med den sanna bön som kommer från ert hjärta. Då kommer du att känna dig stark och förhärliga din 

Faders namn. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 284 
1 Människor, ät det eviga livets bröd som Fadern ger er. Använd mitt ord, för ni är i slutet av min 

manifestation i denna form. Låt din själ vakna upp helt och hållet till det ljus som Fadern för närvarande 

sprider i varje själ och i varje sinne. 

2 En gnista av ljus från min ande, en reflektion av det gudomliga ordet, är det som sänker sig ner 

över andan hos den röstbärare genom vilken jag gör mitt budskap hörbart för er. Vilken mänsklig 

röstbärare skulle kunna ta emot hela ordets kraft? Ingen. Och sannerligen säger jag er att ni ännu inte vet 

vad ordet är. 

3 "Ordet" är liv, är kärlek, är Guds ord, men av allt detta kan röstbäraren bara ta emot en atom. Men 

här, i denna ljusstråle, i denna essens, kommer du att kunna upptäcka det oändliga, det absoluta, det eviga. 

När jag talar om mig kan jag göra det genom stora verk såväl som genom små och begränsade 

manifestationer. Jag finns i allt, allt talar om mig, det stora och det lilla är lika perfekt. Människan måste 

bara veta hur man observerar, reflekterar och studerar. 

4 Jag talar till din själ som har sänts till jorden för att ta emot detta budskap så att den senare kan 

vittna om min undervisning med sina verk av kärlek och barmhärtighet för mänskligheten. Jag talar till din 

ande själ, som har en odödlig essens och natur. Jag talar till den om det liv som kommer att komma till den 

efter att den har överlämnat den kropp som tjänade som dess stöd i denna värld till jorden, så att den, när 

timmen för dess befrielse har kommit, kan välsigna det ögonblicket och rikta sin blick mot oändligheten, 

sväva uppåt och nå det hem som den har vunnit genom sina förtjänster. 

5 Älska det som tillhör världen så länge du lever på den, till en viss punkt, så att du kan veta hur du 

ska uppfylla dess lagar; men ge alltid näring åt det höga målet att bo i livets höga andliga världar, så att 

din själ inte blir störd när den kastar bort sitt kroppsliga skal och inte heller frestas av det som den älskade 

på den här planeten, för då kommer den att förbli bunden och fastkedjad till en värld som den inte längre 

tillhör och som den inte längre kan njuta av på något sätt. 

6 Jag säger till er: Om en nation skulle resa sig och lära ut sanningens väg skulle mänskligheten resa 

sig efter den, eftersom den känner att den har förlorat spåret, att den har gått vilse, lider, snubblar och är 

förtvivlad. 

7 Mänskligheten väntar på att en bror, en vän, en rådgivare ska komma och tala om för den var den 

ska ta vägen för att nå frälsningens land. 

8 Den andliga förvirringen bland människorna i denna tid är djup och tung på grund av att de 

överger de uppenbarelser som Fadern alltid har gjort. De har ägnat sig åt den materialistiska vetenskapen 

och har helt och hållet glömt bort kärnan i sitt väsen och i livet. 

9 Till denna materialistiska värld kommer jag att sända er för att föra ut de goda nyheterna om min 

lära. Om ert vittnesbörd är sant, säger jag er, kommer människorna att bli förvånade när de ser ett folk som 

leds av en osynlig ledare och av en röst som inte är av denna värld. 

Till en början kommer nyfikenheten att få dem att titta på dina steg och ditt arbete. Men senare 

kommer det att bli tron som får dem att utropa: "Det som dessa människor predikar är verkligen sant." 

10 Så länge du inte är beredd att låta världen vakna upp, kommer min mantel att dölja dig för andras 

blickar, eftersom dina brister skulle orsaka tvivel, förlöjligande och förföljelse, och din svaghet skulle inte 

stå emot dina fienders attacker. Men förbered er nu, för stridens stund kommer och jag ska ta av mig min 

kappa så att världen kan se er. 

11 Varje "arbetare" kommer att ha en gnista av Mitt Ord på sina läppar och i sina händer boken av 

Min visdom som kommer att påminna honom om Mina gudomliga läror. Den bok som inspirerats av mig 

kommer att formas noggrant av mina lärjungar, och med den kommer folket att få ett bålverk, för dess 

kraft kommer att vara stor. 

12 Hur mycket visdom kommer inte att flöda från den! Hur mycket balsam och tröst kommer det inte 

att ge hjärtan! Det kommer att bli en lycka för dem som en dag upptäckte mitt ord och sedan inte längre 

hörde det, och det kommer att bli en glädje för dem som aldrig hade hört det. 

13 Genom att läsa den kommer de "döda" att återuppstå och de vilsekomna att hitta vägen. Vakta 

sanningen i boken som har anförtrotts er, så att ni kan vittna om min manifestation i denna tid. 
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14 Om jag skulle fråga dig i dessa ögonblick vilka frukter ditt träd har burit, vad skulle du ha att visa 

mig? Om jag skulle fråga dig om den undervisning du har fått från mig, vilket svar skulle du ge mig? 

15 Du är tyst och i ditt hjärta visar sig rädslan för mig att ditt arbete kommer att bedömas av mig. Men 

jag frågar dig: Varför är du rädd? Om ni har fullgjort ert uppdrag har ni inget att frukta, och om ni tvärtom 

har gjort misstag är det bättre att det är jag som korrigerar er. 

16 Ha viljan att vara andliga, inte bara i namn utan också i handling, för världen är full av falska 

anhängare och falska lärjungar. Om du har tagit till dig en doktrin vars banér är förandligande och vars 

vapen är ljus och kärlek, måste du visa världen dessa dygder. Detta ska vara det enda fröet ni ska så om ni 

verkligen vill att er skörd ska tas emot av er Fader. 

17 Ta som exempel dem som följde mig under den andra eran - inte bara mina apostlar, utan också så 

många män och kvinnor som konverterade till mitt ord och vittnade om min sanning med sina verk och till 

och med med sina liv. 

18 Största renhet och högsta sanningsenlighet var dessa hjärtans strävan, och därför såg de till att det 

ljus som Mästaren lät sina läror lysa med i var och en av sina verk. 

19 På samma sätt ska de nya lärjungarna hedra det namn från vilket ett gudomligt kärleksbudskap har 

kommit för att väcka dem ur deras slöhet. 

20 Om ni försöker förstå den andliga innebörden av mitt arbete och omfamnar det med en sann 

lärjunges kärlek - sannerligen säger jag er att de goda frukterna inte kommer att dröja länge, och dessa 

frukter kommer att vara förnyelse, en återgång till det goda i samvetets ljus, hälsa, försoning och fred. 

Om ni däremot strävar efter vackra sken för att dölja sanningen, och om ni försöker dölja era brister 

och svagheter med mina verk, kommer ni att återvända till det mörker och den smuts som jag redan har 

räddat er från. 

21 Min undervisning är andlig i sitt väsen, är ljus och är styrka som strömmar ner och tränger in i din 

själ för att göra den segerrik i kampen mot ondskan. Mitt ord är inte bara till för att smickra öronen, det är 

själens ljus. 

22 Vill du höra mig med din själ så att den får näring och kan använda meningen med denna 

undervisning? Renodla sedan ditt hjärta, rensa ditt sinne och låt ditt samvete vägleda dig. Du kommer 

sedan att uppleva hur en omvandling börjar ske i ditt väsen - inte bara andligt, utan också moraliskt och 

fysiskt. Den upphöjning som själen gradvis uppnår genom kunskap - den renhet som den gradvis uppnår - 

kommer att återspeglas i hjärtats känslor och i kroppens hälsa. 

23 Passionerna kommer att bli svagare och svagare, lasterna kommer gradvis att försvinna, fanatism 

och okunnighet kommer mer och mer att ge plats åt sann tro och djup kunskap om min lag. 

24 Om du vill bli hörd av folkmassorna och att ditt ord skall övertyga och skaka om, sök då efter ett 

sätt att få ordet att tränga in i dina åhörares själ. Men hur uppnår man att den tränger in i hjärtat på dina 

medmänniskor och imponerar och väcker deras själ? Det är mycket enkelt, hemligheten är att du alltid 

håller dig till sanningen och vittnar om den genom dina kärleksfulla gärningar. 

25 Min Faders Ande närmar sig för att undervisa och "släta" er, för att väcka era andliga och fysiska 

sinnen och för att uppmana er att leva ett liv i förnyelse och uppfyllelse av lagen. 

26 Jag har gett er allt för att ni ska kunna resa er och veta att ni har skickats till jorden för att arbeta 

för er fred i detta liv och i det liv som väntar er. 

27 Välsignad är den som studerar min undervisning och strävar efter att uppfylla mina lagar - som 

låter sig belysas av det ljus som mitt ord sprider och förblir bönfull och vaksam i sin lydnad. 

28 I dag, när ni lever i en värld av fel och förvirring, har jag fått er att lämna den och leva i enlighet 

med mina lagar. När du sedan är förberedd kommer jag att skicka dig till mänskligheten för att visa mitt 

ljus för alla dem som har delat upp min lära i grenar och misstolkat mitt ord. 

Alla de skillnader som ni ser idag kommer att försvinna och människans hjärta kommer att förvandlas. 

Efter den skörd som människan har gjort av sitt arbete, som bara har lämnat en dålig smak i munnen, ska 

hon så mitt frö på den renade jorden och ta hand om det. Detta är den tid då förandligandet börjar. 

29 Alla prövningar som ni möter i ert liv som "arbetare" kommer att ske för att stärka er i er tro och 

för att ni ska inse vilka gåvor jag har gett er. Ni kommer inte att ha fullgjort ert uppdrag om ni bara 

begränsar er till att höra Mitt Ord och sedan föra det vidare till era medmänniskor. Du måste tala och 

bekräfta dina ord med dina verk. 
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Många av er kommer att vittna om min undervisning genom att frivilligt offra era liv, men jag har inte 

bett er om blodsoffer. 

Snart kommer ni att vara bland mänskligheten som får bland hungriga vargar, men ni kommer inte att 

sova. En lampa kommer alltid att lysa din väg, och även under de mörkaste nätterna kommer ljuset att lysa. 

30 Jag har funnit att människan sover när det gäller andlig kunskap, att hon har gett sig hän åt de 

materiella vetenskaperna och att hon upptäcker naturens största hemligheter utan att ta itu med sin andliga 

själ. Hur stor ansträngning måste han inte göra för att förstå min undervisning! Mitt verk kommer att falla 

över mänskligheten som en ström av kristallklart vatten, deras önskan om kunskap kommer att 

tillfredsställas, och alla som förbereder sig kommer att få ta del av dess fördelar. 

31 Ni som hör mig - vakta, så att inget främmande inflytande blandas med min undervisning. Bevara 

dess väsen och dess sanning, och ni kommer att se hur denna mänsklighet, som misstror och tvivlar, 

omfamnar min undervisning med tro när den får kännedom om mina goda lärjungars gärningar. 

Alla ni som längtar efter att ett fredens och rättvisans rike ska komma över denna värld, attraherar 

dessa dygder genom er bön. Den tiden är nära. Korrigera, träna och upplys dina medmänniskor nu innan 

du går in i den tid då du inte kommer att ha någon annan guide än min gudomlighet. 

32 Min inspiration blåser ner över alla själar, och alla som vill se mig och följa mig, stå upp och kom 

till mig. Din ande kommer att berätta hur du ska leva i vardagen och hur du ska lösa dina problem. Om ni 

förandligar er själva kommer ni i varje prövning, i varje smärta, att se ett steg för att höja er och fullända 

er själva. 

33 Gör ert hem till ett paradis där föräldrarna representerar mig och där kärlek och respekt för 

varandra är er dyrkan. Men låt inte denna kärlek vara begränsad till din familj, så att du kan älska alla dina 

medmänniskor på samma sätt som du älskar dina föräldrar eller dina barn. 

34 Genom mitt utvalda folk inför jag rättvisa lagar som bygger på kärlek och respekt. 

Etthundrafyrtiofyra tusen själar har förberetts. Vissa är i det andliga, andra, som är i kroppen, delar jag ut 

över hela världen, så att de, när timmen kommer, kan få rikligt med inspiration, och jag talar genom deras 

munnar, och mitt ord förökas. 

35 Elia bereder vägen för alla, och precis som i den andra tiden säger jag till er: Hur nära är inte Elia 

dig, och du känner inte igen honom! Varje gång mitt rike har närmat sig människor har han förberett 

hjärtan. Det har varit likadant med dig under denna tid. 

36 Arbeta i tystnad, utan att skryta. Ha inte en önskan att skilja er från andra. Gå din väg diskret, men 

bär i ditt hjärta en stor kärlek till människor. Skydda dem och hjälp dem, se till att ditt hjärta är som en ark 

och ge plats åt de sjuka, syndarna - de som hungrar och törstar efter rättvisa. Visa all förandligande som 

målet för deras frälsning och de kommer att följa mig. Men de stolta kommer att hålla sig borta en gång 

till utan att höra mig den här gången. Efteråt kommer prövningarna och händelserna att tala om alla mina 

manifestationer. En del kommer då att omvända sig, medan andra kommer att fortsätta att ha ett hjärta som 

är stängt för det gudomliga budskapet. 

37 Jag välsignar alla som har ämbeten - styrande, lärare, domare - bli upplysta och fullfölja ert 

uppdrag. 

38 Kom nära för att höra mig. Vad är det för fel med att ni hör mitt ord genom människor som är både 

moraliskt och andligt ofullkomliga? Om du tror att jag just nu har valt de minst lämpliga sätten att 

manifestera mig på, så misstar du dig. Om du tror att detta sätt att göra Mig själv känd för människan inte 

är en progressiv form, är du lättsinnig. 

39 Ger inte det faktum att jag använder din ande och ditt sinne för att tala till mänskligheten dig en 

uppfattning om den utveckling som din själ har uppnått? 

40 På något sätt måste tiden för andlig kommunikation börja, och den vägen har varit den som ni har 

haft sedan 1866, och som måste upphöra 1950 för att ge plats åt dialog mellan andar. 

41 Min manifestation genom röstbärarna ska enligt min vilja bara vara tillfällig, en kort 

förberedelsefas som ska tjäna som norm, lag och grund för detta folk att vittna om och sprida denna 

sanning och förkunna den "tredje tidens" närvaro i världen. 

42 Precis som min manifestation var avsedd av det mänskliga sinnet att vara lika flyktig som en blixt, 

så var det också avsett att endast ett fåtal grupper av människor skulle bli kallade att vara närvarande vid 

denna uppenbarelse och ta emot detta budskap. 
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43 Dialogen från ande till ande kommer däremot att nå hela mänskligheten, utan tidsbegränsning, för 

denna form av att söka mig, ta emot mig, be mig, höra mig och känna mig är för all evighet. 

44 Hur stort är inte ansvaret för detta folk som har hört mitt ord och samlat min undervisning! Jag 

säger till er: Innan världen tar steget mot förandligande måste den uppleva allt det som jag har uppenbarat 

för er under detta förberedande skede, då jag talade till er genom mina röstbärares mun och fick er att 

skriva ner mitt ord för att ni senare skulle kunna studera det. 

45 Förbered er, älskat folk, så att ni kan komma i harmoni med er Herre. Se, jag uppfyller min del: jag 

förbereder allt, hela mänskligheten. Även om den inte vet om det, renar den sig själv för närvarande. Den 

andliga världen, som utgör den största och mäktigaste armén, stöder mina verk och följer mina råd, och jag 

vill att ni ska bilda en nation av upplysta män, av trogna vittnen till mitt ord, av såddare av andligt ljus, 

vars arbete tjänar till att väcka världen, vittna om den och varna den. 

46 Det sjätte inseglet har lossats och har visat er, pionjärerna för förandligande på jorden, en del av 

dess innehåll. Men den kommer att fortsätta att sprida sitt ljus över alla människor, även när det ord som ni 

hör i dag en gång har upphört. 

47 Vad kommer det sjätte inseglet att avslöja för mänskligheten i framtiden? Mycket stora 

uppenbarelser, om ni tänker på att jag har gjort er till arvtagare till en visdomsskatt. 

48 Det sjätte inseglet är öppet och ingen kommer att kunna stänga det eller hindra dess ljus från att nå 

själarna, precis som ingen kan stoppa tidens gång eller hindra den kungliga stjärnans ljus från att nå er 

värld. 

49 Kunskapens bok, som länge var förseglad medan era själar förbereddes för att gå in i den - jag har 

öppnat den, er Mästares, Lammets, kärlek har öppnat den, dess ljus lyser intensivt utan att många på 

jorden märker det. 

50 Snart kommer de intuitiva, de inspirerade, de själskänsliga att resa sig och vittna i nationerna om 

vad de ser med anden, vad de känner, vad de hör och tar emot. Jag säger er återigen att mitt folk inte är 

begränsat till dem som har hört mig genom dessa röstbärare, utan att jag har sänt mina tjänare till olika 

platser på jorden för att bereda vägarna och rensa fälten dit såarna senare måste komma. 

51 Jag stärker dem och välsignar dem, för deras dagsverksamhet är sorglig och deras väg är full av 

törnen. Hån, hån, förtal och svek följer dem överallt. Men de vet - med föraningar och inspiration - att de 

har skickats av mig, och de är villiga att gå till vägs ände för att fullfölja sitt uppdrag. 

52 Be för dessa era bröder som ni inte känner, men som strävar efter att fullfölja sitt uppdrag att 

bereda vägen för er. De har i världen inte fått den gudomliga stimulansen från detta ord som ni har hört så 

länge, och de har varit tvungna att offra många av världens bekvämligheter för att andligt ta emot den 

inspiration som vägleder dem. 

53 Du har hört varje lektion tusen gånger - hur skulle du kunna motivera dig om du inte följde min 

undervisning? Ingen. Vilket trots eller uppror skulle du kunna visa i smärta om han kom in för att straffa 

dina överträdelser? Men glöm inte att jag har lärt er att rena er genom kärlek, att förnya er genom att tjäna 

varandra så att ni kan undvika att rena er genom smärta. 

54 Vissa anser att mitt ord är hårt och hårt eftersom det genomsyras av kärleksfull rättvisa. Orsaken 

till detta är att de inte visste hur de skulle möta sitt samvete, och de ville inte heller döma sig själva av 

arrogans. 

55 När ni ser resultatet av era olydnader, era vanhelganden, er fåfänga och er brist på barmhärtighet, 

och ni tömmer en bägare av lidande - helt i motsats till vad jag har erbjudit er - utropar ni med övertygelse: 

"I Mästarens förebråelse fanns det sanning och rättvisa!" 

56 Jag har gett er i uppdrag att förena alla de grupper som utgör ert samhälle, men ni har inte gjort det 

och har misströstat på min rättvisa. Jag har varit tålmodig och gett er tid att utföra detta uppdrag, men 

hittills har ni inte klarat av det. Vill du att det ska vara min rättvisa som väcker dig, som renar och förenar 

dig? Om så är fallet, älskade människor, vet ni inte vilken dag och vilken timme det är, men den kommer 

att komma. För jag kommer inte att lämna er att vittna om min sanning med ett hjärta fullt av orenhet. 

57 Inte heller ska de dåliga skrifterna bevaras som ett vittnesbörd. Ty ett vittnesbörd som blandas med 

falska och ofullkomliga vittnesbörd skall brännas upp. Det som är fläckigt eller orent når mig inte, lika lite 

som jag erbjuder det till mina barn. Först måste du noggrant rengöra fröet och först därefter så det. 
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58 Mitt ord i dag är inte en bägare av bitterhet, det är en källa av kristallklart vatten där du kan bada 

ditt hjärta och ge det större renhet och din ande ljus. 

59 Ta emot dessa ord med kärlek och tänk på dem. Efteråt kommer du att känna dig starkare för att 

fortsätta dagens arbete. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 285 
1 Min frid vare med de människor som är av god vilja. I sanning säger jag er att den som bär denna 

frid i sin själ kommer att känna min närvaro. 

2 Under denna tid av undervisning har ni känt min frid i era prövningar, ni har fått tröst i era 

lidanden. På detta sätt har jag bevisat för er att den som accepterar sitt öde med god vilja kommer att göra 

framsteg i alla sina åtaganden. Han kan snubbla, men han faller inte. 

3 Ibland säger ni till mig: "Herre, varför besöker du oss inte som andra folk, trots att vi är lika 

otacksamma och olydiga som våra mänskliga bröder och systrar?" Till detta säger jag er: För att jag ger 

dig tid för förberedelser. 

Tror du att du skulle lyssna på mig och fundera över mitt ord om kriget hotade dig? Förstå hur 

värdefull den tid jag har anförtrott er är och vilket ansvar ni har att använda den i er andliga förberedelse. 

4 För att kunna använda denna tid till ert och era medmänniskors andliga bästa måste ni ofta 

rannsaka er själva genom att lyssna till ert samvetes röst, genom vilken ni kan upptäcka allt som ni 

behöver undersöka er själva, och samtidigt kan ni förstå hur ni ska tillämpa min undervisning på de olika 

handlingarna i ert liv. 

5 Gör den situation som mänskligheten befinner sig i dig verkligen ont? Känner ditt hjärta smärtan 

hos de nationer som förstör sig själva genom krig? Gör dig sedan förtjänstfull för dem, be och skicka dem 

frid med dina tankar. 

6 Nu verkar det som om det är olyckan som hotar världen. Till detta säger jag er att det som ni ofta 

ser som en katastrof är något gott. 

7 Smärta, elände och till och med döden kommer att komma som en välsignelse för många 

människor som levt oskuldsfullt och syndat utan gränser. 

8 Åh, om du bara kunde förstå att den smärta som drabbar det kroppsliga skalet är en balsam och en 

lättnad för den andliga själen! Så länge kroppen hade hälsa och välbefinnande drogs själen ofta till 

fördärvet, eller kände sig instängd i ett liv med nöjen och passioner som släpptes fria, men utan ljus för 

själen. Tills smärtan kom som en mäktigare kraft än de mänskliga passionerna för att stoppa människan i 

hennes blinda kurs och få själen att frigöra sig, välsigna smärtan och inse att det inte finns någon klokare 

rättvisa än Guds. 

9 En del kommer snart till denna insikt och undviker på så sätt många lidanden, andra är envisa och 

långsamma i sin insikt, och till slut hädar och förbannar de och ökar på så sätt sin bägare av lidande. 

10 Be för alla, människor, undvik inte ert ansvar med motiveringen att det är därför ni inte ber för de 

lidande nationerna, eftersom de renar sig själva i denna smärta. Denna smärta renar dem, men förstå att era 

böner och era tankar hjälper dem att ta emot sin lidandets bägare med kärlek, så att de kan förstå den 

mening som smärtan innehåller, och så att i deras själar kan bryta fram beslutsamheten att ändra sig och 

inspirationen som driver dem mot broderskap. 

11 Om ni ber rätt kommer jag att frigöra era själar och komma till dem som en fredsduva, en hälsans 

och ljusets budbärare. 

12 Ditt hjärta kommer inte att kunna vara stolt över dessa segrar, eftersom det inte vet något om det 

arbete du utför i andlig mening. 

13 Jag är den enda som känner till dessa gärningar, som kommer att skrivas in en efter en i boken 

över dina förtjänster - den bok som gradvis skrivs in i din ande. 

14 Ni står på randen till stora händelser. Det går inte en dag utan att mänskligheten skakas av någon 

händelse, prövning eller tecken. Det kommer att vara den oavbrutna rösten från min rättvisa som kallar 

människorna att vända sina tankar mot mig. Och alla de som har en intuition som vaknar under dessa 

prövningarnas dagar, som reflekterar och kommer fram till att dessa prövningar beror på den gudomliga 

rättvisan, kommer att bli fulla av mitt ljus så att de inte faller tillbaka till den andliga slöhet som de levde i. 

15 Min rättvisa har kommit, mänskligheten, den kommer att förödmjuka människans arrogans och få 

henne att inse hur liten hon är i sin ondska och materialism. 

16 Ja, folk, jag kommer att krossa människan i hennes falska storhet, för jag vill att hon ska se mitt 

ljus och resa sig upp, så att hon kan bli stor i sanning. För jag vill att ni ska vara fulla av ljus, generositet, 

godhet, styrka och visdom. 
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17 Min röst kommer att höras igen, precis som profeterna förkunnade den i de första tiderna och som 

jag uppenbarade den för mina lärjungar. 

18 Nu är den tid för vilken jag lovade min återkomst i andevärlden - den tid då ni kommer att känna 

min närvaro inom er och utanför er, och då ni kommer att lära er att förbinda er med mig från ande till 

ande. 

19 Jag håller för närvarande på att bilda ett folk där det, även om de verkar vara fattiga, inte finns 

några pariaer, inga stackare eller andligt svaga. Jag avslöjar för var och en hans gåvor så att han kan ge sig 

iväg, nöjd med att vara min lärjunge och vara till nytta för sin nästa. 

20 Mitt nya folk kommer att vara profeter, rådgivare, lärare och själens läkare. 

21 Mitt ord når dessa hjärtan som en luftpust som blåser upp deras trosflammor. För jag vill alltid se 

dem brinna som lampor. 

22 Mitt ord under den andra eran, liksom mina verk, öppnade vägen till himlen för människorna, och i 

denna tid har jag gett er nya lektioner. Har du inte hört den andliga världens röst? Har du inte känt 

närheten till den värld som du trodde var så avlägsen och osäker? 

23 Erkänn med hur mycket ljus och hur mycket kärlek era andliga bröder och systrar har gjort sig 

kända för er. 

24 Ni vet inte exakt varifrån dessa ljusandar kommer, dessa skyddsänglar och fredsbevarare. Men du 

är säker på att de kommer från högre världar bortom. 

25 Så är det, mänskligheten, de kommer från högre hem och världar än era för att hjälpa er att höja er 

till perfektion. På samma sätt hjälper de dem som bor i andra jordiska världar och som också behöver 

högre kunskap. 

26 Om någon skulle tycka illa om min undervisning som talar till er i dessa lektioner, säger jag 

honom i sanning att han inte vet vad han säger och inte heller känner den gudomlige Mästaren. Känner ni 

inte till den andliga närheten mellan varelserna och världarna? Gissar ni inte på den gudomliga planen att 

bilda en familj av alla? 

27 Jag ger er dessa uppenbarelser så att ni kan börja ägna er åt er framtid, precis som ni på jorden så 

länge har ägnat er åt er materiella förbättring. 

28 Lyssna på andevärldens röst, för den är ett vittnesbörd om själens oupphörliga aktivitet när det 

gäller att anstränga sig, rena sig, gottgöra överträdelser, ta på sig uppdrag - med ett ord, när det gäller att 

närma sig sin Fader. 

29 Förstå att i denna tredje epok, den heliga andens uppenbarelseepok, var det naturligt att han talade 

till er om andligt liv. 

30 För endast denna undervisning kommer att kunna rädda mänskligheten från det oroliga och 

stormiga havet av passioner, girighet, fiendskap, arrogans och människors oärliga intriger. Mitt ord kom 

som en livbåt för att rädda de skeppsbrutna som kapsejsat i passionernas hav. 

31 Lärjungar, ni anförtror jag mitt ord, känn mig i dess innebörd. I morgon kommer dessa röstbärare 

att försvinna, deras order kommer att omvandlas, och endast Mitt Ord skrivet i de skrifter som 

guldfjädrarna har skapat enligt Min vilja kommer att finnas kvar. 

32 Lärjunge: Den som erkänner mitt ord genom denna manifestation måste också inse att det nu är 

dags att börja återställa allt det som människornas ondska har förstört. 

33 Om alla kallade skulle skynda sig till Herrens bord, där maten som ger näring åt själen serveras, 

skulle det vara fullt; men alla inbjudna har inte kommit. 

34 Det är människans egenart att inte uppskatta Guds fördelar, och därför har du sett många av dina 

medmänniskor avvisa dig när du kallade dem till dig. 

35 Men jag säger er att dessa få som sätter sig vid mitt bord och som lyssnar ihärdigt för att lära sig av 

mig kommer att vara de som för massorna kommer att göra mitt ords storhet känd, innebörden av denna 

lära som kallar människorna att återuppbygga en värld som har nått sitt slut och bereder plats för en mer 

strålande och högre värld. 

36 För att ni ska kunna ta emot ett renare ord och en renare manifestation genom röstbärarna har jag 

rekommenderat er spiritualisering och enkelhet. För då kommer det kärleksfulla och substantiella ordet 

från deras läppar som en mogen frukt. 
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37 Till dem som inte har insett att det är enkelheten i formen som sanningen och ljuset i Mitt Ord 

lyser starkast, och som strävar efter yttre imponerande manifestationer med vilka de kan imponera på 

många människors sinnen - till dem säger Jag att i de handlingar och handlingsförlopp som ni utför inom 

Min undervisning ska endast sanningsenlighet råda. 

38 Det är inte längre lämpligt för dig att ge din själ näring till mysterier, även om dessa mysterier för 

dig lockar med det okända. 

39 Varför vill du imponera med yttre manifestationer som dina medmänniskor inte förstår? Varför 

visar ni upp övernaturliga handlingar i skenet, men som i verkligheten är utan ljus och sanning? Är den 

essens som Mitt Ord utstrålar otillräcklig, eller är det inte beundransvärt att Jag talar genom din mun? 

40 Så meningslösa många av er är! Men du måste komma till insikt om att allt du lägger till min 

manifestation, som är så klar och enkel eftersom den är min, kommer att vara som en grov och grov slöja 

som hindrar dina medmänniskor från att känna igen sanningen. 

41 Innan du börjar utföra någon av de beställningar som detta verk erbjuder dig, tänk djupt på vad jag 

har lärt dig och på vad du ska göra, så att du inte gör något som strider mot min lag. 

42 Hur många av dem som anser sig vara lydiga lärjungar är - utan att vara medvetna om det - 

upproriska mot min vilja, och hur många av dem som anser sig vara spiritismens apostlar är de första som 

förkastar den på grund av sina gärningar, vilket är anledningen till att de är fiender till den lära de 

predikar. 

43 Vad förväntas av en själsligt utvecklad människa? Man förväntar sig herravälde över sig själv och 

att man ska kunna manifestera sina förmågor och andliga gåvor. Förstå att människans intelligens kommer 

att bli större och större, och att fler och fler människor kommer att bli kapabla att förstå Guds verk. 

Själen kan inte förbli inaktiv, dess önskan att utvecklas är som en instinkt som får den att sträva uppåt, 

att göra en oupphörlig ansträngning för att fullända sig själv längs de vägar som de gudomliga lagarna 

stakat ut. 

44 Lärjungar, jag säger än en gång till er att söka förandligande i enkelhetens och renhetens vägar, att 

överge era förväntningar, i era känslor av det ni kallar övernaturligt. För om ni är övertygade om att ni går 

på sanningens väg, tro på vad ni hör från mig och förstå att jag för närvarande lär er att känna på ett 

känsligt sätt och att avvisa onödiga komplikationer. 

45 De som inte vet hur de ska vara nöjda med det som mitt ord meddelar och uttrycker gör det 

eftersom deras materialisering förväntar sig extraordinära händelser för att tro på min manifestation. De 

förväntar sig att eld ska falla ner från himlen eller att haven ska öppna sig så att man kan se deras 

avgrunder och sedan säga: "Guds dom har kommit över jorden." Men jag frågar dig: Varför är du så 

förskräckt över sådana händelser? Vill du att de ska vara de enda som kan avslöja Guds rättvisa och makt, 

när du borde känna och känna igen hans närvaro i det som avslöjar fred och kärlek? 

46 Är det då sant att min avresa vid denna tidpunkt skrämmer mänskligheten för att vittna om att det 

är en gudomlig händelse? 

47 Jag önskar snarare att beviset på att jag har varit med er är ljuset för hoppet om en bättre framtid, 

att det är en rysning av mänskligheten, en gnista av tro som får dem att se ljuset av en ny gryning mitt i 

deras vedermödor. 

48 Jag vill att ni ska leta efter uttryck för gudomlig godhet i allting, för i allting kommer ni att finna 

den. Men eftersom du fortfarande är för omogen för att upptäcka denna gudomliga kärlek, som är andlig, 

kan du titta på naturen som omger dig och som vid varje tillfälle talar till dig om Skaparens kärlek till sina 

barn. 

Om du ibland upplever att denna natur behandlar dig hårt, vet då att den också är en varelse som, 

liksom du, är föremål för utveckling och fulländning, och att i den mån den stiger uppåt på den 

fulländningsstege som finns på alla varelsers väg, kommer den att kunna vara ett skydd för allt mer 

intelligenta och själsligt utvecklade varelser. 

49 Se till att mitt ord bevaras i skrift, så att morgondagens människa kan känna igen det som jag nu 

har berättat för er som en profetia. 

50 Människor, om ni vill gå framåt måste ni övervinna den tröghet som finns inom er. Om du vill bli 

stor, tillämpa mina principer på dina verk. Om ni vill lära känna er själva, studera er själva genom mitt 

ord. 
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51 Förstå hur mycket du behöver mitt ord, som erbjuder kärlek, visdom, råd och hjälp. Men känn er 

samtidigt ansvariga för det jag ger er, för ni är inte de enda behövande i världen. Det finns många som 

hungrar och törstar efter dessa läror, och ni måste komma ihåg att förbereda er för att gå till dem med 

budskapet om min kärlek. 

52 Töm din bägare av lidande med tålamod. Jag säger er sanningen, i dess bitterhet kommer ni att 

finna ljuset för er själ. Smärtan kommer att göra samvetets röst hörbar för dig, även om jag måste säga dig 

att den börda du har fört med dig, den smärta du har lidit och de tårar dina ögon har spillt, inte precis är 

den livsväg som är utstakad av mitt märke och min lag. Den lidande väg som du färdas på är den väg av 

försoning och rening som din själ måste gå igenom för att nå det sanna livets väg, där man bara älskar, 

tjänar och arbetar för det goda. 

53 Notera allt detta så att ni kan veta att för att verkligen tjäna mig måste ni först genomgå en rening 

tills det inte finns något kvar av det som ni har gjort fel. Ditt exempel kommer att bidra till att framtida 

generationer kan möta en renad väg och inte gå vilse i undervegetationen eller skada sig på stenarna på 

vägen. 

54 Till er spirituella anförtror jag uppgiften att bryta ner den barriär som mänskligheten har byggt upp 

mellan Gud och sig själv - en barriär av falsk tro, endast skenbar tro på det eviga, av materialiseringar och 

onödiga tillbedjan. 

55 Jag ger er, människor, uppgiften att ta ner den gyllene kalven från sin piedestal, som människor 

fortfarande dyrkar, även om de anser sig vara långt ifrån avgudadyrkan och hedendom. 

56 Men jag säger er att ni i er kamp inte får använda er av makt, våld eller sårande ord. Era vapen 

måste vara ljusets ord som avslöjar sanningen, kärlekens verk som omsluter den lidande med tröst, kraften 

som flödar från era böner och tankar. 

57 När du har avlägsnat de hinder som har avlett människan från den andliga vägen kommer du att se 

början på mycket stora förändringar i människans liv. Dessa förändringar kommer att äga rum på det 

andliga området, i moralen, inom vetenskapen, i institutionerna och i era regeringsformer. 

58 Ingen kommer att kunna avlägsna spåren av detta folk under den tredje tidsåldern, eftersom min 

sannings kraft kommer att finnas i deras verk. 

59 Inser du vad smärta renar dig för? Din väg är utstakad, ditt uppdrag har bestämts av mig. 

60 Jag har ryckt bort "döden" som du bär inom dig från ditt hjärta, jag har fyllt dig med liv. 

61 Döden fanns inom dig eftersom tron och hoppet hade försvunnit från din själ, eftersom du saknade 

kunskapens ljus. Jag har ställt upp ett livets träd framför er, vars frukt, full av innehåll, himmelsk smak 

och sötma, i överflöd kommer ner över lyssnarnas skaror för att avlägsna deras andliga nöd. 

62 Jag bygger för närvarande ett tempel i ditt hjärta där min närvaro kommer att uppfattas tydligt, där 

ljudet av min röst kommer att höras tydligt, och från vilket ljus och fred kommer att stråla ut till hela 

mänskligheten. 

63 I Första gången inspirerade jag dig med grunderna för denna själens stora helgedom. Under den tid 

då jag har varit bland människorna som Mästare har jag lärt er hur man bygger de höga murarna, och nu 

avslöjar jag för er hur ni måste fullborda det arbete som, när det väl är fullbordat, ska vara värdigt er 

Faders närvaro. 

64 Kan du berätta för mig vad som är kärnan i var och en av dessa tre lektioner genom vilka jag har 

inspirerat dig att bygga den Helige Andes tempel? Ja, människor, var välsignade eftersom ni alla svarar på 

min fråga inom er och närmar er sanningen: Helgedomens grunder var de som lärdes ut av den första 

tidens lag. 

De höga murarna var den kärlek och barmhärtighet som Messias gav folket i sin undervisning. 

Kupolerna, pelarna och altaret som detta arbete måste utrustas med är den visdom, förandligande och 

upphöjning som min Ande inspirerade er med i denna tid i sitt ljusbudskap. 

65 Detta tempel som jag bygger i tre tidsåldrar är det som jag talade om inför de otrogna när jag sade 

till dem - och pekade på templet i Jerusalem - "Förstör detta tempel och om tre dagar skall jag bygga upp 

det igen". 

66 Mitt tempel kommer snart att vara färdigbyggt, men av Jerusalems tempel kommer inte ens 

grunden att finnas kvar, precis som av varje tempel som inte är byggt på grunden av min lag om kärlek 

och förandligande, kommer inte en enda sten att finnas kvar på en annan. 
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67 Se hur stor prakt denna era har, se ljuset från en ny tid där alla profetior som jag har gett och som 

jag har gett genom mina profeter nu går i uppfyllelse. 

68 Hur många vägar har ni inte gått i sökandet efter sanningen för att nå mig! Varken vetenskapen 

eller filosofin svarade på din begäran, och efter ditt sökande kommer du fram till slutsatsen att denna 

sanning har sina rötter i mig och att den utstrålar från mig till alla varelser. 

69 Jag har upplyst människan så att hon kan leva sitt sanna liv och inse det välsignade öde som jag 

har tilldelat henne. Han är den enda varelse som skapats "till min avbild och likhet" och är därför den som 

står mig närmast. För han har en andedräkt av min ande och kan därmed göra verk som liknar mina. 

70 Ni har en vilja och en viljefrihet så att ni kan bete er intelligent, lyda samvetets röst, som är min 

egen, och genom den känna igen det som är tillåtet, det som ni får använda, och ni avvisar det som är 

olämpligt, det som inte tillhör er. Men jag har sett att du redan från de första dagarna av ditt liv på jorden 

tenderar till materialism och börjar förneka ditt andliga uppdrag, som är huvudskälet till din existens. 

71 Redan från början lämnade jag mina bud som leder till fred och andlig lycka till er, och senare i 

Jesus uppenbarade jag min kärlek för er. 

72 Jag har inte talat till er vid denna tidpunkt som en sträng domare utan som en Fader, men ni har 

inte förstått den oändliga kärlek som förstår och förlåter allt - den kärlek som är tålamod och storsinthet, 

som bara vill ha det goda och häller ut det i alla sina varelser. 

Om ni verkligen vill kalla er för mina barn, älska, för ni har formats av den gudomliga kärleken som 

skapade allting för att erbjuda det till er. Då kommer du att förstå ditt öde att älska, skydda och välsigna 

som din Fader, och efter att ha fullgjort ditt uppdrag kommer du att återvända till mig för att bilda en enda 

ande med mig. 

73 Från första början lärde jag er att älska mig andligt och berättade för er att ingenting kan 

representera mig i den här världen utom den dygdige mannen. Jag lärde er inte någon meningsfull ritual 

eller kult och sa bara: Om ni vill ha gemenskap med er Fader, lyft upp er själ, sträva mot höjderna. 

Därifrån kommer alla gåvor och förmåner som du ber om att få komma till dig. 

74 Jag sa till dig då att du inte ska frukta döden eftersom den inte existerar. I min skapelse lever 

allting, växer och fulländar sig självt. Den fysiska döden är bara slutet på en tidsperiod som själen 

genomlever för att återgå till sitt ursprungliga tillstånd och sedan fortsätta sin utveckling. Tro, ha tro, och 

du kommer att leva för evigt. I dag måste ni mer än någonsin beväpna er med tro eftersom ni lever i en tid 

av prövningar och svårigheter. Naturkrafterna som måste rena människan släpps lös och de kommer inte 

att vila förrän de har fört henne tillbaka till förnuft, godhet och rättvisa. 

75 Befria er från stolthet och låt ödmjukhet och enkelhet blomma upp så att ni kan acceptera alla 

prövningar som måste komma. Förstå att det är nödvändigt att ni går igenom denna smältdegel så att ni 

kan återfå er renhet. Idag, när ni får ytterligare undervisning och vet att ni inte längre befinner er i den 

andliga barndomen eller ungdomen, utan har uppnått mognad, kommer ni att kunna förstå mina ord från 

andra tider och de ord som jag ger er idag. 

76 Be inte om att få veta mina innersta råd, för du kan inte tränga in där. Vet bara att jag är 

fullständigt allestädes närvarande och allsmäktig, att min Ande fyller universum och samtidigt bor i varje 

själ, och att jag älskar alla och ger dem det som är nödvändigt för deras liv, så att detta ljus kan ge er hopp 

och tillförsikt inför framtiden. 

77 Jag vet allt ni lider och hoppas på och jag känner er smärta. Jag säger bara att ni ska använda er av 

den styrka som jag har gett er, så kommer era prövningar att bli välsignade. 

78 Ni som har valts ut för att ta emot detta budskap måste vara vakna och förbereda er. För efter 1950 

måste du berätta för dina medmänniskor att jag har återvänt till dig. Men när du ser kaos utlöst och hör 

klagorop överallt, kom ihåg att precis som åkrarna plöjs upp måste människans hjärta förbereda sig för att 

ta emot fröet. 

79 Jag har gett er vid denna tidpunkt som ett privilegium närvaron av andliga varelser med stor höjd 

och erfarenhet. Inte bara min stråle, som är kopplad till människan, utan också min 

Anden, men även den andliga världen har kommit till er hjälp och har därmed fullgjort ett mycket högt 

uppdrag. 
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Hur mycket har inte kärleken och barmhärtigheten hos dessa för många okända varelser åstadkommit 

genom sin närvaro på den här jorden, och hur de har fört den här världen närmare den som de bor i, för att 

ingå ett förbund och lyfta upp er på dygdens väg! 

80 Ni som har kallats att vara redskap för deras manifestation - tjäna dem med kärlek och förbered er, 

för ni är de kärl som tar emot det ord som deras andar sprider. Endast på detta sätt kommer ni att kunna 

skryta om att ni besitter den sanning som jag och andevärlden har fört med er till mänskligheten. 

81 Den sanning som du har sökt så mycket gör jag känd för dig i detta enkla och enkla ord. Jag 

erbjuder er denna sanning, som inte är något annat än kärlek, i överflöd, så att ni kan äga den för alltid och 

dela den med era medmänniskor. Känn det, bär det väl i din själ, för det är den gudomliga essensen som ni 

kommer att livnära er på för evigt. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 286 
1 Mitt gudomliga ljus lyser överallt; varhelst du söker mig kommer du att finna min närvaro. 

2 Jag är Fadern som arbetar för att harmoni ska börja råda bland alla hans barn - både de som bor på 

jorden och de som lever i andra världar. 

3 Andlig harmoni mellan alla varelser kommer att avslöja stor kunskap för dem, kommer att ge dem 

en dialog från ande till ande, vilket kommer att förkorta avstånden, föra de frånvarande nära och avlägsna 

fronter och gränser. 

4 Jag vill att ni ska uppnå fred, vilket är den största belöningen ni kan sträva efter på jorden. 

5 Lärjungar, avlägsna er inte från den utstakade vägen och förändra inte min undervisning på något 

sätt, för då kommer ni inte att kunna uppnå den andliga harmonin och inte heller upptäcka allt det som jag 

håller i beredskap för er upphöjning. 

6 Gör er värda uppenbarelserna från min hemliga skattkammare genom att skaffa er förtjänst genom 

kärleksfulla, barmhärtiga och ädla gärningar. 

7 Anden ska leda sinnet, och sinnet, som endast leds av ett hjärta som önskar mänsklig storhet, ska 

inte styra ditt liv. Kom ihåg att om ni låter er styras av vad er hjärna beordrar kommer ni att överbelasta 

den och inte nå längre än vad dess små krafter tillåter. Jag säger till er: Om du vill veta varför du känner 

dig inspirerad att göra gott och varför ditt hjärta är uppeldat av välgörenhet, låt ditt hjärta och ditt sinne 

ledas av Anden. Då kommer du att bli förvånad över din Faders kraft. 

8 Om människorna, i stället för att fråga mig med så mycket ambition och med så lite respekt, skulle 

fråga mig med kärlek och ödmjukhet - med vilken enkelhet och lätthet skulle de inte få sin Faders svar när 

han avslöjar den kunskap de ber honom om. 

9 När ni ifrågasätter mig eller frågar mig, anstränger ni er inte för att försöka formulera ert problem 

klart och tydligt för mig, och ni behöver inte heller söka efter de bästa fraserna i era sinnen. Det räcker för 

mig om din ande i detta ögonblick frigör sig från världen och ditt hjärta och din hjärna är rena så att de kan 

ta emot min inspiration. Vad hjälper det dig att säga vackra ord till mig om du inte kan känna min närvaro 

inom dig? 

10 Jag vet allt och du behöver inte förklara något för mig så att jag kan förstå dig. 

11 Du frågar mig vad en bön består av, och jag svarar dig: Att tillåta din ande att fritt höja sig till 

Fadern; att överlämna dig till denna handling med fullständig tillit och tro; att i hjärta och sinne ta emot de 

intryck som du fått genom Anden; att bekräfta Faderns vilja med sann ödmjukhet. Den som ber på detta 

sätt njuter av min närvaro i varje ögonblick av sitt liv och känner sig aldrig behövd. 

12 Många gånger har jag närmat mig människor under tidens gång, men nu är det dags för människor 

att söka mig och närma sig mig. De kan göra det eftersom deras andliga utveckling har gjort det möjligt 

för dem att uppnå en sann samvaro med sin Fader. 

13 Denna "tredje tid" är en tid av uppståndelse. Själarna liknade de döda och kropparna deras 

gravgrottor. Men Mästaren har kommit till dem, vars livets ord har sagt till dem: "Kom ut och stig upp till 

ljuset, till friheten!" Den som av dem öppnar sina ögon för sanningen och sedan kan lyfta sitt liv, sina verk 

och sina känslor i kärlek till sina medmänniskor, kommer inte längre att betrakta denna värld som en plats 

för förvisning eller en dal av tårar och försoning, eftersom han mer och mer kommer att känna den glädje 

av sann frid som sinnesfrid ger. Detta tillstånd av upphöjdhet i detta liv kommer att vara en återspegling av 

den fullkomliga frid och det ljus som själen kommer att åtnjuta i bättre världar där jag själv kommer att ta 

emot den för att ge den ett hem värdigt dess förtjänster. 

14 På denna nådens dag minns ni den dag då Elia gav sig till känna genom Roque Rojas och påminde 

er om att den gudomlige mästarens återkomst var nära och inbjöd er till bön och förnyelse. 

15 Moses förde sitt folk till foten av Sinai berg, där han lät dem be, fasta och rena sig för att invänta 

Jehovas, sin Herres, närvaro. 

16 Moses var initiativtagare till förandligandet, föregångare till Jehova, laggivaren. Den dag då han 

kom ner från berget med lagens tavlor kom Israels folk ihåg, precis som ni gör nu när ni kommer ihåg den 

dag då det uppenbarades för er genom Roque Rojas att Moses testamente, Jesu arv och Elias budskap 

skulle bilda en enda bok: Sanningens och livets bok. 
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17 Precis som Moses förberedde sitt folks hjärtan för att ta emot Jehova, och Elia väckte er i dag för 

att höra den gudomliga andens röst, så var det också Elia - reinkarnerad i Johannes, kallad Döparen - som 

uppmanade massorna till omvändelse och bön och meddelade dem att himmelriket närmade sig 

människorna. 

Ty i min undervisning och i min undervisning var Faderns närvaro och himlens ljus närvarande. 

18 Kristus är manifestationen av det fullkomliga, i honom kan du skåda den eviga lagen, du kan finna 

oändlig kärlek och beundra absolut visdom. 

19 Jesus belyste med sitt liv den lag som Israel fick av Moses och meddelade er att tröstaren senare 

skulle komma för att klargöra och förklara allt som Kristus lärde ut och som inte tolkades korrekt. 

20 Kristus omfattar alla tidsåldrar, hans närvaro finns alltid eftersom han är "det eviga ordet". 

21 Elia är föregångaren, förklararen av mysterierna, han är nyckeln som öppnar dörren så att du kan 

gå in i det djupa. Han är den andliga befriaren som sänds vid tiden för fullbordandet av den förandligande 

av mänskligheten som påbörjades av Moses. 

22 Var välsignade, människor. Ni firar med jubel den tredje tidsålderns gryning och ägnar denna dag 

åt att minnas den. Låt denna dag vara mer än en tradition, låt den bli en dag av eftertanke, av studier, av 

inre samling, då ni kan känna närvaron av den gudomliga våg som väger och registrerar alla era gärningar 

på hela den väg ni har vandrat. 

23 Från det ni hör från mig den här dagen och det ni ska reflektera över kan ni bilda en kunskapsskatt. 

När tiden för er kamp kommer, kommer ni inte att sakna vare sig argument eller skäl för att förklara vilka 

fasta och eviga grunder som denna doktrin, som ni kallar spiritualism, har byggts på. 

24 Ni ser gryningen av den tredje tiden när andlig klarhet lyser intensivt och förändrar era liv. 

25 Början på denna nya tid kommer att präglas av stora strider, svåra lidanden, förvirring och 

konflikter. Men allt detta är bara en början. Senare kommer freden, och som ett resultat av freden kommer 

själen att utvecklas och avslöja sin uppåtgående utveckling i sina verk fulla av tro, kärlek och 

förandligande. 

26 Många av er kommer gråtande efter att ha förbannat smärtan. Jag förlåter dina fel med tanke på att 

de kommer från din okunnighet. 

27 Lugna ditt hjärta och gör ditt sinne mottagligt så att du kan förstå vad jag nu säger till dig, livets 

barn-lärjungar: När du återigen känner att ditt hjärta genomborras av smärta, avskilj dig själv för en kort 

stund från allt som omger dig och förbli ensam. Där, i ditt sovrums intimitet, kan du tala med din själ, ta 

din smärta och utforska den som om du tog ett föremål i handen för att undersöka det. Utforska din sorg på 

detta sätt, inse varifrån den kommer och varför den har kommit. Lyssna på din själs röst, och sannerligen 

säger jag dig att du kommer att hämta en skatt av ljus och frid för ditt hjärta från denna kontemplation. 

28 Ljuset kommer att visa dig vägen för att ta bort smärtan och freden kommer att ge dig styrka att 

hålla ut tills prövningen är över. 

29 Du kommer då att uppleva hur du, när du vänder dina tankar till mig för att be, säger till mig: 

"Mästare, förlåt mig, orättvisan beror inte på mitt öde, jag är orättvis mot mig själv." 

30 Detta är en instruktion som ni alltid måste vara medvetna om, lärjungar - ni måste inse att detta är 

det beteende genom vilket ni kan höja förnuftet till andens höjd. För det är bara anden som känner till 

själens verkliga situation och den mänskliga verkligheten. 

31 Jag lär er att studera er själva för att lära känna er själva, för att genom meditation och bön 

upptäcka livets stora lärdomar i ert inre. 

32 I dag förbannar många smärtan, men i morgon kommer de att välsigna den som en lärare som har 

lärt dem höga och vackra lärdomar. 

33 Jag önskar att det alltid var Mästarens kärlek som lärde dig livets väg och mening. Men du har 

föredragit att det är smärtan som lär dig. Snart kommer du att lämna den bittra läraren bakom dig och ta 

emot lektionerna från den som undervisar dig med kärleksfull ömhet. 

34 Om ni för tillfället inte kan göra er av med smärtan, bär den med tålamod. Missa inte hans 

undervisning, älska honom, för han renar dina fläckar och gör dig stor i tro, dygd och tålamod. 

35 Om du tror på Mitt Ord måste du också tro på den lektion där jag sa: "Inget trädblad rör sig utan 

Guds vilja." Då kommer du också att kunna tro att Guds visdom har tänkt på allt och att det inte kan finnas 

något lidande som inte lämnar en klok lärdom i människan. 
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36 Tänk noga, kära människor, så att ni inte längre snubblar ständigt och så att ni inte kommer att bli 

försjunken i slöhet inför framtidens händelser. 

37 När du inte längre lever på andrahandsuppfattningar och sanningar, så att du stiger upp till 

verklighetens värld, kommer din själ, även om dina fötter fortfarande går över dammet i en värld av tårar 

och smärta, att bo i en värld av fred. 

38 Till er, människor som hör mig, säger jag att ni bör vara glada när ni jämför er situation och ert liv 

med de nationer som blöder ihjäl i brödraskapskriget. 

39 Ni har känslor, ni saknar inte bröd, ni saknar inte tak, ni har mitt ords näring och ni är inte nöjda. 

Men de som inte har något bröd, som saknar allt och som inte hör mitt ord, som inte har tröst i att höra 

mina ord, som är hopp och balsam, som uppmuntrar och förmanar, de är mer hängivna än ni. 

40 Lär dig att välsigna din smärta som om den vore din glädje. Välsigna allt. 

41 Välsignar jag inte hela mänskligheten utan att gynna någon? De goda och de ödmjuka liksom de 

arroganta och de kriminella är omgivna av denna välsignelsens "mantel". Varför tar ni inte mig som 

exempel? Känner du avsky för andras handlingar? Glöm inte att ni är en del av mänskligheten, att ni bör 

älska och förlåta den, men inte förkasta den, för det skulle vara som att känna avsky för er själva. Allt du 

ser hos din granne har du själv i större eller mindre utsträckning. Det är därför jag vill att du ska lära dig 

att utforska ditt inre, så att du kan känna ditt andliga och moraliska ansikte. På så sätt vet ni hur ni ska 

bedöma er själva och har rätt att se på andra. 

42 Sök inte efter fel hos dina medmänniskor, det räcker med dem du har. 

43 Bli inte förolämpade när jag talar till er på detta sätt, förstå att mina undervisningsord inte är till för 

de rättfärdiga eller för de heliga, till dem skulle jag tala på ett helt annat sätt. Jag ger er min förlösande 

undervisning för att rädda syndare, och jag ger den genom syndiga läppar. 

44 Jag har kommit för att rädda er, mänskligheten, för till och med luften ni andas är sjuk. Men jag 

säger till denna jord, som har varit en boning och ett skydd för mina barn, att om de har förnedrat den 

genom sina överträdelser, kommer de själva att behöva gottgöra den sista synden mot den. 

45 Inse att mänskligheten behöver stor undervisning för att kunna segra över alla prövningar som den 

utsätts för. Nu är den stora tid som profeterna har förutsagt och som siarna har sett, när människans smärta 

kommer att nå sin höjdpunkt och när Faderns barmhärtighet kommer att sprida sitt ljus över alla 

människor - den tid som kommer att visa slutet på ondskan och början på det goda på jorden. 

46 O folk! När kommer du att vara redo att ge den helande balsamen och fredsbudskapet till dem som 

lider? Fortfarande upptäcker jag inte sann kärlek i era hjärtan, fortfarande fördömer ni er själva vid varje 

tillfälle eftersom ni inte älskar varandra. 

47 Tror ni inte att jag skulle kunna visa var och en av er era fel om jag ville? Men jag säger dig också 

att om jag skulle avslöja dig på detta sätt skulle jag inte längre vara din Mästare. Men om han som vet allt, 

som verkligen känner dig, som känner dina tankar, inte dömer dig i andras närvaro och inte heller avslöjar 

dig offentligt, varför finns det då de som envist insisterar på att såra hjärtan, förstöra lycka och döma andra 

människors liv? 

48 I dag är ni fortfarande mina barnlärjungar, och sannerligen säger jag er att jag inte kommer att 

kalla er lärjungar eller anförtro er mitt arbete förrän ni inte längre kan orsaka lidande för er nästa och i 

stället känner impulsen att lindra all smärta. När kommer du äntligen att känna i ditt hjärta smärtan hos 

dem som lider, så att det blir dina ord och dina gärningar som torkar deras tårar? Du är fortfarande för 

omogen för aktiv välgörenhet. Din medkänsla är inte stor, inte heller din förlåtelse. 

49 När du har medlidande med en förlamad människa som ligger i rännstenen och känner dig tvungen 

att ta in honom i ditt hus, undersöker du först hans liv eftersom du säger att du inte vet vem han är. 

Är det ni som oavbrutet har lyssnat till mina undervisningsord? Då måste du vara medveten om att utan 

att titta på dina fläckar har jag bara sökt efter dina sår för att läka dem med min kärlek. 

Om du har en önskan om att tillhöra mina såddare måste du känna till och besitta den kraft som ligger i 

godheten. Den kraft som barmhärtigheten innehåller och de underverk som hjärtat åstadkommer består 

enbart i att känna eller dela andras lidande. 

50 Älskade lärjungar: Den undervisning ni får från mig har blivit allt tydligare för er från lektion till 

lektion. Detta ljus började manifesteras 1866 i form av gnistor av ljus. Men nu, under de sista åren av min 

manifestation, är det inte gnistor som når er, utan ljuset i sin fullhet. 
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År 1950 kommer manifestationen av Mitt Ord i denna form att upphöra, men undervisningen kommer 

att fortsätta. För efter det kommer ni, om ni fördjupar er i Mitt verk, att upptäcka den gudomliga essens 

som jag så ofta har talat om för er, och njuta av dess smak. 

51 Jag vill inte bara att ni ska vittna om att ni har hört mig, utan att ni blir mina profeter och att ni 

visar på en tid av förandligande genom att fullgöra ert uppdrag. Då kommer framtidens generationer att 

följa era fotspår av kärlek och välvilja och gå en säker väg med fasta steg. 

52 Du möter för närvarande taggiga buskar på din väg och kommer att stöta på ännu fler hinder och 

taggar. Men din välgörenhet får inte låta dig avvika från vägen, så att morgondagens skaror kommer att 

finna vägen renad. 

53 Ni vet att godhet, ljus och sanning alltid har stött på motstånd i människornas hjärtan. Lita ändå på 

mig, jag har ofta sagt till er att mörkret inte kommer att segra, för det kommer att vara ljuset som segrar. 

54 Mänskligheten håller för närvarande på att rena sig själv, dess lidandets kalk kommer att tvätta den 

ren från sina fläckar, så att den kan komma ut ren från sin försoning. För det andliga riket av fred och 

rättvisa närmar sig mänskligheten. 

55 Ser ni inte hur småningom de fjättrar av fanatism och avgudadyrkan som binder människorna 

lossnar? Anledningen är att jag har kommit för att befria dem. Senare kommer mitt ljus att nå människorna 

i form av Ordet, och ni kommer att se hur det kommer att få dem att darra trots sin enkelhet och hur det på 

sitt kärleksfulla sätt kommer att ha makt att skaka hjärtan av sten tills det får dem att kasta omvändelsens, 

förlåtelsens och kärlekens kristallklara vatten. 

56 Gråt inte, lärjungar, och ni kommer inte att höra mig på några dagar till, och inte heller kommer 

några fler droppar av den honung som mitt ord sprider att falla på era lidanden. Under tiden förbereder ni 

er så att ni kan känna min närvaro efter min avresa. 

57 Det är nu den tid av eftertanke då ni måste vakta och be för att lyssna efter Guds röst. 

58 Ibland frågar du mig: "Herre, vem kan väcka hela mänskligheten så att de kan höja sin ande till dig 

och känna din närvaro?" Men jag säger er: oroa er inte, min Ande hemsöker dem redan så att de kan vakna 

upp. Ni kan inte vara fullt medvetna om mina verk, därför har ni inte upptäckt det uppvaknande som bara 

jag ser. 

59 Alla väntar på ljuset av en ny dag, fredens gryning, som kommer att bli början på en bättre 

tidsålder. De förtryckta väntar på dagen för sin befrielse, de sjuka hoppas på ett botemedel som återställer 

deras hälsa, styrka och livsglädje. 

60 Lyckliga är de som vet hur man väntar till sista ögonblicket, för vad de har förlorat kommer att 

återfås med ränta. Jag välsignar denna förväntan, för den är ett bevis på tro på mig. 

61 Idag förstår ni inte många av mina ord, men den tid kommer när ljuset kommer att gry i era sinnen 

och ni kommer att förstå innebörden av var och en av mina läror. 

62 Mina apostlar i den andra tidsåldern förstod inte många av mina ord när de hörde dem. Men efter 

min avresa, när de ägnade sig åt studier och eftertanke, kände de hur det gudomliga ljuset steg upp i deras 

sinnen och de såg med största klarhet allt som fram till dess hade varit ett ogenomträngligt mysterium för 

dem. 

63 Fram till nu, när ni har hört mig, har ni bara fattat mitt ord ytligt. Och vad har du hittat i den? 

Tröst, balsam, smekning. Senare, när dina sår och sår är läkta och du i stället för att be om min balsam för 

dina smärtor söker visdom för att trösta din nästa, kommer du att ha börjat förstå innebörden av mina läror. 

64 Jag ser att du ber för världen och jag tar emot förbön från ditt hjärta. Dagen kommer att komma då 

ni inte bara kommer att be för dessa människor, utan också söka upp dem för att ge dem det kärleksfulla 

budskapet i Mitt Ord. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 287 
1 Min Andes röst som ljuder i ditt samvete är som en klockringning som kallar mänskligheten till 

sina sinnen. 

2 Den andliga visdomens bok väntar öppen på att de stora folkmassorna, de stora 

pilgrimsvandringarna ska komma till den för att släcka sin törst efter ljus. 

3 Smaka, smaka på mitt ord, från vars väsen det flödar sötma, visdom, balsam och frid. 

4 Jag säger till människan att hon är okänd för sig själv eftersom hon inte har trängt in i sitt inre, 

eftersom hon inte känner till sin hemlighet, eftersom hon inte känner till kärnan i sitt väsen. Men jag 

kommer under denna tid att lära honom innehållet i den bok som har varit stängd för honom så länge, och 

där alla hemligheter finns bevarade, om vilka jag redan lovade er under den Andra Tidsåldern att förklara 

dem för er genom ljuset från min Ande. 

5 Nu är det dags att verkligen lära känna er själva och tränga in i er själ. Då kan du säga att du börjar 

veta vem du är. 

6 Människan kommer äntligen att känna sitt ursprung, sitt öde, sitt uppdrag, sina gåvor och allt det 

oändliga och eviga liv som lever och vävs i hennes omgivning. Han kommer inte längre att kunna 

förolämpa sin nästa, han kommer inte längre att förolämpa sina medmänniskors existens, och han kommer 

inte heller att våga vanhelga något av det som omger honom, eftersom han kommer att ha insett att allt är 

heligt. Han kommer att få veta vad hans själ innehåller och gömmer i den, och först då kommer han att ha 

en klar uppfattning och en djup tro på att eftersom själen är underbar måste också det hem som Fadern har 

avsett för den i evigheten vara underbart. 

7 Du frågar mig varför jag inte avslöjade allting för dig från början, för att bespara dig snubblande, 

fel och fall. Men jag säger er: Ni kunde inte ha förstått mina uppenbarelser så länge ni saknade andlig 

utveckling och utveckling. På den tiden var kunskapen om min lag tillräcklig för er, som den raka vägen 

som skulle leda er till källan till outtömlig visdom och evig uppenbarelse. Jag har lärt ut min visdom under 

tidens lopp, under tidsåldrarna, eftersom den är så stor att du inte skulle ha kunnat känna till den på ett 

ögonblick. 

8 Alla medel står till mitt förfogande för att inget av mina barn ska förbli utan arvet av min visdom, 

eftersom jag är Livet, Kraften och Rättvisan. Din ande själ kom från mig, precis som alla livsvärldar och 

kroppar som du behöver för din utvecklingsväg och din andliga fulländning kommer från mig. 

9 Människan kan falla och falla in i mörkret och därför känna sig avlägsen från mig. Han kanske tror 

att när han dör är allting över för honom. Men för mig dör ingen, ingen går förlorad. 

10 Hur många finns det inte som ansågs vara korrupta i världen och som idag är fulla av ljus! Hur 

många, som lämnat spår av sina synder, laster och brott, har redan uppnått rening! 

11 Du frågar Mig: "Varför är det så långt och själens väg så full av prövningar?" Eftersom den 

kommer att njuta av lycka i det perfekta rike som väntar den och som den måste nå genom sina förtjänster 

är mycket stor. 

12 De första människorna - de som var mänsklighetens förfäder - behöll för en tid det intryck som 

deras själar tog med sig från den "andliga dalen" - ett intryck av skönhet, av frid och lycka, som levde kvar 

i dem så länge köttets passioner och kampen för överlevnad inte förekom i deras liv. Men jag måste säga 

er att dessa människors själ, även om den kom från en värld av ljus, inte kom från de högsta hemmen - de 

hem som man bara kan nå genom förtjänst. Det tillstånd av oskuld, frid, välbefinnande och hälsa som 

dessa själar bevarade i sina första steg var dock oförglömligt som en tid av ljus, vars vittnesbörd de förde 

vidare till sina barn och dessa till sina ättlingar. 

13 Människornas materialiserade sinne missförstod den sanna innebörden av detta vittnesmål och 

trodde slutligen att det paradis som de första människorna hade levt i var ett jordiskt paradis, utan att förstå 

att det var ett andligt tillstånd för dessa varelser. 

14 Har du någon aning om det andliga hem som du lämnade för att komma till jorden? "Nej, 

Mästare", säger ni till mig, "vi misstänker ingenting och minns ingenting. 

15 Ja, människor, det har gått så lång tid sedan ni lämnade renheten och oskulden att ni inte ens kan 

föreställa er en tillvaro av fred, ett tillstånd av välbefinnande. Men nu när ni är tränade att höra Andens 

röst och ta emot hans uppenbarelser, är vägen tillgänglig för er som leder dem som vänder sig till mig till 
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det utlovade riket. Det är inte det fridens paradis som de "första" lämnade, utan den oändliga andens värld, 

visdomens värld, den sanna andliga salighetens paradis, kärlekens och fullkomlighetens himmel. 

16 Om du för att resa från en kontinent till en annan måste passera många höga och låga berg, hav, 

folk, städer och länder tills du når målet för din resa, kom ihåg att för att nå det förlovade landet måste du 

också resa länge, så att du på den långa resan kan få erfarenhet, kunskap, utveckling och själens 

utveckling. Detta kommer att vara frukten från livets träd som du äntligen kommer att njuta av efter 

mycket kamp och gråt för att nå dit. 

17 Kom till Mästaren, lärjungar. Ni får, närma er er er herde. 

18 Mästaren är en, lärjungarna är många, men min undervisning, som är en, är för alla. 

19 Jag söker dig med oändlig kärlek. Jag har lagt så mycket nåd och så många gåvor i din själ att jag 

inte är villig att förlora ens ett av mina barn. Du är en del av Min Ande, du är något av Min Varelse - kan 

han vara ond som söker dig med sådan iver och sådan kärlek? 

20 När jag kommer ner för att ge er Mitt Ord finner jag "de sista" bland folkmassorna; de är de som 

ber mig mest i sina hjärtan. Men jag är trevlig mot dem och svarar alltid på deras frågor. Idag frågar de 

som har kommit sist mig vad syftet med min återkomst är, och jag svarar att syftet är att göra det möjligt 

för människan att genom sig själv återvända till sin ursprungliga renhet. 

21 Om han i början fick sträva efter kunskap om livet och fick fri vilja att arbeta, så hör han i dag, när 

hans själ kan lysa som aldrig förr genom andens ljus och hans erfarenhet är mycket stor, återigen den 

kärleksfulla och samtidigt rättvisekrävande rösten från den Fader som sade till honom: "Väx upp, förök er 

och underkasta er jorden." Men nu säger den till honom: "Återvänd till mig med dina förtjänster." 

22 Genom förtjänst, ansträngning och uppoffring måste människan återvända till det paradis hon 

lämnade för att lära sig många mysterier, för att bli ett värdigt Guds barn i kamp, i smärta, i arbete, i sin 

utveckling - paradiset som hon måste återvända till för att aldrig lämna det igen. 

23 Förstå: För att denna mänsklighet ska få sann kunskap om återgången till det rena och höga 

kommer det att bli kamp, skakningar och förvirring i människornas sinnen och själar. Min klara, 

kärleksfulla och övertygande undervisning kommer att visa världen den ljusfyllda vägen till återvändande, 

och en efter en kommer människor att komma till mig. Men inte längre nedtyngda av sin syndabrist, utan 

med ögonen riktade mot höjderna, med tron i hjärtat och kärlekens kors på axlarna. 

24 Dörren kommer att vara öppen och min ande full av kärlek kommer att vara redo att dra in själen i 

sin gudomliga barm, från vilken själen aldrig mer kommer att avskilja sig. 

25 Ni människor: Om det bara var instinkten som styrde alla handlingar i era liv skulle er Fader inte 

ha behövt uppenbara sin lag för er, och han skulle inte heller ha behövt komma som frälsare för att rädda 

er. Men du är inte beroende av din instinkt, det är högre krafter som bestämmer dina handlingar, och dessa 

krafter finns i den andliga själen. 

26 Själen åtnjuter viljans frihet, med vars hjälp den ska förvärva förtjänster för att uppnå frälsning. 

27 Vem vägleder, orienterar eller ger råd till själen på dess fria utvecklingsväg, för att skilja det 

tillåtna från det otillåtna och därmed inte gå vilse? Samvetet. 

28 Samvetet är den gudomliga gnistan, ett högre ljus och en högre kraft som hjälper människan att 

inte synda. Vad skulle människan ha för förtjänst om samvetet hade materiell makt att tvinga henne att 

förbli i godhet? Jag vill att ni ska veta att förtjänsten består i att lyssna på denna röst, att övertyga er själva 

om att den aldrig ljuger eller gör fel i det den råder och att troget följa dess instruktioner. Som du säkert 

förstår krävs det träning och koncentration på sig själv för att kunna höra den rösten tydligt. Vem av er 

praktiserar för närvarande denna lydnad? Svara er själva. 

29 Samvetet har alltid visat sig i människan, men människan har inte nått den utveckling som krävs 

för att låta hela sitt liv ledas av detta ljus. Han behöver lagar, instruktioner, regler, religioner och råd. 

30 När människorna kommer till gemenskap med sin ande och i stället för att söka det andliga i det 

yttre söker det i sitt inre, kommer de att kunna höra den milda, övertygande, kloka och rättvisa röst som 

alltid har varit levande i dem utan att de har lyssnat till den, och de kommer att förstå att i anden finns 

Guds närvaro, att han är den sanna medlaren genom vilken människan ska kommunicera med sin Fader 

och Skapare. 

31 Barmhärtighet är det första steget mot en förnyelse av människan, mot ett andligt upphöjt tillstånd. 

Barmhärtighet mot själen, barmhärtighet mot kroppen, barmhärtighet mot grannen. Men jag måste säga er 



U 287 

64 

att denna känsla inte har tolkats korrekt: barmhärtighet är ett namn som man ger vissa handlingar som man 

utför och som i de flesta fall inte har någon medkänsla eller en verklig avsikt att lindra ett behov i grunden. 

32 Dina mänskliga känslor är fortfarande långt ifrån verkligheten. Därför måste ni alltid tänka på Jesu 

ord och gärningar i världen som det levande och sanna exemplet på barmhärtighet. 

33 Vad händer med en själ när den har begravt den sanna barmhärtigheten genom former som bara 

innehåller hyckleri? Dess uppvaknande kommer att bli mycket sorgligt den dag då den kommer i kontakt 

med sitt samvete och hör den rättviselivande och obönhörliga rösten. 

34 Hur kan man förvänta sig att folk ska försonas, att härskare ska komma överens och att krig ska 

upphöra när människor är döva för varje röst som utgår från samvetet? 

35 Hur lätt blir det inte för människor att förstå varandra när de blir tysta inom sig själva och hör 

rösten från sitt högre förnuft, rösten från den domare som de inte vill höra eftersom de vet att han beordrar 

dem att göra raka motsatsen till vad de gör. 

36 Jag kan dessutom säga er att om ni inte har varit villiga att lyssna till ert samvetes diktat, har ni inte 

varit lydiga och villiga att praktisera min undervisning. Ni erkänner det i teorin men tillämpar det inte i 

praktiken. Ni tillskriver den gudomlig essens - ni säger att Kristus var mycket stor och att hans 

undervisning är perfekt. Men ingen vill bli stor som Mästaren, ingen vill komma till honom genom att 

verkligen ta honom som exempel. Men ni ska veta att jag kom inte bara för att ni ska veta att jag är stor, 

utan också för att ni alla ska vara det. 

37 Människan vill uppnå frälsning utan att känna till sin andliga natur, men det kan inte vara möjligt. 

38 Vad har han för nytta av att många tror på ett liv efter detta liv, om de inte ägnar sin tillvaro åt att 

skaffa sig meriter för evigheten? Hela deras tro är begränsad till det faktum att deras själ kommer att gå till 

ett liv efter döden, och de väntar till sista ögonblicket för att ta igen all den tid de har slösat bort och för att 

radera alla sina fläckar genom en ångerakt. 

39 Detta är ett sorgligt misstag, eftersom överträdelser endast kan sonas genom gärningar, vilket 

förutsätter att man har lytt till samvetets anklagelser och att det finns tillräckligt med tid för att sona de 

begångna synderna. Och när det gäller omvändelse hos dem som är på väg att gå över till det andliga, 

säger jag er att det är få som gråter i denna stund på grund av det onda som de har orsakat, och att det som 

bekymrar dem är snarare rädslan för straff, fördömelse eller fördömelse som de föreställer sig det. 

40 Saknar du en undervisning som talar till dig i detalj, förbereder dig och öppnar dina ögon för ljuset, 

som jag gör genom mitt ord? 

41 Inse hur nödvändigt det är att ni sprider detta budskap över hela jorden. Genom att göra det skulle 

du göra ett verkligt barmhärtighetsarbete för dina medmänniskor. 

42 Ta bort det falska intrycket som människor har av andliga läror, som om de vore baserade på 

okunskap, bedrägeri och bedrägeri. Visa min undervisning i all dess renhet och sublimitet så att den löser 

upp den okunnighet, fanatism och förhårdnad som hindrar människor från att tänka på sitt andliga jag, 

som de har berövat all handlingsfrihet. 

43 Du lever i rädsla för det andliga och tror inte att du snart kommer att vara enbart ande. Men det är 

inte alltid du själv som bär skulden för din okunskap, utan de som vägleder dig. 

44 De har gjort innebörden av de grundläggande värdena oigenkännlig för er, till den grad att ni tror 

att sanningen motsäger sanningen. 

45 Använder du inte ibland materiella föremål som om de vore gudomliga? Tillskriver ni inte 

förgängliga varor ett evigt värde? Du tror att du har förstått Kristus, men du känner honom inte ens. 

46 Har jag gett er bevis på storhet genom att använda rikedomar eller jordiska ägodelar? Jesus kom 

utan materiella rikedomar, han visade sig i världen i största fattigdom. Han var stor på grund av sina 

gärningar, sitt ord och sin undervisning, men aldrig på grund av sitt yttre. 

47 Varför skulle jag ha utnyttjat jordens tillgångar, eftersom de skapades av Fadern för mänskliga 

varelser? Vad skulle jag behöva av denna natur, eftersom den livnär sig på mig? 

48 Jag kom för att visa er skönheten i ett liv som är högre än det mänskliga, för att inspirera er till 

höga gärningar, för att lära er ordet som väcker kärlek, för att lova er den exempellösa lycka som väntar 

den själ som har lyckats klättra upp på berget av uppoffring, tro och kärlek. 

49 Allt detta ska ni känna igen i min undervisning, så att ni äntligen kan förstå att det är era goda 

gärningar som kommer att föra er själ närmare den sanna lyckan. 
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50 När du har förstått och följt den första lektionen får du en välsmakande frukt som uppmuntrar dig 

att ta nästa steg. 

51 I dag börjar ett nytt skede för världen där människan strävar efter större tankefrihet, där hon 

kämpar för att bryta de kedjor av slaveri som hennes ande har släpat med sig. Det är den tid då ni kommer 

att se nationerna överskrida fanatismens barriärer i sin längtan efter andlig näring och sant ljus, och jag 

säger er att ingen som ens för ett ögonblick upplever lyckan av att känna sig fri att tänka, forska och 

handla kommer någonsin att återvända frivilligt till sitt fängelse. För nu har hans ögon sett ljuset och hans 

ande har blivit hänförd av gudomliga uppenbarelser. 

52 Människor, innan krigen i världen tar slut kommer min kärlekslag att beröra alla själar, även om ni 

i dag ännu inte kan veta på vilket sätt. 

53 Detta budskap om andligt ljus kommer också att nå ut till människor, men det kommer bara att ske 

när ni är starka. Ingen vågar säga att detta verk är sanningen om han inte är övertygad om det, för då 

kommer ingen att tro dig. Men om din tro är absolut och din övertygelse är sann, kommer ingen att kunna 

hindra dig från att föra ut de goda nyheterna till alla hjärtan. 

54 Ni människobarn: Ni har alltid känt till existensen av osynliga varelser som svävar i rymden, som 

ibland närmar sig er, som omger er, och vid tanken på att det kan vara själar som lider har ni försökt att 

göra något för dem. Avsikten har varit god, men ni har alltid saknat kunskap för att göra barmhärtigheten 

effektiv. Hittills har du inte vetat hur du ska tända ljuset i varelser som är förvirrade eller plågas av ånger. 

55 Ni har erbjudit dem meningsfulla ceremonier och gåvor, och även om ni har kunnat lugna deras 

hjärtan har de inte fått något, eftersom det som tillhör världen inte längre tillhör dem och inte längre når 

dem. Dessa varelser söker andlig medkänsla, tröst, kärlek och förståelse. Men hur kan du erbjuda dem 

andlig hjälp? Mitt ord förklarar också hur du kan visa barmhärtighet mot dem som du inte ens ser. 

56 Om ni verkligen vill göra något gott för era andliga bröder och systrar, och samtidigt befria er 

själva från deras dåliga inflytande, måste ni be för dem med en innerlig bön full av medkänsla och 

upplyftande tankar. Om du känner att de på något sätt manifesterar sig i ditt mänskliga liv, visa dem goda 

exempel och goda gärningar så att de kan få ljus för sina själar. Ge dem möjlighet att se dig bota de sjuka, 

att se dig förlåta den som har förolämpat dig, att se ädla idéer lysa i ditt sinne, att höra endast goda ord på 

dina läppar. 

57 Vilka uppgifter måste du utföra för dem och de för dig? Vilka skulder har ni tagit på er till 

varandra? Ni vet inte, men sannerligen säger jag er att det inte är någon tillfällighet som gör att de hamnar 

i vägen för människor, utan det finns alltid en anledning till att de närmar sig sina mänskliga bröder och 

systrar. 

58 Det kommer att vara mycket trevligt för din själ att bli mottagen av dem när du anländer till den 

"andliga dalen" och att få ta emot tecken på tacksamhet för den barmhärtighet som du har visat dem. Din 

glädje kommer att bli stor när du ser dem genomsyras av ljus. Men hur sorgligt skulle det inte vara när du 

möter denna legion av varelser som är förmörkade av förvirring, och att veta att de förväntade sig en 

kärlekshandling från din sida och att du inte gav dem den. När du reflekterar över detta ansvar, är du redo 

att tillämpa den kunskap som jag ger dig i denna undervisning? Inse att jag i den inte ger dig befogenhet 

att materialisera dessa varelser på något sätt - tvärtom inspirerar jag det sätt på vilket du för dem till 

förandligande genom att erbjuda dem exemplet på ett dygdigt och rent liv, och att du avlägsnar deras 

förvirring och mörker genom dina böner, vars tankar och idéer ska tända ljus i deras uppfattningar. 

59 Jakob avslöjade för dig i sin dröm att det finns en andlig stege på vilken varelser ständigt stiger 

upp och ner. Vem har förstått dess innehåll? Vem har tolkat dess hemlighet? Där, i innebörden av den bild 

som patriarken såg, finns själarnas utveckling, den ständiga reinkarnationen av andliga varelser till 

mänskliga varelser, upprättelse och försoning av varelser, Guds kommunikation med människan och 

dialogen från ande till ande. 

60 Det är nödvändigt att ni känner igen detta budskap så att ni kan ge en korrekt tolkning av tidigare 

tiders uppenbarelser. 

61 Inse hur många tidsperioder som måste passera för att själar ska nå kärnan i min undervisning. 

Min frid vare med er! 



U 288 

66 

Instruktion 288 
1 Jag kommer ner till ditt hjärta eftersom det är min helgedom. Mitt ord förbereder dig för dagens 

arbete som du måste utföra. Denna förberedelse är andlig och står i samklang med det uppdrag du ska 

utföra. 

2 I den första tiden, när folket redan var redo att lämna fångenskapens Egypten och prövningarna för 

att gå genom öknen till det utlovade landet, förutsåg och förberedde de allting. De hade förberett 

vandringskäppen, sandalerna och resepaketet så att de inte skulle sakna något på resan. 

3 På samma sätt måste ni nu vidta försiktighetsåtgärder och förbereda er så att ingenting saknas 

under "ökenpassagen". 

4 Men glöm inte att dessa människor inte bara försåg sig själva med mat för den långa resan, utan att 

de också kom ihåg att be, ångra sig för att rena sig och besluta sig för att alltid förbli förenade och bilda en 

familj. Om ni vill veta varför detta folk, trots sina många prövningar och olyckor, kunde komma in i det 

förlovade landet, säger jag er att det var tack vare deras tro, deras bön och deras enighet. 

5 Det andliga fröet finns bland er.  Varför skulle du inte använda det exemplet som modell för att nå 

det nya målet? 

6 Ni vet mycket väl att det inte är sandöken som väntar er, utan mänskligheten. Det är inte ett land 

på jordens yta som du ska söka, utan andens fädernesland som ligger bortom det mänskliga. 

7 Sannerligen säger jag er: "Israel" kommer att uppstå på nytt för att bli som en fackla mitt i 

mänskligheten. 

8 Jag väcker er nu så att ni kan veta att ni är mina barn, att ni är en del av fredens, ljusets och 

förandlighetens folk. 

9 Låt ditt hjärta känna allt som rör eller plågar mänskligheten. Be för allas frid, låt dina tankar lysa i 

andras sinnen. Jag välsignar i förväg dem som fullgör sin uppgift att älska och tjäna sina medmänniskor. 

10 Jag vill att din närvaro ska användas för att skapa fred, trösta och hjälpa till att välsigna dina 

medmänniskor. 

11 Idag är ni fortfarande lärjungar inför min undervisning och ni är rädda för kampen när ni ser hur 

smärta, last, elände och egoism har spridits. I de ögonblick då ert samvete kräver andlig uppfyllelse, arbete 

och aktivitet av er och ert hjärta med rädsla frågar: "Vad ska jag göra inför ett sådant stort kaos?", varför 

fruktar ni och varför tvivlar ni, människor? Inse hur mitt ord förbereder dig, hur livet ständigt lär dig 

praktiska lektioner, och även hur kamp och prövningar ger dig den absolut nödvändiga motståndskraften 

för det dagsarbete som väntar dig. 

12 Jag skickar inte ut er för att utföra ett uppdrag som ni inte har tillräcklig kompetens för. Jag 

kommer att fortsätta att lära dig, och när du är stark kommer jag att säga till dig: "Ta upp korset och följ i 

mina fotspår."  Tills dess, om du bara kan be, så be för dina medmänniskor. Om du vet hur man botar de 

sjuka, ge dem denna tröst. Om du vill förbättra din moral, gör det. Men gör något för din själs bästa som 

kan tjäna som förberedelse för den tid då du ger dig iväg och tar upp ditt kors. 

13 I dag, när ni ännu inte är hängivna ert andliga uppdrag, men ändå vill göra något för er nästas 

bästa, råder jag er att be så att ni får känna den styrka och kraft som bönerna har. Ni kommer att nå detta 

ljus redan innan er kamp börjar. 

14 De som är inspirerade i bön är oövervinnliga i prövningar och utför mirakel på sina 

medmänniskor. 

15 Jag vill att dessa människor, som har fått en djupgående undervisning av mig, ska kunna praktisera 

den perfekta bönen - den som sätter dem i kontakt med det andliga riket, så att de senare ska lära sina 

medmänniskor att be, förklara för dem och peka på allt som de har fått erfarenhet av på sin väg. 

16 Varför begränsa din tankevärld till jordens krets, när en värld av ljus bortom det materiella är 

öppen för dig? Varför utsätta själen för ett mänskligt liv, när en oändlig rymd bortom din syn och ditt 

sinne är tillgänglig för dig? 

17 Dessa tanke- och själsvärldar är oanvända eftersom du inte ville nå dem eftersom du inte visste hur 

du skulle be. 

18 Tanke och ande, förenade i bön, skapar i människan en kraft som överträffar all mänsklig styrka. 
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19 I bönen stärks den svage, den fega fylls med mod, den okunnige blir upplyst, den blyga blir 

osjälvmedveten. 

20 När anden kan arbeta harmoniskt med sinnet för att uppnå sann bön blir den en osynlig soldat som 

tillfälligt tar avstånd från det som rör hans väsen, förflyttar sig till andra platser, frigör sig från kroppens 

inflytande och ägnar sig åt sin kamp för att göra gott, för att fördriva onda ting och faror, för att ge en 

gnista av ljus, en droppe balsam eller en fläkt av frid till dem som är i behov av det. 

21 Förstå från allt jag säger hur mycket ni kan göra med anden och med sinnet mitt i det kaos som har 

tagit över denna mänsklighet. Du befinner dig i en värld av motsatta tankar och idéer, där passioner rasar 

och hatkänslor kolliderar, där tankarna förvirras av materialism och själarna är höljda i mörker. 

22 Endast den som genom bön har lärt sig att höja sig mentalt och andligt till ljusets regioner, till 

fredens sfärer, kommer att kunna gå in i kampens värld, där alla mänskliga passioner återspeglas, utan att 

bli besegrad och utan att tvärtom lämna något användbart för dem som behöver andens ljus. 

23 Förbered er, älskade lärjungar, så kommer jag att låta er gå in i den världen av smärta och elände. 

Dit ska din själ gå som en budbärare från mig, som för med sig ljus. 

24 Eftersom man redan kan känna igen och veta allt detta i den här världen - varför vänta tills man 

befinner sig i den andliga världen? Vänta inte tills dagarna och tiderna är över utan att ge din själ 

möjlighet att utvecklas och frigöra sig själv. Gör din del så gör jag resten. 

25 Jag är makt, därför kan jag förvandla en av dina tankar, en av dina böner till något som kan beröras 

och bli synligt för dina medmänniskor. 

26 Om du arbetar på detta sätt - kommer du inte i själva verket att ha en fredsängel i din innersta 

kärna? Och vad skulle detta folk vara om det förberedde sig och förenade sig för denna andliga kamp i 

sann harmoni och broderskap? Det skulle vara en armé som skulle kämpa för att rädda mänskligheten. 

27 Jag säger er i sanning att om ni redan var förenade i ande, tanke och vilja, skulle enbart er bön vara 

tillräcklig för att stoppa de nationer som lever för att förbereda sig för den stund då de vill kasta sig över 

varandra. Du skulle eliminera fiendskap, vara ett hinder för alla dina medmänniskors onda planer, vara 

som ett osynligt svärd som besegrar de mäktiga och som en stark sköld som skyddar de svaga. Om 

mänskligheten skulle se dessa uppenbara tecken på en högre makt, skulle den stanna upp ett ögonblick för 

att reflektera, och denna reflektion skulle bespara den många svåra slag och besök som den annars skulle 

få av naturen och dess element. 

28 Vetenskapens träd kommer att skakas när orkanen rasar och släppa sin frukt på mänskligheten. 

Men vem har lossat dessa elementens kedjor om inte människan? Det är sant att de första människorna 

också fick känna smärta för att vakna upp till verkligheten, för att vakna upp till samvetets ljus och för att 

rätta sig efter en lag. Men den utvecklade, medvetna och utbildade mannen i denna tid - hur vågar han 

skända livets träd? 

29 De första människornas liv var insvept i den liknelse som avslöjar för er hur människan förlorade 

oskuldens paradis där hon levde, och hur hon övergav en värld av kontemplation och fred för en värld av 

kamp, arbete, utveckling och förtjänst. Allt detta skedde inom ramen för det som skulle ske, i enlighet med 

Skaparens råd. Denna avvisande var nödvändig för att själen skulle vakna upp till samvetets röst, som är 

det gudomliga ljuset inom människan, och hon skulle börja sin resa, förvärva meriter, stiga upp från det 

lägre livsplanet till det högre plan som Skaparen har avsett för själen. 

30 Det är alltså sant att allt var förutsett för den tid då människan skulle ta sitt första steg i kampen för 

livet, utvecklingen och upphöjningen av sitt väsen, så att hon från det första ögonblicket då de första 

behoven gjorde sig påminda på hennes väg skulle ha en värld, en natur, ett liv framför sig inom räckhåll 

som en vacker, stärkande och söt frukt, vars innehåll dock skulle ge henne oändliga lärdomar om visdom, 

kärlek och rättvisa. 

31 Hur mycket skugga och hur mycket frukt har livets och vetenskapens träd inte gett människan! 

Varför verkar då mänskligheten i dag, som den existerar i världen som en utvecklad mänsklighet, blind 

och utmanar till och med de element som gav den liv och misshandlar det träd som aldrig nekade den 

visdomens frukt? Jag ska berätta varför: för att människan har slutat att be, och eftersom hon inte längre 

ber, har hon glömt allt som hör till den andliga själens liv. När han sedan ägnade sig åt livet på jorden var 

hans högsta mål, hans största ambition, att bli mäktig, rik, lärd, absolut herre, och allt detta har fört honom 

till undergång, eftersom han var inriktad på en flyktig ära. 
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32 Jag vill verkligen att ni ska ha ambitioner, att ni ska vara ambitiösa, att ni ska drömma om att bli 

stora, starka och kloka, men om andens eviga tillgångar. För att erhålla dessa tillgångar är alla dygder 

nödvändiga, såsom barmhärtighet, ödmjukhet, förlåtelse, tålamod, generositet, med ett ord, kärlek. Och 

alla dygder höjer, renar och fulländar själen. I denna eländiga värld, i detta tillfälliga hem, var människan - 

för att bli stor, mäktig, rik eller lärd - tvungen att vara självisk, falsk, hämndlysten, grym, likgiltig, 

omänsklig och högmodig, och allt detta måste få henne att hamna i extrem motsättning till vad som är 

sanning, kärlek, fred, sann visdom och rättvisa. 

33 Vad kommer att hända när människorna inser att deras överdrivna kärlek till världen och deras 

vördnad för det jordiska har lett dem till ett olyckligt misslyckande? De kommer att försöka hitta den 

förlorade vägen igen, spåra upp de principer och lagar som man hade vänt sig bort från, och i denna 

strävan kommer de att skapa doktriner, de kommer att skapa regler för sig själva, filosofier, 

världsåskådningar och teorier kommer att växa fram. 

Allt detta kommer att bli början på en ny och stor kamp - nu inte längre föranledd av ohederlig strävan 

efter jordisk makt. Inga fler mordvapen kommer att förstöra liv, hem eller blod. Kampen kommer att bli 

annorlunda, för då kommer de stora religiösa samfunden att kämpa mot de nya lärorna och de nya 

religionerna. 

34 Vem kommer att segra i denna strid? Ingen religion kommer att gå segrande ur den här tvisten, 

precis som ingen nation kommer att segra i det mordiska krig som ni lider av idag.* 
* Under det andra världskriget som vi talar om här fanns det så kallade segrarmakter, men kampen om det jordiska 

herraväldet fortsatte efter krigsslutet fram till i dag. I slutändan kommer dock ingen världsmakt att segra i denna kamp. 

35 I kriget om den jordiska överhögheten kommer min rättvisa att segra, och senare, i striden om att 

upprätthålla någon doktrin eller religion, kommer min sanning att segra. 

36 Den enda och högsta sanningen kommer att lysa som ljuset från en blixt i en stormig natt, och var 

och en kommer att skåda denna gudomliga ljusglimt på den plats där han befinner sig. 

37 Fram till dess har ni, människor, tid att gå framåt längs vägarna och att visa er på era 

medmänniskors väg som en budbärare, vägvisare och profet för det himmelska ljuset. 

38 Medan vissa kommer att rensa vägen från hinder, kommer andra att så det andliga fröet, och 

ytterligare andra kommer att kämpa för att mitt budskap ska nå jordens gränser. 

39 Ibland kan din närvaro och dina ord öka människors förvirring. Men när fröet väl har såtts kommer 

det förr eller senare att gro. Eftersom den är av gudomligt ursprung kan den inte förgås som jordens frö om 

den inte får näring. 

40 Bland er skall det inte finnas några "frälsare" eller domare. Men ändå kommer jag att kunna 

förlösa och döma genom dig. Ni skall resa som er Faders tjänare, som lärjungar, och gå ut i provinserna. 

41 Om du verkligen är ödmjuk och barmhärtig kommer dina verk, dina ord och dina tankar, trots sin 

enkelhet, att beröra själarna hos dem som på något sätt har kränkt sanningen. 

42 Du kommer att möta dem på din väg som påstår sig representera mig men som inte bevisar det 

med sina gärningar. Du kommer att upptäcka inkompetens hos forskare som anses vara lärda. Ni kommer 

själva att få se bristen på rättvisa hos domare och de mäktigas falska storhet. Dina ögon kommer att se allt 

detta och mycket mer. Men du ska ändå inte fördöma någon, för det är inte din uppgift. 

43 Min barmhärtighet kommer att leda dig dit så att ditt hjärta, som är uppriktigt rört av mänskliga 

behov och svagheter, som en balsam kommer att utstråla den kärlek som jag har lagt i din själ. 

44 När du ser andra av dina medmänniskor som undervisar i Kristi namn och ord, se inte ner på dem. 

För det står skrivet att min återkomst skulle ske när det ord som jag gav er under den andra eran skulle ha 

spridits över hela jorden. Ändå säger jag er att det fortfarande finns platser i världen som ännu inte har 

tagit emot det budskapet. Hur skulle dagens djupt andliga undervisning kunna nå dessa folk utan att de 

först tar emot det gudomliga kärleksfrö som Frälsaren gav er i sitt ord och sitt blod? 

45 Mitt budskap kommer att nå alla, och ni kommer alla att komma till mig. Jag har förberett allt för 

de kommande tiderna, och min vilja kommer att ske för alla, för jag är själarnas, världarnas, rasernas och 

folkens Herre. 

46 En värld av andliga varelser väntar bara på att få bebo denna dal på jorden. De är ljusvarelser som 

inte drar sig för att inkarnera i de efterblivna folkens sköte, eftersom deras uppdrag just kommer att vara 

att väcka dem som sover. 
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47 När dessa stora legioner av ljusets andar befolkar jorden, sådd och fördelad av Faderns visdom, 

kommer man att börja märka ett närmande mellan människorna, en önskan om förståelse, harmoni och 

fred. Man kommer att se ett folk som förenar sig med andra folk som ett tecken på den universella 

förening som alla mina barn måste uppnå. 

48 Vem kan ändra mina planer eller få mig att misslyckas med det jag har planerat? Allting inom 

människan har en gräns, och därför säger jag er att ni nu har nått gränsen för det dåliga bruk som ni har 

gjort av den fria viljans gåva. 

49 Människans rasande utveckling har fört henne snabbt till detta mål, och hon kommer att skapa sig 

själv en dom genom frukten av sina egna gärningar. 

50 Vem av dem som har hört mig, och som därför känner till Herrens planer, kan bli upprörd eller 

förvirrad inför det som dagligen händer i världen? Och vem som har hört mig kommer att kunna förbli 

likgiltig, inaktiv eller tyst mitt i en värld som behöver andlig vägledning, vilket är detsamma som att säga: 

en högre moral? 

51 Min rättvisa och min kärlek är starkare än människornas ondska, och därför säger jag er att min 

vilja kommer att fullbordas i alla fall. 

52 När freden väl kommer bland människorna och mänskligheten återigen förstår värdet av bön och 

fasta, kommer ni att veta att jag är livets träd, i vars grenar, som är utspridda till oändligheten, ni kommer 

att kunna känna igen Mästarens armar, utspridda som på det kors där han utgöt sitt blod för er, och på så 

sätt prägla in i era samveten de ord som säger: "Jag är livet, den som kommer till mig kommer aldrig att 

'dö'". 

53 Jag är det frö från vilket jag kommer att skapa Israels nya folk - det folk som ska skugga världen 

och ge den frukter av andligt liv. 

54 Du är fortfarande mycket klumpig och rädd, din tro är liten och din kunskap begränsad. Beviset på 

detta är att det än idag inte har uppstått några patriarker bland er vars dygd, iver för mina lagar och godhet 

skulle ge liv åt ett folk - som de rättfärdiga och rättfärdiga män som gav form och namn åt Israel under 

dess första tid. Kom ihåg Abraham, en ledare som lyckades skapa en enda familj av alla klaner - Moses, 

som med sin tro, styrka och kärlek lyckades förena de israelitiska stammarna till ett enda folk. 

55 Den andliga synens gåva har utgjorts bland er, men ändå hör ni knappt era profeters röst eftersom 

den fortfarande är mycket svag och osäker. 

56 För att jag ska kunna tala till er i denna form och för att förvänta mig verk från er som kan bestå 

som exempel för kommande generationer har jag tidigare låtit er gå igenom utvecklingens väg och därmed 

gett er medel för att kunna utveckla er själva genom att skicka er till jorden en eller annan gång för att 

skaffa er erfarenhet, som är kunskapens ljus, och för att rena er i prövningarna, vilket innebär andlig 

uppåtgående utveckling. 

57 Tror någon av er att er nuvarande tillvaro är den första ni har levt på jorden? Nej, människor, om 

det var så skulle jag inte ha besökt er i den här tredje tidsåldern. 

58 Ditt nuvarande liv är ytterligare en av de resor till andlig utveckling som du har gjort i den här 

världen. Jag förlåter ditt tvivel, för det är inte av anden utan av köttet. 

59 Du kanske är den fattigaste bland mänskligheten, du kanske anses vara outbildad och okunnig, ditt 

arbete kanske inte har varit av betydelse förrän idag, din dyrkan av Gud kanske är något odefinierat. Men 

nu, andligt dömda av mig, säger jag er återigen att jag hade en anledning att välja er för min manifestation 

och mina uppenbarelser. 

60 Med mitt ords mejsel formar jag din själ, ditt hjärta och ditt sinne och ger dig tillräckligt med 

kunskap för att ditt förtroende för dig själv ska bli stort eftersom du vet vem du är, från vem du kommer, 

varför du skickades till världen och vad ditt syfte är. 

61 Jag har talat till er om kunskap och förtroende så att ni kan sätta er själva på rätt väg, vilket är det 

som ert samvete pekar ut för er. För på samma sätt som ni inte ska betrakta er själva som underlägsna 

genom att förväxla ödmjukhet med bristande tillit till er själva, ska ni inte heller betrakta er själva som 

överlägsna i förhållande till någon annan. För fåfänga, arrogans och stolthet är inte något som är 

utmärkande för ljusets själar, utan för själar som har blivit förblindade av ljuset. 

62 Så ni vet nu att ni är "vandrare" och att ni vid det här tillfället har haft turen att ta emot mitt 

budskap och att vara bärare, sändare och röstbärare av min manifestation. 
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63 Ingen osäkerhet eller tvivel om ditt andliga uppdrag kommer att kunna komma till dig. Allt har 

sagts, allt har förberetts som en väg full av klarhet. Ni behöver bara växa er starka i bön och i att följa 

mina instruktioner så att ni helt och hållet kan vandra den väg som patriarkerna, folkets ledare, profeterna, 

lärjungarna, apostlarna och Guds sanna vittnen har vandrat. 

64 Från alla delar av jorden kommer jag att sända bud efter barnen från detta andliga folk. För jag 

upprepar för er att detta folk inte är en ras och inte heller har mänskligt ursprung. Det är en andlig legion 

vars antal ständigt förnyas så att det alltid finns de i världen som tar emot Min inspiration från ande till 

ande. 

65 Fysiskt kan du inte upptäcka vem som tillhör detta folk. Det är bara genom deras andlighet och 

utvecklingen av deras gåvor och förmågor som du kan känna igen dem. 

66 Vad är det viktigaste uppdraget för detta folk, Herrens budbärare? Att befria mänskligheten från 

varje slaveri, vare sig det gäller själen eller sinnet, att påminna dem om lagen, att påminna dem om de 

gudomliga löftena, att förmana dem i deras avvikelser, att uppmana dem till godhet, att leda dem till det 

"förlovade landet", som är kärlekens, visdomens och fredens rike, där alla varelser, alla folk och alla 

världar kommer att bilda en enda familj: Guds familj. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 289 
1 Mänskligheten: Hur lite gör ni för er del för att leva i fred! 

2 Jag kan berätta att majoriteten av människorna har en religion och att även om de alla lär ut 

broderskap, så lever ingen enligt den undervisning han fått, ingen lyder de lagar, bud och principer som 

står skrivna i hans samvete. 

Vissa har, för att inte underkasta sig någon religiös trosbekännelse, gett sina tankar frihet och har trott 

sig stå utanför bud och lagar. Men det kan inte vara så, för genom sina observationer, sina vetenskaper och 

definitioner har de lärt sig att det i allt och överallt uppenbaras en kraft, en harmoni, en lag och en klok, 

rättvis och kärleksfull undervisning som ingen kan undgå. 

3 Efter att ha levt i oenighet i så många århundraden, efter alla sorgliga och bittra erfarenheter som 

den har haft, kan denna mänsklighet förstå att enighet mellan folken, harmoni mellan alla människor, inte 

kan baseras på materiella intressen, inte heller kan den baseras på jordiska värden. Slutligen kommer hon 

att förstå att endast den upphöjda själen kan vara den fasta grunden, den orubbliga klippan, på vilken 

mänsklighetens fred vilar. 

4 Om alla folk bråkar, krigar och fördömer varandra på ett eller annat sätt betyder det att ingen av 

dem lyder det som Gud och hans lag har lärt dem, och därför är de långt ifrån sanningen. 

5 Sanningen är respekt för allting, eftersom allting är heligt, kärlek, harmoni, barmhärtighet och den 

lag som styr samvetet. 

6 För att fullända själen är det nödvändigt att gå bortom enkla mänskliga plikter och till och med 

bortom religiösa plikter, att nå den källa som alla dricker ur och att se sanningen i vitögat. 

7 Den som kan nå bergets topp och skåda denna prakt kommer oundvikligen att vara mer tolerant, 

förstående och barmhärtig i sina domar när han stiger ner för att fortsätta att bo med sina medmänniskor. 

Detta är ett element som är redo att harmonisera och förena alla. 

8 Tänk efter och du kommer att inse att den harmoni du behöver är andlig, och du kommer att uppnå 

den när du höjer dig över dina passioner och din bossighet. 

9 Hur kan man skapa fred när var och en förkunnar sin egen som den enda sanna och samtidigt 

bekämpar de andras som falska? 

10 Fanatism är mörker, blindhet och okunnighet, och dess frukter kan aldrig bli ljus. 

11 Ni närmar er det stora testet genom vilket ni alla kommer att vakna upp till verkligheten. 

12 Ditt hjärta frågar mig varför jag ofta talar om stora prövningar och händelser, och jag säger till dig 

att du står inför en tid av lidande och att det är bättre att vara förvarnad, att vakta och be än att sova i sin 

slöhet. 

13 Vissa visar sig aldrig vara nöjda med vad jag säger. När jag i mitt ord visar er de tider av fred och 

välstånd som hör framtiden till, anser ni att det är omöjligt att min profetia kommer, och när jag talar till er 

om tider av prövningar och lidanden tror ni att de helt enkelt är hot för att få er att uppfylla ordern genom 

rädsla. 

14 De som tar mitt ord på detta sätt hör till dem som driver i tvivlets hav. De som tror på detta 

budskap bör alltid studera det med den ädla avsikten att få ut något nyttigt av det. 

15 Lärjungar: Under den andra tidsåldern räckte det med tre år för att överlämna mitt budskap till 

mänskligheten, och - som ni alla vet - förseglade jag budskapet i slutet med min offerdöd. I sanning säger 

jag er att denna offerdöd inte var ett offer för Fadern - eftersom han inte behöver något blodsoffer - utan 

för mänskligheten, eftersom den verkligen behövde ett så stort kärleksbevis. 

16 Jag lärde er att älska varandra, men inte bara som människor utan också med evig kärlek som 

andliga själar. Jag kom för att bana vägen för er som leder från denna värld till det andliga riket, som ni 

tyckte låg bakom en tjock slöja av mysterium. Min undervisning, från det första till det sista ordet, var den 

förberedelse jag gav er för den tid då jag skulle komma i andevärlden, som jag tillkännagav för er, för att 

återigen öppna den hemliga skattkammaren, för att öppna den förseglade boken och låta er komma in i den 

andliga kunskapens ljus. 

17 Själens liv som existerar bortom er materiella värld kan och bör inte vara ett mysterium för 

människan. Eftersom Fadern såg din önskan om kunskap började han sin undervisning med hjälp av 
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uppenbarelsens och inspirationens gåva och manifesterade sig i ett oändligt antal former. Men denna 

undervisning började redan när den första människan existerade och har inte upphört än idag. 

18 Om ni tror att jag först nu har avslöjat något om det andliga livet för er, så har ni gjort ett stort 

misstag, för jag säger er igen: Den gudomliga undervisningen började när den första människan föddes, 

och jag överdriver inte när jag säger att min undervisning började när andarna skapades, innan världen 

fanns. 

19 Tror du att syftet med de tidigare lärorna var att avslöja mänsklig kunskap för dig? För detta fick 

du vetenskapens gåva. Eller tror ni att buden från de första tiderna och de läror jag gav er i den andra tiden 

bara var för att lära er hur ni ska leva i världen? Sök efter kärnan i dessa uppenbarelser och du kommer att 

upptäcka att avsikten var att visa dig vägen som leder till evigt liv, till själens odödlighet. 

20 Spiritualism har jag kallat den uppenbarelse som talar till dig om andens liv, som lär dig att 

kommunicera direkt med din Fader och som lyfter dig över det materiella livet. 

21 Sannerligen säger jag er att spiritualismen inte är något nytt och inte heller tillhör den bara denna 

tid, utan den har varit en uppenbarelse som har uppenbarats mer och mer i harmoni med mänsklighetens 

andliga utveckling. 

22 Eftersom den undervisning jag ger er är spiritualism, som lär er perfekt kärlek till Gud och till er 

nästa och som inbjuder er till den väg som leder till fulländning, var spiritualism också det som Guds lag 

lärde er under den "första tidsåldern" och Kristi ord under den andra tidsåldern. 

23 Denna uppenbarelse har uppenbarats för er på nytt eftersom jag har gett er lärdomar som ni inte 

kände till. Du har känt dig förblindad av så mycket visdom. Men detta beror på att ni närmar er tidens 

fullbordan, då människans själ kommer att uppnå sin frigörelse, sin upphöjning och sitt herravälde över 

materien. 

24 Det är alltså ingen som säger att det andliga livet var ett mysterium innan jag kom till den tredje 

eran för att förklara det med mina nya uppenbarelser. Jag säger er återigen att många läror har getts till er 

genom tiderna, även om ni inte har kunnat förstå dem. 

25 Det är först nu som människor börjar intressera sig för att upptäcka och reda ut allt som 

uppenbarelserna från tidigare tider innehåller, för att jämföra dem med dagens händelser. 

26 Lärjungar, ni vet nu att när ni säger "spiritualism" talar ni om den andliga uppenbarelse som er 

Gud har gett er över tid. 

27 Ljudlöst som en inbrottstjuv tog jag mig in i ditt hus och överraskade dig i sömnen. 

28 Jag har alltid funnit mänskligheten sovande vid min ankomst. Endast några få hjärtan har, likt 

svaga ljus, varit vakna och väntat på mig. 

29 Människor, det räcker med att ni reflekterar lite över ert förflutna för att ta emot frukterna av 

erfarenhet. Efteråt ska du vara försiktig så att du inte återigen begår fel och misstag. 

30 Om jag skulle fråga dig vad som hände med det blad som jag skrev in med mitt blod i den andra 

tidsåldern, skulle du vara tvungen att tiga, eftersom ditt samvete skulle säga dig att du aldrig levde den 

undervisning som Jesus lärde ut - att du lät hans ord blåsa iväg i vinden som löv som fallit från livets träd i 

stället för att ditt hjärta samlade upp dem. 

31 Sannerligen säger jag er att ni redan har gått in i den era som jag har tillkännagivit för er som "de 

sista dagarna". Den kännetecknades av dom, gottgörelse och återställande. 

32 Genom munnen på profeterna från tidigare tider har jag meddelat er denna era, och genom munnen 

på dessa röstbärare, nya profeter av mitt ord, har jag talat till er och uppfyllt många av dessa förutsägelser. 

33 Mitt ord är så tydligt att du är på väg att förstå mig. Ditt samvete, som tidigare inte hördes, har nu 

grepp om hela din varelse och kan kontrollera köttets impulser. 

34 Min nya skara apostlar kommer att gå in i livbåten, från vilken de kommer att sträcka ut sina 

händer för att rädda de skeppsbrutna i de mänskliga passionernas hav. 

35 Jag har valt dig för att forma mitt folk lite efter lite, men det finns projekt som du ännu inte kan se. 

Jag säger bara att det i din själ finns ett ljus som gör att du kan upptäcka den sanna vägen bland så många 

andra vägar. Därför har Ljusets barn ett ansvar gentemot mänskligheten. Förstå varför jag i varje 

undervisning uppmanar er att utvecklas uppåt, att klättra till toppen av berget. För det är först när du når 

den höjden som du kan se vad som händer i världen, som du kan höra mänsklighetens oavbrutna klagan 

och känna dess enorma lidande. 
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36 Den som inte känner sin nästas smärta kan inte lindra den, lärjungar. Därför vill jag att ni ska tänka 

på er nästa i era böner. För det är i dessa stunder som din själ kan torka många tårar och få hjärtat att vakna 

till medkänsla, förståelse, barmhärtighet och ömhet. 

37 Mitt folk behöver lyftas upp, för fortfarande gör de inte mänsklighetens smärta till sin egen. De 

gråter, men de gråter för sin egen skull, för sina egna behov, för sina svårigheter. 

38 Varför förblir du okänslig inför mitt ord? Erbjuder jag dig ett okänt rike? Inse att det rike som jag 

talar till er i dag är detsamma som det jag lovade er i den andra eran. 

39 Kom ihåg att detta är de sista lärdomar som ni hör och som ni måste bevara i det innersta av ert 

hjärta så att ni även efter den här kungörelsens tid kan fortsätta att höra det melodiska ljudet av mitt ord 

och bevara dess innebörd. 

40 Om jag för ett ögonblick skulle ta bort den slöja som hindrar ditt sinne från att känna igen ditt 

förflutna, sannerligen säger jag dig, skulle du falla ner inför min närvaro, krossad av ånger över din 

otacksamhet, din olydnad, din trolöshet och din brist på tro på mitt verk. Men förtjänsten ligger i 

Utveckla intuitionen, lyssna på ditt samvete, utveckla den varelse som lever i dig och som du kallar "själ". 

41 När du väl är fri från kroppen kommer du att bo i den "andliga dalen". Den slöja som hindrade dig 

från att se in i det förflutna kommer att falla från dina ögon och du kommer att se allting med klarhet, du 

kommer att minnas allting och förstå allting. Men jag säger dig igen att förtjänsten för din själ är att ha tro 

utan att förvänta dig att se eller röra vid något för att kunna tro. 

42 Fundera, ta tag i dessa ord andligt, för i dem kommer ni att finna min obevekliga men alltid 

kärleksfulla rättvisa uppenbarad. 

43 Jag är herden som ger sin hjord frihet, men bara upp till en viss gräns, och som inte tillåter sina får 

att hoppa över den barriärcirkel där smärta finns. 

44 Jag upprätthåller dig, bevarar dig och låter dig återvända till fårfållan. 

45 Ni har fått det ena tillfället efter det andra, och i detta kan ni känna igen min oändliga kärlek till er, 

för jag har gett er gåvor och gett er varelse möjlighet att gottgöra misstag, att rena och fullända er själ, i 

stället för att straffa er eller fördöma er för evigt, som ni var vana att tänka i det förflutna. 

46 Vem skulle våga vända ryggen åt sin uppgift på jorden när han känner till dessa läror och tror att 

de är sanna, när han vet att han genom att göra det skulle åstadkomma en ännu hårdare försoning för sin 

själ? För även om det är sant att min rättvisa ger er nya möjligheter att ta bort fläckar och gottgöra misstag, 

är det också sant att med varje tillfälle ökar antalet prövningar och att svårigheterna och lidandet blir 

intensivare varje gång, precis som de begångna misstagen blev allvarligare. 

47 Din plikt - man bör inte tala om straff - kommer att vara att återställa, förnya, gottgöra och betala 

till sista skulden. Ingen - varken er himmelske Fader eller era bröder och systrar på jorden eller i den 

"andliga dalen" - kommer att göra det som bara ni måste göra, även om jag säger er att jag alltid kommer 

att besvara ert rop. När du känner dig ensam och övergiven kommer du att känna min närvaro, och den 

andliga världen kommer alltid att stödja dig i ditt korsets börda. 

48 Min gudomliga stråle blir ett ord bland er, men dess ljus sprids i hela universum. 

49 Vila, mänsklighet, jag har gett er en vilodag var sjunde dag så att ni kan be och få styrka genom att 

meditera över min lag. 

50 Här är jag och besöker er alla utan att göra skillnad på religion. Jag är den gudomliga läkaren för 

kroppar och själar. Jag söker upp de sjuka för att hälla ut min tröst i dem. 

51 Min röst sänker sig över hela mänskligheten, även om jag säger er sanningsenligt att det bara är 

några få som kan höra den. 

52 Det är min undervisning som instruerar er att förbereda er för att höra Herrens röst genom en 

dialog från ande till ande i det Oändliga. 

53 Människor ni hör mitt ord humaniserat: vet att det är ni som måste föra ut detta budskap till hela 

världen och se till att människorna bryter de kedjor av fanatism och materialisering som har hindrat dem 

från att resa sig och se mitt ljus. Det spelar ingen roll att när du når dina medmänniskor har min 

manifestation genom det mänskliga sinnet redan upphört. Min essens, omvandlad till visdomsord och till 

helande balsam, kommer att flöda från era hjärtan som det bästa vittnesbördet om min sanning. 

54 Din uppgift blir att instruera, att bana väg för förandligande genom att föra dina medmänniskor i 

kontakt med det eviga livet och på så sätt föra dem närmare sanningen. 
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55 Lärjungar, lär er att resa er så att ni senare kan lära ut vad det innebär att vara fri från 

materialisering, det överflödiga och onödiga - så att ni kan visa hur man kan korsa mörkrets täta dimma 

och finna det gudomliga ljuset som är själens näring och liv. 

56 I denna upplyftning ligger grunden för den kamp som har tillkännagivits för er som "den stora 

kampen" där ni alla kommer att delta - även de svaga, de okunniga och de "döda". För från detta test 

kommer ni alla att bli upplysta och rena. 

57 Mitt rike närmar sig, men jag vill härska över de levande och inte över de döda. Jag vill bli älskad, 

bli förstådd och finna lydnad som anstår en sann kung. 

58 Nu är striden i full gång. Människor har misstrott min makt och min rättvisa, de har ständigt velat 

mäta sina vapen med mina, och jag har accepterat deras misstro eftersom jag älskar dem. Jag måste kämpa 

mot deras synd för att besegra dem. Genom att besegra dem har jag räddat dem från deras misstag. 

59 I denna kamp kommer avgudar att falla, tankar kommer att bli förvirrade, kroppar kommer att 

krossas som palmer krossas av en orkan som rasar. Men i slutändan kommer själen att komma ut renad 

och full av ljus. Den kommer inte att dö. Det är omöjligt för den att dö i strid. Jag har ju sagt er att jag är 

livet, att jag är de levandes och inte de dödas Fader och Gud. 

60 Endast en dörr kommer att förbli öppen för människans frälsning: den förandligande dörren. Den 

som vill rädda sig själv måste ge upp sin arrogans, sin falska storhet, sina lägre passioner och sin 

själviskhet. 

61 Den bägare som människorna måste dricka i den stora striden kommer att bli mycket bitter. Men 

jag säger er: Saliga är de som dricker av den bägaren och sedan lämnar jorden som renade. För när de 

återvänder till den här världen i andra kroppar kommer deras budskap att genomsyras av ljus, fred och 

visdom. 

62 Mycket stor är den klagan som hörs från invånarna på den här planeten. De förtryckta och de som 

drömmer om fred förväntar sig att dessa ljus av harmoni och frihet ska komma från den mäktigaste av 

dem. Till detta säger jag er att de hjärtan som lever i väntan snarare bör höja sig till mig i bön, för jag 

ensam kan ge frihet och frid. Jag säger er återigen att så länge människor inte känner till ursprunget, 

meningen och syftet med sitt öde, eller om de vet detta, inte tror på den sanning som de bär inom sig, 

kommer de inte att kunna ha fred, eftersom de inte kommer att kunna älska varandra som sanna bröder och 

systrar i Gud. 

63 Den här tidens mänsklighet är hård, mycket hård, och den är alltmer oemottaglig för det andliga. 

Hör mitt ord, det är som en mejsel som tålmodigt bearbetar ditt hjärta. Men trots att du hör det så ofta, se 

hur oemottaglig du är! Jag kommer att fortsätta att göra det med er tills jag har uttalat det sista ordet som 

innehåller detta budskap, så att ni, när jag inte längre talar till er, kan finna en sann och fullkomlig 

undervisning i allt som mitt ord har uppenbarat för er. 

64 Drick ur denna källa, du folk, för jag har använt dig som en säd för att frambringa generationer 

som älskar mig. 

65 Sannerligen säger jag er att andlighet också kommer att gå i arv, och därför bör ni sträva efter att 

ge era barn renhet i hjärtat och mottaglighet för det andliga. De kommer att tacka er för att ni har visat er 

barmhärtiga genom att ge dem en kropp fri från passioner, med ett klart sinne, ett känsligt hjärta och en 

själ som är uppmärksam på samvetets krav. 

66 Ni är alla välkomna att vara en del av Guds folk. Det är en lögn att vissa är barn av detta folk och 

andra inte. Ni har alla ett ursprung: Gud. Jag bjuder in er alla till att bli en del av hans värdar, jag vill se er 

alla i deras led. Mitt folk är ljusets barn, fredens apostel, arvtagaren till min visdom. I hans mitt finner alla 

mina barn en plats. 

67 Lärjungar, lyssna outtröttligt till mig så att ni i min avskeds stund inte kommer att ångra att ni inte 

hörsammat min uppmaning. 

68 Jag vill att ni under den timmen ska be, full av glöd, kärlek och tacksamhet. Så i den atmosfären av 

andlighet, hängivenhet och förståelse kommer ni inte att vilja förhindra att min förkunnelse slutar bland er, 

och tacka er Fader för den undervisning han gav er. 

69 Min röst kommer att klinga i din själ och få dig att känna djup melankoli. Men det kommer inte att 

vara rösten från en dödsdömd man som talar till dig, utan rösten från en Fader som sänder ut dig för att 
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utföra ett svårt uppdrag och som väntar på att du ska återvända för att omfamna dig kärleksfullt. Jag 

berättar allt detta för att det inte ska finnas någon sorg i era hjärtan när mitt ord tar slut. 

Kom ihåg att alla de som sörjde under den andra tidsåldern på grund av Mästarens död blev snart 

överraskade av att se honom gloriöst stiga upp till himlen, full av liv och ljus, eftersom hans hem inte var 

bland de döda. 

70 Jag kommer bara att låta er gråta på den sista dagen av min manifestation om era tårar är tårar av 

ånger över slösad tid och oanvända lektioner. 

71 Vem av dem som har hört mitt ord i den tredje tidsåldern vet inte att den sista dagen 1950 är den 

tid som Fadern har fastställt för slutet av denna manifestation? Ingen. För på alla dessa mötesplatser och i 

otaliga former har jag låtit er veta. 

72 Inte för att det gudomliga och andliga är föremål för jordisk tid, inte heller för att din själs 

utveckling kan mätas av klockan eller kalendern. Det sker därför att så länge ni är i kroppen och för små 

för att uppleva slutet på en andlig tidsperiod eller en ny tidsålders ankomst, måste jag göra det andliga 

mänskligt och jordiskt begripligt upp till en viss gräns för att göra det begripligt för er. 

73 Nu frågar jag er, lärjungar: Vill ni känna min närvaro andligt och intensivt efter min bortgång? 

Villkoret för detta är att ni är broderligt förenade. Om det inte är så kommer ni inte att kunna uppfatta min 

närvaro och ni kommer inte heller att kunna njuta av den styrka som kommer från denna andliga känsla. 

74 Vill du få ett andligt svar på allt det som du inte har kunnat förstå under denna tid? Ha andlighet 

och du kommer att kunna höra mitt svar. 

75 Det kommer stunder av övergivenhet och tystnad. Detta kommer att ske så att ni kan stiga upp till 

mig i bön. Men det kommer att finnas stunder då du känner att du inte har hittat mig. Men om ni ännu inte 

uppfattar närvaron av min Ande, håll ut ändå, oroa er inte, för det är ett test för er tro och för er 

förandligande. Håll ut, för i det minst väntade ögonblicket kommer jag, lysande som en ljusstråle, för att 

slå mig ner i ditt sinne och hjärta och säga till dig: "Var välsignad, för du har förlitat dig på att Mästaren 

inte kan lämna något rop ohört." 

76 Mod, tro och tålamod är dygder som alltid måste finnas i dig. För tiden för striden om 

världsåskådningar, troskriget och den andliga striden närmar sig, och det är bättre om ni har blivit starka 

genom aktivitet och erfarenhet och inte bara genom kunskap om min undervisning. 

77 Människor: Min lektion är nu avslutad. Stanna en stund i den "andliga dalen" och sänd därifrån 

dina tankar till alla jordens folk där dina medmänniskor kämpar, lider och väntar på räddning. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 290 
1 Gud är ljus, kärlek och rättvisa. Den som visar dessa egenskaper i sitt liv kommer att representera 

och hedra sin Herre. 

2 Alla ni, från den minsta och minsta till den mest upphöjda, bör veta vad rättvisa, kärlek och 

visdom är. Ni måste alla förstå att den gudomliga lagen är oföränderlig så att ni älskar den och inte ber 

mig ändra ert öde. 

3 Vet detta: Om din Fader, Skaparen, aldrig ändrar någon av sina lagar har du inte den minsta rätt att 

göra det. 

4 Din själ är lycklig eftersom den nu har kunnat utvecklas. För varje gång den kommer till jorden för 

att inkarnera tar den med sig kunskap från tidigare liv, och det ljus som den får i den andliga dalen är 

erfarenhet, är en fyr som belyser dess utvecklingsväg. 

5 Kunskap om livet är den sanna vetenskapen, är själens eviga ljus, och alla dessa erfarenheter 

tillsammans är kunskap som du förvärvar lite efter lite. 

6 I slutändan är den enda skatt som själen kommer att behålla den kunskap som den fått i livets 

kamp. Därför säger jag er att ni inte ska slösa bort ljuset, som är ert arv, på onödiga verk, utan använda det 

till goda, höga och ädla verk. En liknelse om detta kan vi hitta i världens pengar, som när de används väl 

är en välsignelse, men som när de slösas bort bara orsakar ont. 

7 Du måste också lära dig att inte misströsta när reningstiden går långsamt. För det är just då som 

många av själens dygder sätts på prov i hjärtat, då kan människan upptäcka den sanna bönen inom sig 

själv - den som sker från ande till ande, tyst, i tystnad. Då kan du höra rösten från ditt inre - den andliga 

själen som du inte känner trots att den är din. 

Jag måste bilda en armé av detta folk och jag måste göra ledare av många av er - men inte ledare i 

betydelsen jordisk makt, inte för broderskapskrig, utan som soldater för att göra en brytning för ljuset, för 

att erövra med fred och övertalning, för att förstöra, ja, men för att förstöra det som är skadligt och för att 

höja det som är gott. 

8 Ni säger i era hjärtan: "Gud är rättvis." Då frågar jag dig: Om ni förstår att Gud är perfekt rättvis 

och visdom, varför kräver ni då ibland att de gudomliga lagarna ska ändras? 

9 Ni dömer ytligt, som om ni vore barn, utan att tänka på att de prövningar som plågar er är ert verk. 

När de släpps lös på dig önskar du därför att de ska lämna dig, att ödet ska förändras så att du inte ska lida, 

så att du inte längre ska dricka lidandets bägare. 

Anledningen till detta är att ni inte kan tränga in i verkligheten med er andliga blick för att förstå att allt 

ni skördar har ni sått själva och att ni har orsakat allt lidande. 

10 Nej, ni har aldrig förstått hur man kan tränga in i sanningen, och därför anser ni att ni är offer för 

en gudomlig orättvisa när smärta kommer in i era hjärtan. Men jag säger er att i Gud kan inte den minsta 

orättvisa existera. 

11 Guds kärlek är oföränderlig, oföränderlig och evig. Den som därför tror att den gudomliga anden 

kan gripas av ilska, vrede och raseri, ger efter för ett stort misstag. Sådana svagheter är endast tänkbara 

hos människor som saknar själens mognad och behärskning av passionerna. 

12 Ibland säger ni till mig: "Herre, varför måste vi 'betala' konsekvenserna av gärningar som inte är 

våra, och varför måste vi skörda den bittra frukten som andra har producerat?" - Jag svarar er att ni inte 

förstår, eftersom ni inte vet vem ni var tidigare och vilka era gärningar var. 

13 Hur mycket har inte alla de förfalskat sanningen om min rättfärdighet som predikar en lära full av 

rädsla, straff och okunnighet! Men vet du vad som ligger bakom detta sätt att agera? För att de behöver 

herravälde över andra, för att de inte känner någon ödmjukhet och istället har tillräckligt med fåfänga för 

att kalla sig själva för sanningens ägare och utvalda som står över andra. 

14 De predikar okunnighet och hotar för att inte förlora sin privilegierade ställning. 

15 Endast mitt ljus och min barmhärtighet kommer att kunna rädda de stora massorna av människor 

från den ruin och det mörker som de leds in i. 

16 Jag fördömer dem som predikar en blind tro, en tro utan kunskap, en tro som förvärvats genom 

rädsla och vidskepelse. 
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17 Lyssna inte på dem som tillskriver Gud allt det onda som plågar mänskligheten, alla plågor, 

hungersnöd och pest, och som kallar dem för straff eller Guds vrede. Dessa är de falska profeterna. 

18 Vänd er bort från dem, för de känner inte mig och ändå vill de lära människor hur Gud är. 

19 Detta är frukten av den dåliga tolkningen av de tidigare skrifterna, vars gudomliga språk ännu inte 

har upptäckts i kärnan av det mänskliga språk med vilket uppenbarelserna och profetiorna skrevs ner. 

Många talar om världens undergång, den sista domen, döden och helvetet utan minsta kunskap om 

sanningen. 

20 Jag visste vilken önskan om ljus som människorna så småningom skulle få, och därför lovade jag 

dem då att återvända och sade till dem att jag skulle sända dem Sanningens Ande - ett löfte som jag har 

hållit och som uppfylls oavbrutet, dagligen och med var och en av er. Men om ni skulle säga till dem som 

hävdar att de tolkar allting korrekt: "Vet att Mästaren har kommit i Anden för att tala till er om sin lära" - 

tror ni, lärjungar, att de skulle tro er? Inse varför jag säger till er att er förberedelse måste vara mycket stor, 

så att när ni möter de vilseledda, de dåraktiga, de fanatiska, så vacklar ni inte, utan med det Inre Ordets 

sanna gåva och tillräckligt förberedda för att ta emot den andliga inspirationen, så kan ni veta hur ni ska 

upplysa sinnena, skaka om själarna och röra hjärtan. 

21 Min undervisning är annorlunda. Jag har sagt er att det inte finns någon "död", det är evigheten 

som väntar er. Det finns ingen evig eld eller straff för syndaren. Det finns rening, prövningar och 

upplysning. 

22 Allting förändras ständigt och rör sig mot perfektion. Ni har ett exempel på detta i er själva, när ni 

förvandlas med de åldrar som ni går igenom i era liv och sedan är ni inte längre där, bara för att komma 

tillbaka och ta ett steg framåt. 

23 Fadern lämnar inte sitt verk oavslutat. Hur kan du tro att han en dag skulle förstöra det som han har 

skapat för att fullända det? 

24 Be och låt Fadern ge dig sina lärdomar, så som det är hans vilja. För du vet inte vad du förtjänar, 

vad du behöver eller vad som är bra för dig. Lämna din sak i hans händer och ta emot med mildhet och 

glädje vad han än ger dig. 

25 Du ser hur annorlunda sanningen är. Om du redan nu måste frukta i ditt hjärta, ska det inte vara en 

rädsla för mig, utan för dig och dina verk, för du kommer inte att kunna undkomma konsekvenserna av 

dem. 

Jag ger er att er själ, som är hänförd av kontemplationen av det oändliga, kan förbli så för en kort tid 

för att njuta av den frid som den ännu inte kan finna på jorden. 

26 Lärjunge: Även om du lever i världen kan du leva ett andligt liv. Ni ska inte tro att förandligande 

består i att vända sig bort från det som är i enlighet med kroppen, utan i att föra de mänskliga lagarna i 

harmoni med de gudomliga lagarna. 

27 Välsignad är den som studerar mina lagar och vet hur man förenar dem med mänskliga lagar till en 

enda, för han kommer att bli frisk, stark, generös och lycklig. 

28 För närvarande genomgår mänskligheten en epok av misslyckanden och avvikelser, av sjukdomar 

av alla slag på grund av att den avviker från lagarna. Men när det är som mest förvirrat kommer min lag 

som ett ljus till själarna och kallar människorna till fredens väg. 

29 Min uppenbarelse i denna tid är ett nytt kapitel i min visdoms bok, det är ett nytt sigill som lossats 

från den boken vars innehåll nu strömmar ut, renar och befriar själar och förnyar människor. 

30 Ser ni denna värld som inte visar några tecken på att vara upplyst av ett gudomligt ljus? I sanning 

säger jag er att även om människorna ännu inte ger stora bevis på att de förstår det som mitt ljus inspirerar 

dem, kommer det inte att finnas en enda själ som inte har vaknat upp. 

31 Människor, manifestationen av mitt ord bland er är mycket diskret. Men om mänskligheten kände 

till detta budskap och valde att lyssna på det, skulle den vara på väg mot frälsning. 

32 Jag var tvungen att göra mig känd bland de fattiga, i famnen på ett folk som inte skryter om sin 

överlägsenhet, utan som har en andlig känslighet för min närvaro och mina inspirationer - en känslighet 

som jag inte fann hos de folk och nationer som kallar sig stora, starka och jordens herrar. 

Det jag säger om er, människor, får ni aldrig använda som ett argument för att skryta om andlig 

överlägsenhet över andra. För ni måste veta att den som faller i fåfänga står stilla och går inte framåt. Den 

som är ödmjuk går däremot oavbrutet framåt och tror alltid att han har gjort lite. 
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33 Nöj er inte med att höra detta ord, utan observera också allt som händer i er värld och i er 

omgivning, så att ni hela tiden kan se att allt det som jag meddelar er i mitt ord uppfylls. 

34 När du sover - se hur prövningarna kommer för att skaka dig vaken och tala om för dig att nu är 

det dags att leva vaksamt. 

35 Snart kommer ni att upphöra att vara stammande lärjungar och bli upprörda mästare på vars väg 

det kommer att förekomma strider, förräderi och återskapande. Men även i mänsklighetens mörkaste nätter 

kommer du att se min sannings osläckliga ljus skina. 

36 Mina budbärare kommer att sprida sig över jorden och spiritualismen kommer att sänka sig över 

människornas materialism som ett fredsregn, som en välgörande dagg. 

37 Denna dåraktiga värld, som är döv för varje andlig röst, kommer fortfarande att tro på min ankomst 

i den tredje tidsåldern och älska mitt budskap. Men ni, folket, har en plikt att ge era medmänniskor ett 

exempel på tro och lydnad som ska vara en uppmuntran och en sporre på mänsklighetens väg. 

38 Uppfyll era uppgifter som själar och människor på jorden. Du känner redan till lagarna och vägen. 

39 Ge ditt hjärta frihet att börja känna andras smärta. Låt den inte vara upptagen och bekymrad över 

att bara känna det som rör dig. Var inte längre likgiltig inför de prövningar som mänskligheten går 

igenom. 

40 När kommer din kärlek att bli så stor att den kan omfamna många andra och älska dem på samma 

sätt som du älskar dem som har ditt blod i sig och är kött av ditt kött? Om du visste att du är mer själ än 

kropp skulle många inte tro det. Men jag säger er: ni är verkligen bröder och systrar mer i själen än i 

kroppen, för själen tillhör evigheten, medan kroppen är förgänglig. 

41 Tänk på att familjer här på jorden uppstår i dag och upplöses i morgon, medan den andliga 

familjen existerar för evigt. 

42 Idag kan ni ännu inte känna eller leva dessa läror. Men du måste gradvis offra ditt hjärta för att 

uppfylla det eviga ödet att älska varandra. 

43 När era steg på det andliga broderskapets väg börjar bli säkrare kommer era läppar att börja yttra 

läror som ännu är okända för er själva och djupa uppenbarelser. 

44 Till dem som är trogna mot mig, till de starka, till dem som verkligen förbereder sig - till dem 

kommer jag att anförtro detta budskap, detta ord, så att de kan hålla det rent, så att de kan försvara det och 

hålla det från främmande inblandning. För min undervisning är att omvända mänskligheten. Men om du 

lägger till andra idéer till den och döljer sanningen, kommer all övertygelse och allt ljus på dina läppar och 

i dina verk att gå förlorat. Se hur jag är mån om er så att ni inte faller i frestelse. Men det åligger dig att be 

och anstränga dig för att inte falla. 

45 Snart kommer du inte längre att höra detta ord, och det verkar som om du kommer att vara ensam, 

utan en herde på livets väg. Men jag förbereder er så att ni från första ögonblicket efter den här 

manifestationens avskedshälsning vet att min Ande kommer att vara er vägledare, att mitt ljus kommer att 

lysa i er ande för att uppmuntra er. 

46 Med tiden kommer många av dem som hittills har nedvärderat detta arbete att beklaga sig med stor 

ånger över att de inte har fullgjort sitt uppdrag och slösat bort den dyrbara tiden. Men jag kommer att säga 

till dem som ångrar sig av hjärtat: "Här är min uppgift, här är din uppgift, stå upp och fullgör den, för det 

finns fortfarande tid." 

47 Ve dem som i sin dumhet eller stolthet fördröjer dagen för sin omvändelse! För om de sår tistlar i 

stället för vete - vad blir då deras skörd? 

48 Jag läser för er i framtidens bok så att ni kan veta hur ni ska vandra och arbeta. 

49 Mitt rike närmar sig dig. Därför har jag skickat mitt ord till er för att förbereda er, och jag har 

skickat Elias' Ande till er för att förena och rena er. 

50 Jag är vägen, och genom den kommer ni alla till mig. 

51 Den "tredje tiden" som ni nu lever i är den tid då stora hemligheter avslöjas. 

52 Forskare och teologer kommer att behöva korrigera sina kunskaper med tanke på den sanning som 

jag avslöjar för er vid denna tid: Detta är den tid då människor ska öppna sina ögon för ljuset från min 

visdom - ett ljus som jag har omvandlat till en undervisning så att ni genom det andligt kan stiga upp till 

det sanna livet. 

53 Nu skall världen få veta sanningen om "köttets uppståndelse", som är själens reinkarnation. 
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54 Reinkarnering betyder: att återvända till den materiella världen för att födas på nytt som människa; 

själens återuppståndelse i en mänsklig kropp för att fortsätta sitt uppdrag. Detta är sanningen om "köttets 

uppståndelse" som era förfäder har talat om, med tolkningar som är lika snedvridna som absurda. 

55 Reinkarnationen är en gåva som Gud har gett din själ så att den aldrig kan begränsas till materiens 

elände, till dess flyktiga existens på jorden, till dess naturliga brister, utan själen - som är av en högre natur 

- kan använda så många materiella kroppar som den behöver för att utföra sina stora uppgifter i världen. 

56 Genom denna gåva bevisar själen sin omätliga överlägsenhet över "köttet", över döden och över 

alla jordiska ting, genom att övervinna döden, den ena kroppen efter den andra och överleva alla, hur 

många som än har anförtrotts den. Hon är en övervinnare av tid, motstånd och frestelser. 

57 Spiritualismens ljus avslöjar nu för världen sanningen, rättvisan, förnuftet och kärleken i själens 

förmåga till reinkarnation. Världen kommer dock till en början att envist bekämpa denna uppenbarelse och 

ge den sken av att vara en konstig och falsk lära för att inge misstro hos människor med god tro. 

58 Det kommer att vara meningslöst och meningslöst att försöka hålla kvar sina troende i de väl slitna 

spåren av gamla trosuppfattningar och föråldrade trossystem. För ingen kommer att kunna stoppa det 

gudomliga ljuset som tränger in i djupet av mänskligt tänkande och väcker själen för en tid av 

uppenbarelser, gudomliga inspirationer, upplysning av tvivel och mysterier, andlig befrielse. 

59 Ingen kommer heller att kunna hejda den flodvåg som kommer att forma mänskligheten när den 

spränger sig fram i sin längtan efter tankefrihet, andlig frihet och trosfrihet. 

60 Låt ingen tro att jag tar ifrån de olika religiösa samfunden deras lärjungar, troende eller anhängare 

- nej. Men timmen har kommit för att en ny era ska börja, för att ta fram bortglömda lärdomar i ljuset, för 

att avskaffa onödiga seder, doktriner och traditioner, för att rena och avlägsna allt som är falskt från 

själarna, för att ge dem Andens sanna bröd, som alltid har ersatts av riten. 

61 Genom detta ljus kommer människor att förenas, nationer kommer att försonas, fiender kommer att 

förlåta varandra, och genom detta ljus kommer ni att förstå kärnan i den undervisning som har undervisat 

er i nästan 2000 år i ord och verk. 

62 Tycker du att det är osannolikt att mänskligheten i denna epok förstår det andliga? Låt då 

mänsklighetens historia passera förbi dig, med stöd av intuitionen och det som din ande avslöjar för dig, så 

att du kan veta att det fanns en epok där det - efter att jordens folk hade fallit ner i en avgrund av hat, 

laster, okunnighet, vidskepelse och fanatism - uppstod män inspirerade av Kristus och fyllda av tro och 

kärlek, som spred sig som en ostoppbar ström av ljus och hopp över nationer och länder. 

63 Kristus fanns på läpparna hos lärjungar och martyrer som levde för att så och sprida kärlekens 

gudomliga frö. Kristus uppenbarade sig för världen genom sina tjänare och levde i varje hjärta hos dem 

som älskade honom i sin gudomliga passion. 

64 Den tid då denna fred och harmoni bar frukt hos jordens folk och nationer var kort, eftersom 

otacksamhetens och ogudaktighetens ogräs återigen täckte åkrarna. Men under spiritualiseringens, 

harmonins, förståelsens och brödraskapets dagar - hur mycket fred, inspiration och ljus fanns det inte 

bland människorna! När denna harmoni och denna förandlighet blir kärnan i era liv, kan ni då föreställa er 

i vilken utsträckning min oavslöjade visdom skulle hällas ut över människornas sinnen? 

65 Tvivla inte på vad den nya eran lovar. För om din tro inte var sann skulle du inte vara värdig att 

uppleva uppfyllelsen av mitt ord. 

66 Låt din själ närma sig mig, för jag ska ge den vad den behöver. 

67 Ta emot den gudomliga instruktionen och lyssna outtröttligt till mig, så kommer du på kort tid att 

uppleva hur du kommer att utvecklas avsevärt i andlig kunskap. 

68 Låt inte den här nådens tid gå till spillo, kom ihåg att ni fick lida mycket för att kunna nå den här 

vägen och få veta min uppenbarelse. 

69 Du skördar nu en söt frukt efter så mycket bitterhet. Slösa inte bort den, för i morgon måste du ge 

den till dem som hungrar efter fred och sanning. 

70 Om smärtan tvättade dig ren, behåll renhet i själ och hjärta. Jag vill att ni ska visa er inför 

mänskligheten som ett förnyat folk. Sedan kommer du att fungera som en öppen bok för andra människor 

som för närvarande renar sig själva genom sin smärta för att bli värdiga att ta emot mitt budskap. 

71 Alla dessa folk och nationer som har tömt lidandets bägare till botten är kallade att snart få ta del 

av min nya manifestation som kommer att lägga honung och balsam på så mycket smärta. 
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72 Mitt ord som gavs under den andra eran har redan nått jordens gränser. Men vet eller kom ihåg att 

detta var det tecken jag gav dig för att min återkomst skulle kännas av alla människor. 

73 Låt er, som har tillgång till Mitt Ord, kalla era medmänniskor. Säg till dem att jag inte har kommit 

för att döma deras överträdelser eller för att se på deras brister, utan att det var deras behov som fick mig 

att söka upp dem och att jag har med mig en kärleksgåva för var och en av dem. 

74 Ta kärlekens gåva till hjärtat. Detta kommer att vara till nytta för dig när du bär mina läror till 

okända länder. 

75 Upptäcker ni inte i kärnan av mina ord den gudomliga önskan att ni ska bli ett rent folk i tanke, 

gudstjänst, verk och arbete? 

76 Jag inspirerar er att skaffa er meriter, men ni bör inte låta er drivas av en självisk önskan om er 

egen frälsning, utan ni bör göra era verk med era medmänniskor i åtanke, med de kommande 

generationerna i åtanke, vars jubel kommer att bli mycket stor när de finner den väg som den "första" har 

banat. Då kommer din lycka att vara gränslös, eftersom dina bröders och systrars glädje och frid också når 

din själ. 

Hur annorlunda är det inte med dem som bara söker sin egen frälsning och välsignelse, för när de 

kommer fram till den plats som de har uppnått genom sina gärningar kan de inte ha ett ögonblick av frid 

eller glädje när de tänker på dem som de lämnade bakom sig och som bär den tunga bördan av sina 

lidanden. 

77 Sannerligen säger jag er att de sanna lärjungarna av denna lära skall vara rättfärdiga och rena i sina 

gärningar, som deras ande, som är mitt eget ljus. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 291 
1 Människor: Den dag då jag lämnar er kommer ni att känna en tomhet runt omkring er. Du kommer 

att känna dig svag eftersom du har vant dig vid detta ord som du länge har funnit uppmuntran, tröst, 

balsam och kunskap i. Du kommer att sakna denna manifestation som har gett dig så mycket mod i livets 

kamp. 

2 Men sannerligen säger jag er att om ni redan hade en bättre förståelse skulle ni med glädje vänta på 

den dagen, i vetskap om att min Ande inte kommer att skiljas från er och att min inspiration inte kommer 

att vara borta från er för ett ögonblick. 

3 Inse varför jag så ofta har sagt till er att ni inte ska vänja er vid mitt ord, att ni inte ska lyssna på 

mig av vana. De som har uppträtt på detta sätt kommer att sakna detta ord med stor smärta i sina hjärtan. 

4 Det finns fortfarande en kort tid kvar för er att förstå många läror, att undanröja era tvivel, att 

stärka era föresatser och att göra era reflektioner och få kunskap om de fasta grunderna för det som min 

Lag ger er. 

5 Kom ihåg att jag har lärt dig att förkasta allt som är en påtvingad religionsutövning och som bara 

är en vana. Glöm inte att jag har förenklat religiösa sedvänjor, gudstjänstformer och trosbekännelser för er 

och låtit ert samvete vara det roder som ska styra ert lilla livsskepp. 

6 Jag har gett er klart definierade principer så att ni inte ska försöka er på osäkra läror, även om de 

verkar vara tillåtna och bra. 

7 Den som sätter all sin tillit till mitt ord kommer inte att snubbla eller misslyckas, och snart kommer 

han att skörda god frukt. 

8 Kärlekens lag, som innebär välgörenhet, förståelse och förlåtelse gentemot dina medmänniskor, är 

den grund som jag har inspirerat dig till ditt andliga uppdrag. 

9 För att känna min sanning krävs inte mänsklig lärdom, inte heller människors kunskap som finns i 

deras böcker. Anden har gåvan och förmågan att avslöja sanningen. 

10 Eftersom mitt ord är lätt att förstå och principerna i min undervisning är helt klart uttryckta, 

behöver du inte vara rädd för att oförutsedda svårigheter ska hindra dig från att vandra stadigt på din väg. 

11 Jag har läst era hjärtan och har funnit att ni vill förbli trogna mot denna instruktion som jag har gett 

er. Titta och be, lyssna och tänk noga på det, så att dina goda avsikter inte motverkas av någon svaghet i 

prövningens ögonblick. Kom ihåg att de skaror som följde Jesus under den andra epoken och som verkade 

ha förstått honom lämnade sin Mästare ensam i offerets ögonblick, i den avgörande timmen. Till och med 

apostlarna som hade följt honom så nära kände hur deras styrka och till och med deras tro försvagades i 

den stunden. 

12 Anledningen är att människans natur är svag och att du behöver uppmuntran från en stark ande. 

13 Drick därför av mitt ords vin, så att ni blir starka, och när prövningen kommer, bevisa sedan att ni 

är lärjungar som har stärkts i bön och strid, i självrannsakan och i praktik. 

14 Försök inte att förhärliga mitt arbete genom pråliga medel eller offentliga manifestationer, för din 

triumf skulle lätt kollapsa eftersom du inte har byggt den på en fast grund. 

15 Imponera inte på dina medmänniskor med vittnesmål om mirakulösa helanden eller skenbara 

mirakler, för ni skulle bara lyckas smitta varandra med fanatism. De som verkligen förkroppsligar 

sanningen, som vet hur man uppriktigt dyrkar Gud, som verkligen sår och sprider kärlekens frö, är så 

enkla, så anspråkslösa och ödmjuka att de lever utan att bli erkända av andra. De ber och ingen vet om det. 

De botar en sjuk person och få eller ingen ser dem. De gråter för en grannes skull, men deras tårar är 

osynliga eftersom de inte rinner utåt utan stiger upp till Fadern. 

16 Oroa er inte, jag säger inte att allt ni gör är ofullkomligt. Jag korrigerar bara allt som är fel, men 

jag tar emot allt som du erbjuder mig av godhet. 

17 Lyssna här, genom mitt ord, uppmärksamt på undervisningen så att ni kan lära er. Men var 

uppmärksam på ditt samvetes röst i ditt liv, för den kommer att tala om för dig om du agerar bra eller 

dåligt, om du har uppfyllt ditt uppdrag eller inte. Om du då känner att ditt hjärta gråter på grund av dina 

medmänniskors lidande, om du delar med dig av den välgörenhet du får från Gud till de behövande, om du 

förstår mänskligt elände och anstränger dig för att lindra det utan att förvänta dig någon belöning - då 

kommer du att vara rättfärdig inför mig och kunna känna den frid som samvetet ger dig. 
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18 Lärjunge: Vad måste spiritualisten göra för att hjälpa den undervisning han praktiserar att vinna i 

denna tid av tragedier, krig och smärta? Förena er med andra och ni alla med mig, så att er kraft och ert 

ljus kan göra sig gällande i världen. 

19 Se på mänskligheten: likgiltig för andliga framsteg - inte bara på det materiella området, utan även 

inom religiösa gemenskaper där tradition och sedvänja har blivit en lag. 

20 Se hur människan fortfarande, även i dessa tider av vetenskap och mänskliga framsteg, dödar 

människor, hur folk bryter sina band av broderskap eller vänskap med andra folk och hur vissa människors 

världsåskådningar kommer i konflikt och kolliderar med andras. 

21 Dessa fält, som till synes är torftiga för det gudomliga, är ändå lämpliga för andlig sådd. Om du 

ger dig iväg kommer du vid varje tillfälle att uppleva önskan om ljus, elände, okunnighet och smärta i alla 

dess former. Låt dina tankar nå dit, skicka dem fulla av goda önskningar, ljusfyllda idéer och andlig 

inspiration. Låt ditt innerliga, uppriktiga ord höras, genomsyras av ljus, tröst och balsam. Då kommer du 

att uppleva att mänskligheten är ett lämpligt område för din andes arbete. 

22 Arbeta outtröttligt på ditt livs resa, och jag försäkrar dig om att den frid du upplever under resans 

gång genom det fullbordade uppdraget kommer att vara ännu större när din själ går in i det hinsides. Men 

för tillfället ska du inte tänka på belöningar. 

23 Hur eländig är inte den människa som fortfarande tror att själen är ämnad att få en evig belöning 

eller ett evigt straff på grund av sin korta jordiska bana i människokroppen! 

24 Mitt ord kommer att vara en ljusfyr i denna tid och föra in ljus i mänsklighetens mörker. Ni 

kommer nu att se hur dagens värld - materialistisk, fientlig och självisk - kommer att förvandlas, eftersom 

min undervisning, som ibland är våldsam som en storm och ibland mild som en bris, kommer att sopa bort 

det orättvisa och ge liv åt det goda fröet, så att människorna kan bygga sin framtid på en grund av kärlek 

och harmoni. 

25 När människorna kommer att tänka universellt i kärlek kommer var och en att sträva efter att 

fullända sig själv, att göra andra bättre rättvisa och att tjäna. All rädsla för straff kommer att vara 

överflödig, människan kommer att lyda lagarna inte av rädsla utan av övertygelse. Först då kommer 

mänskligheten att ha utvecklats andligt och intelligent. 

26 Hittills har människans arrogans fått henne att bortse från den andliga delen, och bristen på denna 

kunskap har hindrat henne från att bli fullkomlig. 

27 Så länge människan inte lär sig att hålla sina fysiska och mentala krafter i harmoni kommer hon 

inte att kunna finna den balans som borde finnas i hennes liv. 

28 Mitt ord har varit med er, människor. Förstå det, men om du har några tvivel, be, meditera, be om 

Mitt ljus, och du kommer att få klarhet i det du vill veta. 

29 Välkomna, ni vandrare som har förstått att hålla ut i tron, här är belöningen för er orubbliga tillit: 

det är mitt ord som ni har väntat så länge på. Drick av det nu tills du har fått nog. 

30 Välkomna dem som tror på mästarens ord, för de kommer att uppleva att mitt löfte förverkligas. 

31 Nu har du fått det som du har bett om så länge. I morgon, när ni står inför de stora folkmassorna, 

kommer ni verkligen att veta varför jag har kallat er. 

Bara jag vet att det finns många som lever i väntan på de goda nyheterna, och jag vill inte att de ska dö 

utan att först ha hört mitt ord från mina vittnen. De är hungriga och törstiga, precis som ni har varit, men 

precis som jag har förbarmat mig över era behov ska ni förbarma er över dem. 

32 Världen väntar på att min röst skall ropa på den; människans hjärta, även om det är dött för tron, 

väntar på att Kristi röst skall närma sig det och säga: "Stå upp och gå". 

33 De "döda", de "blinda", de sjuka och pariaerna utgör ett mycket stort folk. Jag kommer till dem, för 

de som lider mentalt eller fysiskt är mest mottagliga för min närvaro. Världens stora - de som har makt, 

rikedomar och världslig ära - tror inte att de behöver mig och förväntar sig inte mig: vad skulle Kristus 

kunna ge dem, eftersom de säger att de redan har allt? Några andliga tillgångar eller en plats i evigheten? 

Det intresserar dem inte! 

34 Detta är anledningen till att jag sökte upp dessa skaror av fattiga och sjuka i kropp och själ för att 

göra min undervisning känd för dem; för de längtade efter mig, de sökte mig. Därför var det naturligt att 

de kände min närvaro när tiden kom för att återigen visa mig för mänskligheten. 
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35 När tiden är inne kommer detta enorma folk av sjuka, fattiga, förtryckta och pariaer att resa sig på 

min uppmaning som det starkaste och mest oövervinnliga folket i världen. Ingen mänsklig makt kommer 

att tysta sin röst när den höjer sig och säger: "Herren uppenbarar sig just nu. Han skickade sitt budskap till 

oss för att vi skulle göra oss redo att ta emot honom Ande till Ande." Så kommer det att ske i sanning, för 

det är budskapet att förbereda och min undervisning som jag överför genom röstbärare som valts för detta 

ändamål - ett budskap som kommer att nå mina budbärare i de olika delarna av världen. 

36 Mitt ord på mina vittnens läppar kommer att ha samma effekt i deras hjärtan som det hade på detta 

folk när de hörde det direkt från en röstbärares mun. Men ni måste förbereda er på att tala med 

uppriktighet. I bön och kärlek kommer ni att kunna inspirera er själva, och sannerligen säger jag er att de 

"döda" då kommer att återuppstå och de icke-troende kommer att erkänna att endast den Helige Andes 

lärjungar kan tala så här. 

37 Jag förbereder er, för ni kommer att möta en mänsklighet utan fred, utan kärlek, utan broderskap 

och utan harmoni. Du kommer att överlämna det gudomliga budskap som jag har gett dig i uppdrag att 

sprida. Då kommer ni att se det mirakel av förnyelse som ni har sett ske hos er själva och som upprepas 

hos de folk och nationer som mitt ord också kommer att nå, och som bryter materialismens, 

avgudadyrkans, lasternas och okunnighetens kedjor. 

38 Ett stort uppdrag som ni kommer att få utföra i denna tredje tidsålder, när jag lämnar er i världen 

som mästare. 

39 I dag är du det lilla barnet som tar emot mitt ord, i morgon är du lärjungen som studerar 

undervisningen och senare kommer du att vara mästaren eller aposteln som följer och lever den 

undervisning han har fått. Glöm inte att mitt ords enkelhet gav dig början till din förandligande, så du bör 

aldrig lägga till överflödiga saker till det. 

40 Jämför alltid din nutid med ditt förflutna så att du kan avgöra om du har gjort framsteg eller om du 

har stannat upp. Hur många själar har inte vaknat upp på grund av denna prövning och utropat: "Herre, hur 

är det möjligt att jag har sovit så länge? Hur skulle jag kunna förbli slö, likgiltig, medan du talar bland oss? 

Hur skulle jag kunna förneka dig, eftersom jag bär dig inom mig?" 

41 Ingen kommer att kunna motstå kraften i mitt ord eftersom det har kraften att väcka själar, att få 

det hårdaste och mest hårdföra hjärtat att känna och darra. Jag behövde inte tukta er för att tvinga er att 

fullfölja uppdraget, och jag använde inte heller våld för att föra er in på den här vägen, jag skrämde er inte 

ens med ord och hot. Min röst har varit kärleksfull och övertygande, och den har väckt tro, tillit och lydnad 

hos dig. 

42 På samma sätt ska ni tala till era medmänniskor i morgon och väcka kärlek, inte rädsla, för då 

skulle fröet inte vara sant. 

43 Mitt verk måste nå mänskligheten i renhet, så att den kan börja uppfylla min lag och omfamna 

korset för sin frälsning. 

44 Jag har gett ett löfte till människorna, till hela mänskligheten, och jag kommer att hålla det 

eftersom mitt ord är en konungs ord. Genom mina lärjungar kommer jag att sända det gyllene vetet från 

mitt ord till den, och detta kommer att tjäna som en förberedelse för människorna, så att de snart kan njuta 

av dialogen mellan ande och ande. För efter 1950 kommer jag inte att göra mig känd igen genom en 

röstbärares sinnesorgan, varken här eller på någon annan plats. 

45 Förena er, människor, för prövningarna närmar sig. Mitt ords fiender kommer också att förenas för 

att bekämpa och skingra er. Men om ni litar på bönens kraft och stärker er på mitt ord kommer ni inte att 

besegras. Din makt kommer att vara andlig, den kommer aldrig att baseras på pengar eller jordisk makt. 

46 Använd den här möjligheten, människor, vänta inte på andra tider, för de kommer aldrig att 

komma och ge er det ni inte vet hur ni ska använda. 

47 Sitt vid mitt bord med den andliga önskan att alltid lära av det som din Mästare avslöjar för dig. 

48 Dessa sista år av min manifestation kommer att vara outplånliga för alla dem som uppskattar det 

som har strömmat in i dem genom min Ande. 

49 Mina lärjungar kommer outtröttligt att tala om allt som Mästaren uppenbarade och gjorde känt för 

dem. 

50 För dem som lever i en daglig rutin och där den ena dagen är som den andra och den ena lektionen 

som den andra, kommer de härligheter som jag har sparat för de sista dagarna av min manifestation att 
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passera obemärkt förbi. De kommer inte heller att uppfatta den förändring som måste äga rum från och 

med den tidpunkt då Mitt Ord tar slut. För de har aldrig haft en önskan att stiga uppåt, och de har inte 

heller älskat den utveckling som är framsteg och fulländning för själen. 

51 Jag måste tala så för att de som fortfarande sover skall vakna. För jag vill inte att en del av detta 

folk ska få frälsning medan den andra förgås. Min önskan är att ni alla stiger upp till ljuset. 

52 Var och en ska vara en öppen bok för sina medmänniskor, och på dess sidor ska återspeglas vad 

var och en bär i sin själ. Sidorna i den här boken kommer att vara era verk, och om det finns andlighet, 

kärlek och visdom i er, kommer världen att erkänna er som initiativtagare till en ny tid, som förebud för en 

tidsålder av ljus och andlig utveckling. 

Om du däremot bara dyrkar Gud av tradition och utifrån, kommer det bara att finnas fanatism, 

okunnighet, förvirring och mörker i din bok. För de senare vore det mycket bättre att inte tala om mitt 

arbete så länge som ljuset ännu inte har gryr i deras sinnen. För deras säd, i stället för att vara välgörande, 

kommer att vara skadlig för andras arbete, även om de har goda avsikter. 

53 Vad har ni gjort med mina ord, o folk, som gör att jag känner mig tvungen att tala till er på detta 

sätt vid denna tidpunkt då min förkunnelse är på väg att ta slut? 

54 Ni har sovit, människor, eftersom ni trodde att denna förkunnelse skulle vara för evigt och att den 

inte skulle ha något annat syfte än att behaga er genom mitt ord och att bota alla lidande som kom till er. I 

dag har verkligheten väckt er: 1950 - det år som tusentals gånger tillkännagivits som det sista året i min 

proklamation - står för dörren. 

55 Få, mycket få, är de som "håller vakt" i väntan på år 1950 och förbereder sig för det prov som 

kommer att bli slutet på denna period för dem. 

56 Det här året kommer inte bara att vara betydelsefullt för detta folk - nej. Om det för er är slutet på 

en period och födelsen av en ny, kommer det för kyrkorna att bli ett år av bedömning och självrannsakan. 

För vetenskapen och för hela mänskligheten som helhet kommer det att bli en tid av prövningar. 

57 När detta arbete sprids och människor lär sig att jag 1950 lät mitt ord ljuda för sista gången genom 

det mänskliga förståndsorganet, kommer de att förstå att allt som manifesterades i era liv på den tiden var 

kallelser från den Helige Ande och gnistor av hans ljus. Till och med teologerna kommer då att bli 

eftertänksamma. 

58 Se upp och be, ni skaror. För även om den timme då jag talar till er för sista gången redan är 

mycket nära, finns det fortfarande tid för er att genom uppriktig självrannsakan komma fram till en 

förståelse av vad som händer nu och vad ni måste göra i framtiden. 

59 Detta är en instruktion för att förbereda dig - ytterligare en instruktion som jag ger dig - så att du 

inte misslyckas i det arbete som du har att ta itu med under dagen. 

60 Var välsignade, mitt folk. Ni kommer i längtan efter mitt ord, som är tröst och näring för er själ. Ni 

har lärt er att ur den utvinna essensen, innebörden, och att urskilja min vilja. 

61 Detta ord, som har väckt era själar som har sovit så länge, är er glädje i dag och har fyllt era hjärtan 

med frid och kärlek. Den har omslutit dem som darrat av kyla och fyllt med hopp dem som längtar efter 

ljus. Det är den uppenbarelse som jag har sparat i min skattkammare för Israels folk och för hela 

mänskligheten. 

62 Under denna tid har jag talat till er på samma sätt som jag talar till änglarna i det bortomliggande. 

Jag har inte gjort någon skillnad med din själ eftersom den lever i den jordiska dalen dit jag har sänt dig. 

Ni är alla lika älskade av mig. Du är i en process av utveckling, av att röra dig mot mig. För i slutet av 

vägen väntar jag på dig, och min gudomliga livmoder kräver din närvaro. Lär dig vägen så att du kan nå 

Faderns hus, Faderns hjärta, din Guds Ande. 

63 Jag har gett mig till känna för er eftersom ni alltid har trott på den levande Guden, er enda Gud, 

som aldrig är tyst, som inte gömmer sig, utan som alltid leder, ger råd och inspirerar. Denna tro ger dig 

näring och räddar dig. 

Om tre av mina barn skulle söka mig på detta sätt mitt i mänskligheten skulle jag redan utgjuta mina 

välsignelser genom deras förmedling. Men jag ser att många lyssnar till mig och tror på mig. 

Israels folk kommer snart att vara komplett - de 144 000 som jag har markerat kommer att befinna sig 

vid foten av berget, i den lysande "dalen", i den utvalda staden. Då blir min glädje stor. 
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64 När ni förbereder er kommer jag att hälla ut all den kunskap som mänskligheten behöver i er. Jag 

ger dig stor auktoritet att tala om min ankomst i den tredje eran. 

65 Mitt ord har fått dig att reflektera mycket. Ni har påbörjat ett stort studium och har upptäckt att min 

undervisning är oändlig, att horisonten som den visar sig vidgas för varje dag och att ni inte kan förstå den 

i all sin sanning. 

I dag får ni den ena undervisningen efter den andra och ni kan glömma mitt ord. Men det kommer en 

tid då du kommer ihåg var och en av dessa läror i rätt ögonblick, och då kommer din övertalningsförmåga 

att vara stor. 

66 Under den första eran valde jag den som skulle representera mig på jorden: Moses, och genom 

honom uppenbarade jag min visdom, min makt och min stränghet. Ni förstod mig så långt som er själs lilla 

utveckling tillät. Jag talade genom patriarkernas och profeternas mun, och mitt ord trängde in i hjärtan. 

Folket tog emot min inspiration och mina bud. Jag lät er korsa öknen för att ge er en stor läxa, och ni 

utvecklade era själar och upplevde tro och tillit till mig. 

67 Efter långa vandringar, efter år av tålamod och erfarenhet har ni kommit in i Kanaans rike och sett 

det löfte som min Ande upprepade dag efter dag. Du har hittat det välsignade och förberedda landet. Det 

var en oas av frid som jag gav er för att ni skulle tro och föröka er. När ni sedan fick instruktioner av mina 

sändebud gick ni bland folket och bar vittnesmålet om det förbund som Gud har slutit med mänskligheten. 

68 På så sätt har jag alltid uppmuntrat er genom mina löften. I denna tredje epok har jag sagt till er: 

jag anförtror er arbetet för fred bland mänskligheten. Jag kommer att utföra det genom dig så snart du är 

beredd. Men det är inte bara den nuvarande generationen som kommer att delta i det, utan även era barn 

och deras ättlingar kommer att fortsätta fredsarbetet. Jag visar folket en lång väg för att fullfölja detta 

uppdrag. 

69 Tänk på de uppdrag jag har gett till folket som helhet. De motgångar som du möter på din väg är 

stora, och du måste därför vara stark och kraftfull för att nå ditt ödesmål. Du måste leva i gemenskap med 

Fadern, i fullkomlig bön och följa mina lagar utan att någonsin falla in i fanatism eller mysticism, för du 

kommer bara att älska mig i ditt hjärtas tempel. 

70 Det inre ordets gåva kommer att finnas i alla, och på så sätt kan ni lätt förklara mitt arbete. Du ska 

trösta människornas hjärtan och ge dem det bröd de behöver. Du kommer att bota själens och kroppens 

sjukdomar. 

Människan lider vid den här tiden eftersom hon har avlägsnat sig från uppfyllandet av de gudomliga, 

moraliska och naturliga lagarna och söker hjälp i denna världs stam. Han vet inte att hans sjukdom har sitt 

ursprung i hans själ. Han har inte velat återvända till den ursprungliga principen om lagar, ordning, andligt 

pliktutförande och har inte återvänt till den källa från vilken allt gott kommer. 

Så länge han inte ödmjukt vänder sin blick mot mig och de känsliga strängarna i hans hjärta förblir 

förhärdade, och tron inte är hans vägledare, kommer människor att fortsätta att falla offer för fel, de 

kommer att fortsätta att bli sjuka och gå under. Men dig, Israels folk, lämnar jag full av mod, fred och 

läkande kraft, så att du kan ge dessa till dina medmänniskor i mitt namn. 

71 Stanna upp ett ögonblick för att begrunda denna världs hektiska flykt mot avgrunden. Vad söker 

mänskligheten? Vad ser jag i deras ambitioner? Bara smärta, förtvivlan och död. Samvetets röst har tystnat 

och dess lampa har slocknat. Den upplever den stora försoningsdagen, och dess smärta är stor. 

72 Stoppa henne, innan hon faller ännu djupare! Kämpa med din bön och dina tankar. Lär genom 

exempel, och när prövningar drabbar er, ge tecken på er tro och ert hopp, och upptäck i dem endast ett 

tillfälle att rena era själar. 

Var enkel i alla dina handlingar så att dina medmänniskor kan förstå dig, gör inte ditt liv komplicerat. 

Var mild som Jesus och enkel som barn och gamla män, för dessa dygder är ett tecken på andlighet. 

73 Var också som bonden som gläds åt sin säd, som lever i förening med sin Gud. Bonden ber när en 

ny dags ljus skiner, när han ska utföra en ny dags arbete, och vid middagstid och på kvällen, när solen går 

ner, lyfter han återigen sin själ för att tacka för allt som hans Herre har gett honom. För honom är allt som 

han tar emot härligt och perfekt. Solen, vattnet, alla element talar till honom om sin Gud, och i dem älskar 

han honom, söker honom och ser hans närvaro. Var också ni arbetare på det andliga fältet. 

74 Jag har inte gett er någon materiell åkermark att odla under den här tiden. Dina händer kan inte rita 

furor för att så materialfrö i dem. Men jag har kallat er till såare av mitt ord i hjärtan. Ditt dagliga arbete är 
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andligt, jag har gett dig allt som behövs för ditt arbete - ljuset, kärleken, ordet. Detta är hur jag har sett 

några av mina barn glädja sig åt sin egen sådd. 

75 Mina fördelar har inte gått dem obemärkt förbi. De har alltid hoppats på detta från mig, och i 

prövningens ögonblick har de sagt: "Herren prövar mig för att se min tro." Ni har inte kallat smärta för 

"fiende" och ni har inte tröttnat på de otaliga prövningar som jag har skickat er. 

76 Älskade människor, ni vet att ni lever i mig och att jag styr alla era handlingar, att min 

barmhärtighet lyfter upp er i samma ögonblick som prövningen lämnar frukter i ert hjärta som leder till 

självrannsakan och stärkande. Ni har lärt känna mitt ord och mina lagar, och ni vet att förutom min kärlek 

och min godhet finns det också min rättvisa och min stränghet. När du syndar måste du ta konsekvenserna 

av din överträdelse. 

77 Jag talar dagligen till människornas hjärtan, men mänskligheten har inte velat förstå mitt språk. 

Israel har talat till mig, men en stor del av mänskligheten lever långt ifrån mig. Deras religiösa praktik är 

ofullkomlig, men mitt ljus och min rättvisa rör hjärtan idag, och de börjar vakna upp och minnas att det 

finns en Gud ovanför dem som alltid ser kärleksfullt på dem. 

Mänskligheten har hamnat i kaos och människorna lyckas inte lösa sina problem. Deras lagar har vänt 

sig mot dem eftersom dessa lagar baserades på ofullkomliga vetenskaper och materialism, som jag 

kommer att förgöra. Inom en kort tid kommer en tidsålder av ljus att lysa för den mänskliga anden. 

Människor kommer att lyda mig och respektera min vilja. Jag sänder skyddsänglar för att vägleda deras 

steg mot mig. 

78 Jag har låtit andevärlden komma i kontakt med människorna under en kort tid. Deras ande, som är 

lika begränsad som din, har visat sig full av renhet och upphöjdhet. De har kommit ner för att hjälpa er i 

den tredje epokens stora kamp, och ni har uppfattat dem klart och tydligt. Deras välgörande inflytande har 

omvänt många hjärtan, och deras exempel är sant. 

79 Jag välsignar de andliga arbetarna - de arbetare som har vecklat ut sin gåva och låtit dessa andliga 

varelser göra sig kända. För både den ena och den andra har förtjänst i mina ögon. 

De kommer att göra sig kända för dig fram till 1950. Därefter kommer de att stå vid din sida för alltid, för 

detta är deras svåra uppdrag. 

Människan behöver en andlig vägledare. Den gudomliga vägledaren står över alla andar och är jag. 

Men på jorden har jag gett alla människor en ängel. Hur mycket har de inte lidit för er skull! Hur ofta har 

de inte också gråtit när de har betraktat det mänskliga hjärtats hårdhet! Men de älskar mig och fullgör 

tålmodigt sin uppgift. 

80 Nu börjar den Helige Andes tid, när de andliga varelser som bor i andra "dalar" gör sig kända för 

er - när alla gränser bryts ner, och när ni också kan stiga upp till mig, och när jag kommer till er och gör 

mig känd genom den mänskliga förmågan att förstå och talar till er på ert eget språk. 

81 Efter 1950 kommer jag inte längre att tala till er på detta språk, utan jag kommer att tala till er i en 

högre, högre uttrycksform som ni gradvis kommer att lära känna - i det "språk" där materiella ord inte 

längre är nödvändiga. Ni är de andliga människor som har fått min undervisning i denna tid. Därför kräver 

jag att ni förandligar er så att er själ kan avslöja sig själv och inte upplever några störningar på sin 

utvecklingsväg, inte heller i sin bön eller i sina andliga handlingar, utan är fri på sin väg och kan komma 

till mig. 

Jag har talat mycket med er om andlig dialog, jag har sagt er att ni kommer att lära er att använda den 

på ett bättre sätt, och ni kommer att ge efter för denna önskan. 

82 Jag lämnar er förberedda som nationernas ljus. Förbered er, för mitt ord i denna tid kommer att bli 

testamentet, den bästa boken som finns - till och med mer än i era händer, i era hjärtan, eftersom jag har 

uppenbarat den perfekta kunskapen för er. 

83 Precis som jag lade ner mitt liv för er i den andra tidsåldern och min kropp offrades som ett lamm, 

så kommer jag att erbjuda mig själv som ett ljus för varje själ i den tredje tidsåldern. Välsignad är den 

lärjunge som förbereder sig och förstår mig, för hans hjärta kommer att vara ett evigt hem för mig. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 292 
1 Ta emot ytterligare en sida i Visdomsboken. Jag ber er att föra detta budskap vidare till de 

kommande generationerna, som tack vare sin större andliga utveckling kommer att kunna fördjupa sig 

ännu mer i mitt verk. Dessa generationer kommer att bära med sig fröet till förandligande och deras 

uppgift blir att bygga upp ett fredsparadis i människornas hjärtan. 

2 Till de nuvarande har jag gett stora lärdomar, men för morgondagens människor, mina framtida 

lärjungar, har jag reserverat ännu större uppenbarelser, eftersom de då kommer att vara beredda att ta emot 

dem. 

3 Du har ofta frågat mig vad som finns bortom den här världen, och om de stjärnor som kretsar i 

rymden är världar som din. Mitt svar på din nyfikenhet har inte helt och hållet lyft slöjan av mysterium, 

för jag ser att du ännu inte har den nödvändiga utvecklingen för att förstå, och inte heller den andlighet 

som är absolut nödvändig för att harmonisera med andra världar. Ni har ännu inte insett och förstått de 

läror som den planet ni lever på erbjuder er, och redan nu vill ni leta efter andra världar. Ni har inte kunnat 

bli bröder mellan er, invånarna i samma värld, och ni vill upptäcka att det finns varelser i andra världar. 

För tillfället räcker det med att ni minns att jag sa till er under den andra eran: "I Faderns hus finns det 

många bostäder", och att jag nu, i bekräftelse på dessa ord, säger er att ni inte är de enda invånarna i 

universum och att er planet inte är den enda bebodda planeten. 

4 Morgondagens generationer kommer att få se till att öppna portarna som för dem närmare andra 

världar, och de kommer med rätta att beundra Fadern. 

5 Godhet och kärlek, ur vilka välgörenhet och fred blommar, kommer att vara nycklarna som öppnar 

mysteriets dörrar, varigenom människorna tar ett steg mot universell harmoni. 

6 Godhet och kärlek som tillämpas i ditt liv, din andliga dyrkan, din vetenskap och ditt arbete 

kommer att föra människan till sann visdom. 

7 Idag är du fortfarande isolerad, begränsad och handikappad, eftersom ditt egenintresse har fått dig 

att leva enbart för "världen" utan att sträva efter själens frihet och upphöjning. 

8 Vad skulle det bli av er, fåfänga människor - varelser som blivit små av er materialism - om ni 

tilläts resa till andra världar innan ni har befriat er från era mänskliga fel? Vilket frö skulle du så? 

Oenighet, överdriven ambition, fåfänga. 

9 Sannerligen säger jag er: För att uppnå den kunskap som varje människa längtar efter och den 

uppenbarelse som befriar hennes sinne från de frågor som plågar henne och väcker hennes nyfikenhet, 

måste människan renodla sig själv mycket och vakta och be. 

10 Det är inte bara vetenskapen som kommer att avslöja mina hemligheter för honom, utan det är 

nödvändigt att denna önskan om kunskap inspireras av andlig kärlek. 

11 När människors liv väl återspeglar andlighet - säger jag er - kommer de inte ens att behöva 

anstränga sig för att utforska sin värld, för samtidigt kommer de att få besök av dem som bor i högre hem. 

12 Jag lämnar detta korta budskap, vars innehåll bara vill berätta för er: "Vakta och be, så att ni inte 

faller i frestelse." 

13 För tillfället kommer ni att fortsätta att ställa frågor till er själva och besvara dem. Det är 

nödvändigt att själens krafter blir kända och avslöjade för alla för att du ska kunna känna igen och förstå 

vad Gud har bestämt för dig. Jag ser fortfarande alltför mycket obehag när det gäller att göra det som är 

bra, att be, att dyrka din Fader, eftersom du inte tillåter din själ att uttrycka sig eller att arbeta, och du 

hindrar den från att utvecklas. 

14 Ni har sanna skatter inom er, förmågor och talanger som ni inte ens anar, och på grund av er 

okunnighet fäller ni tårar som behövande människor. Vad vet du om bönens kraft och tankens kraft? Vad 

vet du om den djupa innebörden av dialogen mellan ande och ande? Ingenting, ni materialistiska och 

jordiska människor! 

15 Höj först själen genom att utveckla dess gåvor, och sträva först därefter efter kunskap om vad som 

existerar bortom din värld och ditt sinne. 

16 Det mänskliga sinnet är litet och begränsat. Varför anförtror du den det som endast den andliga 

själen kan upptäcka och förstå? 
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17 Åh, ni dåraktiga barn på denna jord, som inte ville ha mig som Mästare och som inte heller trodde 

på mig, även om många av er säger att ni älskar mig! Nu kommer du äntligen att förstå sanningen i mitt 

ord när du bekänner att jag är vägen, sanningen och livet. 

18 Lärjungar, livet går förbi er som en lektion av oändlig visdom, er själ ökar i kunskap och ni uppnår 

följaktligen en högre nivå. 

19 Var domare över era egna handlingar, för samvetets röst kommer alltid att säga sanningen till er. 

Det gör att du förstår om du går för långsamt, om du går för fort eller om du står stilla. 

20 Den som strävar efter att lära känna sig själv och bedöma sig själv måste vara ärlig mot sig själv 

och andra. I alla hans handlingar kommer han att höra sitt samvetes "röst" och hans steg på livets väg 

kommer att vara säkra. 

21 När den andliga själen börjar segra över kroppen upplever den en mycket stor tillfredsställelse och 

ett fullt förtroende för sig själv. 

22 Men Mästaren säger till er att hur mycket insikt ni än har om era verks större eller mindre värde 

kan endast Fadern, som är den högste domaren, fatta beslutet i den slutliga domen. 

23 Tro inte att du aldrig kommer att få veta vad du har gjort för nytta, eftersom du inte känner till 

värdet av ditt arbete när du gör det. Jag säger er att inget av era verk kommer att förbli utan belöning. 

24 När du väl befinner dig i den andliga världen kommer du att inse hur ofta ett litet arbete, till synes 

av liten betydelse, var början på en kedja av goda gärningar - en kedja som andra förlängde och förlängde, 

men som för alltid kommer att fylla den som påbörjade den med tillfredsställelse. 

25 Ni måste veta allt detta - ni som sår i hjärtan det ord som jag har gett er i denna tid. För ofta talar 

du till dina medmänniskor utan att uppleva effekten av dina ord - utan att veta om de bar frukt eller inte, 

utan att veta om fröet dog i deras hjärtan eller om de visste hur de skulle bevara och sprida det. Du 

kommer att uppleva allt detta tills du når vägens slut. 

Under tiden, arbeta, förök era goda gärningar bland era medmänniskor, förbered fält för dem så att det 

frö jag har anförtrott er kan reproducera sig självt i deras gärningar. 

26 Långt ifrån är den väg genom vilken du når fram till ljusets fullhet. Ingen varelse har en längre väg 

än själen, på vilken Fadern, den gudomliga skulptören, som formar och slätar ut din själ, ger den den 

perfekta formen. 

27 Jag talar till er utförligt så att ert resepaket inte saknar det vete som ni måste så för att fullfölja ert 

uppdrag. 

28 Guds folk kommer återigen att dyka upp bland mänskligheten - inte ett folk personifierat i en ras, 

utan ett stort antal, en legion av mina lärjungar, där inte blod, ras eller språk är avgörande, utan Anden. 

29 Detta folk kommer inte att begränsa sig till att lära ut min lära genom skrifter. För att orden ska få 

liv måste de levas. Detta folk kommer inte bara att sprida skrifter och böcker, utan också exempel och 

handlingar. 

30 I dag befriar jag er från allt onödigt, från det orena och felaktiga, för att introducera er till ett enkelt 

och rent liv som er själ kan höja sig över och som den vittnar om genom sina verk. 

31 När tiden kommer ska jag presentera mitt folk för mänskligheten, och varken Mästaren ska 

skämmas för sina lärjungar eller lärjungarna förneka sin Mästare. Den tiden kommer att sammanfalla med 

kriget mellan världsåskådningarna, från vilket spiritualismen kommer att stiga upp som en fläkt av fred, 

som en ljusstråle. 

32 Faderns rättvisa söker redan efter människornas jordiska makt, deras samlade skatter, för att få 

dem att förstå att mitt ord aldrig kommer att använda herravälde och materiella rikedomar för att härska 

eller sprida sig. 

33 Av hela mänsklighetens moraliska och materiella struktur kommer "inte en sten att lämnas kvar på 

en annan". För att den "nya människan" ska kunna visa sig på denna jord är det oundvikligt att varje fläck 

raderas, varje synd avlägsnas och att endast det som innehåller god säd lämnas kvar. 

34 Min närvaro och min rättfärdighet kommer att lysa i hela världen, och i ljuset av detta ljus kommer 

avgudarna att falla, de sedvanliga traditionerna kommer att glömmas och de ofruktbara riterna kommer att 

överges. 

35 En "ny sång" kommer att uppstå ur själen hos alla dem som inte kunde se mig och som ändå såg 

mig till slut eftersom de sökte mig trots sina brister, och ni vet att den som söker mig alltid finner mig. 
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36 De som har förnekat mig, undvikit mig, dolt mitt namn och inte vill erkänna min närvaro, dessa är 

de som kommer att belönas på sin tid. 

Vägen är att få de prövningar som kommer att öppna deras ögon och låta dem se sanningen också. 

37 Vad spelar det för roll att vissa älskar mig med en ofullkomlig fantasi och andra förnekar mig, 

eftersom jag vet att de alla är behövande! 

38 Det stora slaget är nära, ha alla dina vapen redo. Ni kommer alla att ha er del i denna kamp, ni 

kommer alla att göra er del: härskare, präster, vetenskapsmän, rika, rika och fattiga - alla. 

39 Vad fanns kvar av Salomos tempel när domens timme kom? Endast kunskapen om den lag som är 

inskriven i samvetet. Riter, traditioner, offer och offergåvor - allt försvann. Det allra heligaste och altaret 

förstördes, men lagen och profeternas ord fanns kvar. För det var de som förberedde mänskligheten för en 

ny tidsålder och var tvungna att rensa åkrarna så att det nya fröet kunde gro. 

40 Det Jerusalem som det israeliska folket trodde var osårbart förstördes, liksom templet som var 

deras stolthet. Detta hände för att jag kom för att regera bland människor. Men eftersom mitt rike inte är 

av denna värld var det nödvändigt att förstöra det materiella templet för att bygga den andliga helgedomen 

i människans hjärta. 

41 Förstå nu varför mina apostlar på den tiden inte byggde något materiellt, utan byggde tempel av 

tro, dygd och kärlek i hjärtan, som uttryckte ord, ande, verk och sanning. Guld, rökelse och liturgi fanns 

inte hos dem. När de lade händerna på de sjuka, nasade de sjuka. När de talade om Kristi läror byggde de 

helgedomar i folkmassornas själar. När de talade om korset förblev det som ett eldmärke i själarna. 

42 "Mitt rike är inte av denna värld", säger jag igen. Den helige Andes tempel har inga materiella 

grundvalar, inga altare på jorden. 

43 När ni i denna tid ser hur varje yttre kult som mänskligheten har skapat förstörs, kommer ni att se 

hur många som med rädsla frågar: "Varför lät Gud detta hända?" De kommer att ställa sig samma fråga 

som judarna gjorde när deras stad förstördes. Och det kommer att vara mitt folk som svarar, som förklarar, 

som avslöjar för människorna att en ny era har gryr och att ett nytt frö är på väg att spridas. 

44 Jorden kommer att vara fuktig och redo att ta emot mina såares utsäde, och här är det lämpligt att 

ni tänker på dessa såares ansvar. Skulle det vara rätt att detta folk, efter att mänskligheten har befriats från 

fanatism och meningslös dyrkan, kommer med en ny avgudadyrkan? Nej, älskade lärjungar och lärjungar. 

Därför finns det lärdomar och prövningar i varje steg på din resa. 

45 Ditt öde är stort! Men låt er inte domineras av de dystra omen, utan fyll er snarare med mod och 

hopp vid tanken att de dagar av bitterhet som närmar sig är nödvändiga för människornas uppvaknande 

och rening, utan vilka ni inte skulle kunna uppleva det segerrika ankomsten av spiritualiseringens tid. 

46 Lär dig att stå över motgångar, låt inte nedstämdhet ta över ditt hjärta och ta hand om din hälsa. 

Uppmuntra dina bröder och systrar genom att tala om mig och visa dem mina läror som tänder tro och 

hopp. 

47 Se hur nedstämda många människor lever. De är varelser som har låtit sig besegras i kampen för 

livet. Se hur tidigt de har blivit gamla och gråa, deras ansikten har vissnat och deras ansiktsuttryck är 

melankoliska. Men om de som borde vara starka är svaga, kommer ungdomen att förtvina och barnen 

kommer bara att se dysterhet i sin omgivning. 

48 Ni, människor, beröva inte ert hjärta alla de hälsosamma njutningar som ni kan njuta av, även om 

de är flyktiga. Ät ert enkla bröd i fred, och sannerligen säger jag er att ni kommer att finna det mer 

välsmakande och fylligt. 

49 Ta till dig av mina ord att det jag vill att ni ska ha är förtroende, tro, optimism, sinnesfrid och 

styrka, så att det trots era svårigheter och bekymmer inte ska finnas någon bitterhet i era hjärtan. Vilken 

vänlighet eller uppmuntran skulle du ha att ge till dem som behöver det om ditt hjärta var fyllt av lidande, 

oro eller missnöje? 

50 Det är i dina prövningar som du bör ge det bästa exemplet på upplyftning, tro och ödmjukhet. 

51 Den som kan ge sitt liv denna spiritualisering känner alltid frid, och även när han sover är hans 

sömn lugn och vilsam, vilket själen använder för att frigöra sig från kroppen i riktning mot det 

bortomliggande, där den tar emot de gudomliga kraftströmmar från vilka den får sin näring och som den 

låter kroppen delta i. 
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52 Ingen säger att mina profetior bara gör ditt liv dystert - tvärtom, mitt ord räddar dig från dysterhet. 

Förstå att jag har förberett er så att ni inte kommer att känna er svaga i de stunder då ni kämpar. 

53 Din ande får inte bli feg i vetskapen om att striden närmar sig, och du får inte heller tvivla på att 

freden kommer att återvända till din värld. 

54 Jag har redan berättat för er att ni befinner er i slutet av en värld och i början av en annan. Planeten 

kommer fortfarande att vara densamma, naturen kommer att vara densamma, ljuset kommer också att vara 

detsamma, men mänsklighetens sätt att leva kommer att vara annorlunda, dess mål, dess kamp och dess 

ideal kommer att vara annorlunda. Rättvisa och sanning kommer att segra. 

55 De själar som inkarnerar i mänskligheten under dessa dagar kommer att vara så engagerade i 

godhet i sin majoritet att när människor dyker upp som är benägna till det onda, kommer de att behöva 

böja sig, hur mäktiga de än är, för sanningens ljus som de ställer framför sig - helt tvärtom mot vad som 

händer för närvarande. Eftersom de korrupta är i majoritet har de skapat en makt av ondska som kväver, 

infekterar och omfattar det goda. 

56 Er värld kommer att fortsätta att vara en prövosten för själar, en värld av kamp och gottgörelse. 

Men er jord kan ändå inte erbjuda Mig upphöjda själar som, när de lämnar denna jord, närmar sig de 

rättfärdigas hem. Ändå kan denna jorddal inte rymma de stora själar som måste komma för att bo på den. 

Det är en värld för oavbruten reinkarnation, eftersom själarna i sin långsamma uppstigning lämnar efter sig 

verk som påbörjats utan omsorg eller skuld, utan betalning. 

57 I morgon kommer denna jord att erbjuda mig vackra andliga blommor i sina invånares verk, och 

dessa kommer att ge mig de mogna frukterna som de skördar efter ett liv av uthållighet i kärlek till Fadern 

och till sin nästa. 

58 Har ni inte tänkt på att det i morgon är era barn som kommer att befolka jorden? Önskar du att dina 

barn ska få något bättre än vad du själv har uppnått? "Ja, Fader", säger ditt hjärta till mig. Eftersom du bär 

inom dig denna tanke som är genomsyrad av kärlek och barmhärtighet, renar och jämnar ut deras väg. Jag 

vill att de ska hitta spåren av dina fotspår och samla in det ödmjuka arv som du lämnar efter dig och som 

kommer att hållas i hög ära av dessa generationer. 

59 Det spelar ingen roll att era namn kommer att glömmas bort, det viktiga är era verk, eftersom de 

kommer att förbli outplånliga avtryck på den väg ni har banat. 

60 Vem kommer att kunna utplåna detta spår, eftersom det är min rättvisa som bevarar och skyddar 

det? 

61 Se hur många hemligheter spiritualismen förklarar för dig, hur många vackra uppenbarelser den 

ger dig. 

62 Det är de strålar som boken med de sju inseglen sänder ner på era själar. Det är Lammets röst som 

talar och tillkännager innehållet i det sjätte inseglet. 

63 Endast Lammet tränger in i Guds djupa mysterier för att avslöja visdomen för Herrens barn. 

64 När ni, den tredje tidens lärjungar, redan har full kunskap om vad ni har fått, kommer ni 

omedelbart att börja sprida de goda nyheterna i detta budskap, vars innehåll är avsett för hela 

mänskligheten. 

65 Inse att mitt i en sådan stor materialism finns det också de som minns mina löften om att 

återvända, studerar profeternas ord och undersöker livets händelser eftersom de vill veta om jag snart 

kommer, om jag är närvarande eller om jag har varit där och redan har gått. 

66 Till er som har upplevt mig i denna manifestation och som så länge har glädjt er åt den säger jag: 

"Förbarma er över människorna, era bröder och systrar." 

67 Förbered er så att ni kan dela med er av de goda nyheterna som många kommer att ta emot med 

glädje. Jag säger "av många" och inte "av alla", för vissa kanske säger att det som uppenbarades av Gud 

under den "första epoken" och det som Kristus förde fram till människorna är tillräckligt för dem. Det är 

då som era läppar, rörda och inspirerade av mig, ska säga till de icke-troende människorna att det är 

nödvändigt att känna till den nya uppenbarelsen för att kunna känna till hela den sanning som Gud har gett 

människorna i gångna tider. 

68 Hur ska ni kunna göra er hörda av era medmänniskor utan att utsätta er för förlöjligande och hårda 

omdömen? Genom att förbereda er som sanna apostlar och bärare av denna sanning, och genom att bära 

detta ljus i era hjärtan med förmaningen att ge det till människornas själar utan skugga och utan fel. 
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69 Ni kommer inte att vara förlösare av jordens folk, utan ni kommer att samarbeta med Mästaren, 

denna och alla världars, er och alla själars förlösare och frälsare. 

70 Jag vill glädja mig åt mitt eget arbete, jag vill känna mig älskad och förstådd av alla dem som 

Fadern gav en gnista av sin egen Ande till. Jag vill att alla ska komma till mig för att från mitt rike visa 

dem det gudomliga verkets härlighet, och för att de alla i denna kontemplation ska få uppleva den 

suveräna saligheten av att ha vandrat hela vägen som leder till Herren. 

71 Mitt arbete är evigt, och när mitt ord är fullbordat bland er kommer det inte att innebära ett slut, 

utan snarare en början på er kamp. 

72 Röstbärarnas läppar kommer inte längre att överföra min röst, men min inspiration kommer att ge 

ljus till deras sinnen för att hjälpa dem att förstå ordet som kom från deras munnar så att de kan veta hur de 

ska tolka det för folkmassorna. 

73 Syftet med manifestationen av Min Ande genom dessa sinnen har varit just att ni genom dessa 

läror skulle lära er att söka Mig senare från ande till ande. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 293 
1 Min kärlek lyser upp er som en oändlig sol och omsluter er alla. 

2 Här är jag och häller ut i ditt sinne Mina tankar som har blivit till ord, som är behagligt för hjärtat, 

som är mest älskvärt för ande själen och som inte lämnar någon bitterhet i din mun. 

3 Liksom bina som gör en honungskaka och fyller den droppe för droppe med honung, så fyller de 

små barn genom vilka jag gör mig känd och ger mitt ord, med den essens som kommer från deras läppar, 

droppe för droppe, hjärtat hos ett folk som är ivrigt efter andlig kärlek. 

4 Ännu är mitt folk litet, men jag ger er mina instruktioner som om de vore stora folkmassor. Min 

kärlek kunde inte stoppas av detta lilla antal, eftersom inga fördomar existerar eller kan existera i 

Mästaren, eftersom de är speciella för själviska människor. 

5 Välkomna till Frälsarens ljus, ni människor som plågas av prövningar och kamp, av tvivel och 

osäkerhet, av vedermödor och smärta. 

6 Ni behöver medicin för själen, och jag kommer till er på samma sätt som jag kom till er under den 

andra eran - som en läkare för kroppens och själens sjukdomar. 

7 När ni kommer hit plågade av allvarliga problem, deprimerade av fattigdom eller skrämda av 

prövningarnas lidanden, söker ni i Mitt Ord någon fras för er smärta - något ord som visar att Min blick 

har upptäckt er och att Jag hör era röster. Då rör jag vid ditt hjärta och bevisar för dig att ingenting är dolt 

för mig. Jag utgjuter min frid över er, ger er den utsökta måltiden av mina läror och sänder er stärkta ännu 

en gång på livets, kampens och gottgörelsens väg. 

8 I min undervisning lär ni er att ni i era prövningar bidrar med er lilla del av tro, hopp, tålamod och 

ståndaktighet, och att resten görs av er Faders kärlek. 

9 Den som litar på mig kan inte misströsta, och hur ljuvlig är inte belöningen för den som har förstått 

att lita på sin Herres kärlek och barmhärtighet. 

10 Jag är den som närmar sig ditt hjärta när du gråter. Jag är Kristus, och Kristus betyder kärlek. 

11 Därför helar och uppmuntrar jag er, kära människor. För de tider kommer när jag kommer att välja 

mina egna bland de mest förberedda och de mest ivriga, bland dem som är mest avancerade i förståelsen 

av mitt ord, och de kommer att bli mina första sändebud, mina första vittnen, och också de första som 

kommer att kommunicera med sin Fader från ande till ande. 

12 Tro dock inte att det behagar mig att välja vissa och förkasta andra - så är det aldrig, lärjungar. 

Men jag kommer att använda er i enlighet med den grad av utrustning som ni gradvis uppnår och som ni 

behöver för att kunna tjäna mig. 

13 På samma sätt som de som idag har kunnat förbereda sig har uppnått den andliga manifestationen 

genom den mänskliga intellektuella förmågan, kommer det att komma tider då min röst, likt en himmelsk 

harmoni, kommer att nå er själ och förvåna och beundra ert intellekt genom visdomen i mina 

uppenbarelser och de lysande inspirationer som min Ande sänder till er. 

14 Denna tid kommer att komma, tvivla inte på det, men jag fastställer den inte. Mycket hänger på er, 

på er iver och er kärlek, så att denna tid inte längre är något som hör framtiden till utan blir nutid. 

15 Men tänk inte så lite på det jag för närvarande ger er genom de ödmjuka sinnena hos era broderliga 

röstbärare. För mina läror tränar er så att er själ kan utvecklas och förvänta sig dialogen från ande till ande. 

Åh, om du bara kunde söka den hemliga innebörden i varje ord av Mästaren, hur många häpnadsväckande 

uppenbarelser skulle du inte finna! Hur mycket ljus skulle inte ges till er för att användas i era liv! 

16 Till er, lärjungar i detta verk och vittnen till detta ord, säger er Mästare att om ni inte förstår eller 

följer denna lektion som jag har uppenbarat för er genom det mänskliga sinnet, kommer ni inte att kunna 

gå vidare till den nya undervisning som utlovas till er ande och som kommer att äga rum direkt mellan 

Mästaren och lärjungen - inombords, utan behov av yttre medel eller former. 

17 Du har ännu inte nått upp till den nivå av undervisning som jag för närvarande ger dig - och ändå 

vill du redan ha den nådegåvan? 

18 Om du hade uppnått den grad av framsteg som mitt ord kräver, skulle du arbeta i ljuset av din 

andliga själ, och du skulle göra ditt välgörande inflytande kännbart för andra. Men så är det inte, och 

därför upprepar sig lektionerna till din stora sorg. 



U 293 

93 

19 Tre olika manifestationer av en enda gudomlig ande har varit de uppenbarelser som människan har 

fått från Gud genom tiderna, uppdelade i tre tidsåldrar. Många gånger och på många sätt har jag förklarat 

för er vad ni felaktigt kallar den "heligaste treenigheten" och vad ni inte kunde förklara eftersom ni inte 

förstod det. 

20 Jag har förklarat för er att det som ni kallar Fadern är Guds absoluta makt, den Universelle 

Skaparen, den ende Oskapade; att han som ni kallar Sonen är Kristus, det vill säga uppenbarelsen av 

Faderns fullkomliga kärlek till sina skapade varelser; och att det som ni kallar den Helige Ande är den 

visdom som Gud sänder till er som ljus vid denna tid då er ande bättre kan förstå mina uppenbarelser. 

21 Den helige Andes ljus, Guds visdom, kommer snart att regera i denna tredje tidsålder som ni ser 

växa fram och lysa upp sinnena hos en mänsklighet som är i behov av andlighet, som törstar efter sanning 

och är hungrig efter kärlek. 

22 Tre "riken" har jag utsett bland människorna, som snart kommer att förenas till ett. 

23 Den första var maktens och lagens kraft, den andra kärleken och den tredje visdomen. 

24 När människan lever i enlighet med lagen, läran och de uppenbarelser som jag har gett henne i 

varje "rike", kommer hon att kunna säga att himmelriket har trängt in i människans hjärta. 

25 Det är lika sant att en enda Gud har uppenbarat sig för människorna, men under tre olika aspekter: 

Om du letar efter kärlek i Faderns verk i den första tidsåldern kommer du att finna den, och om du letar 

efter visdomens ljus kommer du också att upptäcka det, precis som du i Kristi verk och ord inte bara 

kommer att finna kärlek utan också kraft och visdom. Vad skulle då vara konstigt om du i den heliga 

andens verk vid denna tid skulle upptäcka både makt, lag och kraft och kärlek, ömhet och helande balsam? 

26 Detta är det högsta riket - inte på grund av ljuset, för det är alltid detsamma, utan för att människor 

är mer kapabla till ett högre liv. 

27 Det kommer att bli ett ljusrike som lyser upp sinnena och själarna - ett ljus som kommer att 

förvandla mänskligheten. Ljusstyrkan kommer att vara så stor att alla som har förnekat mig inte längre 

kommer att göra det, och de som har varit dåraktiga kommer att överge sin dårskap, för de kommer att 

skåda sanningen i klart dagsljus och klar som himlavalvet. 

28 Under tiden måste jag från resten av människorna ta bort ett folk som består av hjärtan av god vilja 

som, när stunden är inne, kommer att tjäna mig som andliga arbetare. Här, i tystnad och ödmjukhet, 

förbereder och undervisar jag dem. 

29 På samma sätt som bonden odlar sin jord, hantverkaren ägnar sig åt sitt arbete, den lärde ägnar sig 

åt sina betraktelser och filosofen åt sina drömmar - på samma sätt som alla människor kämpar i en sorglig 

och desperat kamp för livet, på samma sätt ska jag skapa ett folk, som inspireras av andlighet, fred, 

godhet, av en högre kunskap om livet, som arbetar och vakar som en god såddare, som sliter som den 

lärde, som har drömmar som filosofen, som kämpar för själens sanna näring, som mänskligheten kämpar 

för det dagliga brödet. 

30 Den sanna spiritualisten kommer att vara den som förenar andens och materiens lagar och gör dem 

till en dygdig, samvetsgrann och hög levnadsstandard. 

31 I dag är ni mina små lärjungar som i era ensamma meditationer gradvis formar era själar så att ni 

efteråt kan hjälpa era medmänniskor att uppnå deras välbefinnande. 

32 En Jesu lärjunge är en som besegrar genom ordet, som övertygar och tröstar, som upplyfter och 

väcker, som gör den besegrade till en övervinnare av sig själv och av motgångarna. 

33 En Kristi apostel kan inte bära själviskhet i sitt hjärta och bara tänka på sina egna lidanden och 

bekymmer. Han oroar sig inte för sina egna utan tänker på andra, med den absoluta förvissningen att han 

inte har försummat något, eftersom Fadern omedelbart hjälper den som har lämnat sina egna bakom sig för 

att ägna sig åt ett av Herrens barn som behöver andlig hjälp. Och den som glömmer bort sig själv för att ge 

en granne ett hoppets leende, en tröst för sin sorg, en droppe balsam för sin smärta, finner sitt hem upplyst 

av ett ljus som är välsignelse, glädje och frid när han återvänder. 

34 När människor känner sig lite som bröder och systrar till sina grannar och lite som föräldrar till 

hela jordens barn, då har de tagit ett fast steg i min undervisning. 

35 Hur få känner till livets stora vetenskap, vars kraft och ursprung bygger på kärlek. 
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36 Den som lär sig att vara god på grundval av den gudomliga instruktion som finns i min 

undervisning måste vara som brödet som delas på bordet för att dela ut det till alla som sätter sig vid 

bordet för att äta. 

37 Du kan inte påstå att du vandrar på min kärleksväg så länge du inte är helt uppfylld av godhet och 

du försummar dina andliga framsteg - så länge du är upptagen av andras beteende för att censurera och 

fördöma det. 

38 Var säker på att så länge du inte renar ditt hjärta och ditt tänkande kommer du att vara ett hinder 

för att mitt ljus ska nå och tränga in i din varelse. För de dåliga tankarna, orden och känslorna är hinder för 

att ljuset, som är all renhet, ska kunna bo i din själ. 

39 Du måste rensa plattan så att jag kan komma in i ditt hjärta - men inte bara för ett ögonblick, utan 

för alltid. Jag vill bo i ditt hjärtas hemliga kammare. Men sluta kalla på mig för att bara vara där några 

korta ögonblick, bara så länge som din förberedelse varar, för att sedan kastas ut så fort dina passioner 

vaknar. 

40 Världen och dess frestelser är starka, så dina goda avsikter måste vara ännu starkare så att din vilja 

inte blir svag mitt i kampen och prövningarna. 

41 Ibland upprepar jag mina lektioner eftersom jag vill göra din själ känslig och ditt hjärta skakande. 

Om jag inte agerade på detta sätt skulle ni falla in i falska föreställningar om sanningen i mitt ord. Minns 

du hur det gamla Israels folk i sin Gud bara såg obönhörlig rättvisa, stränghet och hårdhet, och att det 

därför var rädslan för straff som fick dem att lyda Guds lag, eftersom de hade denna föreställning om sin 

Herre? 

42 Ni vet redan vilket fel de begick, eftersom ni har upptäckt Faderns oändliga kärlek till 

mänskligheten. 

43 Ni ser redan i Gud mindre en domare än den fullkomliga och outtömliga kärlekens Fader, och jag 

säger er att det är bra att ni ser Gud som er Fader. Men jag måste ändå säga till er, för att hålla er vakna, att 

även ni, liksom det gamla folket, kan falla in i ett nytt misstag, och detta misstag kan vara att ni inte 

anstränger er för att förbättra er moraliskt och andligt, eller att ni inte oroar er för att ständigt och svårt 

synda, i förtröstan på att Fadern står över all kärlek och kommer att förlåta er. 

44 Gud är verkligen kärlek, och det finns inget brott, hur allvarligt det än må vara, som han inte 

förlåter. Men ni bör veta att denna gudomliga kärlek ger upphov till en rättvisa som är obeveklig. Var 

medveten om allt detta, så att det som ni har tagit till er som kunskap om min undervisning motsvarar 

sanningen och att ni förstör alla felaktiga idéer som kan finnas i er. Glöm inte att även om Faderns kärlek 

förlåter dig så finns fläcken - trots förlåtelsen - kvar i din själ, och att du måste tvätta bort den genom 

förtjänst och på så sätt göra rättvisa åt den kärlek som förlät dig. 

45 Ni har tenderat att blunda för era dåliga gärningar, era synder, och att ta den oönskade bördan och 

lämna den i någon annans hem. Men du kommer så småningom att förstå att ingen kan tvätta bort 

fläckarna bättre än den som har gjort avtryck i sitt hjärta. 

46 Varför är din vandring så långsam, trots att den är porten till frälsning och källan till den nåd som 

väntar dig? Orsaken är att känslan av kyla i tron på Gud och den världsliga skepticismen smittar dig och 

ibland känner du dig som de människor som inte längre förväntar sig något av min barmhärtighet. 

47 Människor som hör mig i dag - ni människor som söker lycka i ett förgängligt liv fullt av nöjen - 

sannerligen säger jag er att i slutändan kommer bara bitterhet och samvetets förebråelse att finnas kvar i 

era munnar när ni upplever hur annorlunda och motsägelsefullt resultatet av era strävanden är. 

48 Jag säger er i sanning att om ni vill leva, kämpa, njuta, lida och dö, så kan ni bara uthärda genom 

att luta er mot själen som om den vore en stav, och själen måste alltid höra sitt samvetes röst. 

49 Du kan bara finna den nödvändiga styrkan i tron. 

50 Åh, drabbade mänsklighet, mörka av smärta och bitterhet! Öppna era ögon så att ni kan se ljusets 

rike komma, sanningens ande, som stiger ner för att väcka de själar och sinnen som ännu idag sover. 

51 Kristus talar till dig i Anden, din medlare mellan Gud och människa. Kristus är nämligen "Ordet", 

Guds ord, kärlekens och sanningens ord. Idag talar jag till er i en av de otaliga former i vilka jag kan 

avslöja mitt ord för er. I morgon, när denna form av uppenbarelse är över, kommer Mitt Ord att skrivas 

ner, och så kommer det att gå i skrift från provins till provins, från hem till hem, från hjärta till hjärta, och 
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väcka vissa, omvända andra, trösta ännu fler, även om jag måste berätta detta för er också: En del kommer 

inte att vara mottagliga för budskapet och en del kommer till och med att häda det. 

Men det spelar ingen roll. Tider kommer när massorna ivrigt kommer att söka mitt ord genom 

skrifterna. Till och med detta folk här, när de vill minnas betydelsen och ljudet av det ord som var manna i 

deras livs öken, kommer de med kärlek och vördnad att samla ihop de sidor på vilka du har skrivit mitt 

ord. 

52 Människan behöver andlig visdom och jag ger den till henne, precis som jag gjorde förr i tiden, när 

jag såg att mänskligheten var hungrig efter kärlek och lärde ut den till dem. 

53 För Gud finns det inget "omöjligt": människan har behövt Gud och han har kommit till människan. 

Han har behövt en högre kunskap, och Herren har uppenbarat djupa lärdomar för honom. Han har behövt 

stärkas i sin tro, och Fadern har stärkt det mycket älskade barnets tro. 

54 Det borde inte förvåna er att jag i denna tredje tidsålder ger mig till känna i den form som era öron 

vittnar om och som era hjärtan har känt. 

55 Idag har ni inte sett mig inkarnerad i en människa, men Kristi närvaro uppenbaras i den tredje tiden 

genom inspirationen och förmågan att förbinda sig med min Ande som har givits som en uppgift till några 

av mina barn. 

56 Människor har hamnat i en stor förvirring på grund av sina felaktiga tolkningar av vad Gud 

uppenbarade i tidigare tider - på grund av sin oförmåga att gå in i det som är för dem. 

Det enda sättet att tränga in i det obegripliga är på grund av deras brist på andlig kraft att se det eviga ljuset 

bortom materialismens väggar. 

57 Med tanke på er enorma brist på ljus - ljus som betyder visdom, kärlek, upphöjning - var jag 

tvungen att komma. 

58 För att ge dig detta ljus var det inte lämpligt att jag skulle placera mig själv bland dig som 

människa. För att stimulera er till förandligande var det nödvändigt att jag avslöjade min närvaro i en 

andlig, osynlig och ändå påtaglig form för er tro och kärlek. 

59 Den heliga andens ankomst i denna tredje tidsålder är den andliga manifestationen av Gud, den 

mäktige och rättviselivsälskande Jehova som manifesterade sig i den första tidsåldern genom naturens 

krafter, och av den kärleksfulle Jesus, som verkligen var människa och som Fadern talade från i början av 

den andra tidsåldern. Idag kommer jag åter till mänskligheten, men jag kommer som en Ande, för jag vet 

att ni nu kan förstå honom och tro på honom när han talar till er direkt i 

anslutning. 

60 Detta är ljusets tidsålder vars klarhet får dig att förstå det som du trodde var outgrundligt. Jag 

kommer att lämna kvar i era hjärtan kärnan av de lärdomar som ni har fått från tidigare tider. Men den 

fanatism som ni har skapat kring dem kommer att förstöras av mänskligheten själv i samma ögonblick som 

den fortsätter sin utveckling. 

61 Jag talar här till alla, utan att sluta göra åtskillnad mellan religiösa samfund eller trosbekännelser. 

Den andliga splittringen och schismerna har skapat människorna, det är de som fördömer varandra, 

bekämpar varandra och förnekar varandra sanningen. 

62 Jag älskar alla och söker alla, för jag ser att ni alla går vilse. Vad har du gjort av sanningen och 

lagen? Jag klandrar er inte för detta - tvärtom, ni har tillåtits det eftersom ni har olika grader av förståelse, 

framsteg och andlighet. Men att ett religiöst samfund betraktar de andra som fiender och att de hotar, 

skadar och dödar varandra - det har aldrig föreskrivits i min lära. Jag säger er att de som agerar på detta 

sätt inte är försvarare av sanningen, utan fiender till den. 

63 Varför är ni fiender sinsemellan, fastän ingen är fri från skuld? Varför bekämpa det sätt på vilket 

andra vill uppnå perfektion och komma närmare sin Fader? Vem är den som kan säga att han har med sig 

sanningen och är med Gud, att han tror sig vara frälst, och vem är den som är dömd att gå förlorad? 

64 Så dumma ni fortfarande är att döma varandra! 

65 Skäms ni inte för att ni i ljusets fullhet begår överträdelser, trots att er själ redan borde ha höjts 

över mänsklig misär? 

66 Människor, här är den Helige Andes röst, Guds andliga manifestation genom ert intellekt, som 

uppenbarar för er inte en ny lag eller en ny lära, utan ett nytt, mer avancerat, andligt och perfekt sätt att 

förena sig med Fadern, att ta emot honom och dyrka honom. 
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67 Om Herren sade till dig: "Du skall älska Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och din nästa 

som dig själv", och om Mästaren predikade för dig om kärlekens lära, säger denna andliga röst, som 

kommer från samma källa, till dig att du skall hålla fast vid kärlekens lag, eftersom den har en kraft som 

inte ens de största arméerna i världen har, och att deras segrar kommer att vara säkra och varaktiga, 

eftersom allt som byggs på kärlekens grund kommer att ha evigt liv. 

68 Mänskligheten befinner sig i olycka, det mänskliga sinnet är stört, hjärtat har blivit högmodigt på 

grund av de förmågor som människan har uppnått på jorden. Han har hela tiden haft botemedlet inom 

räckhåll, men han har avvisat det. Det botemedlet är andlig kunskap. 

69 Jag säger er att de som är uppvaknade och medvetna om vad som händer är de som är lämpliga att 

tända lampan för människors tro på Guds Ande. 

70 Förstå att din själ måste utvecklas i enlighet med sina förmågor, gåvor och möjligheter, som fram 

till idag är nästan helt okända för dig. 

71 Mitt ord avslöjar inte detaljer om ditt förflutna eller din andliga framtid som inte skulle föra dig till 

en god destination. Jag lär er dock att utföra er uppgift i den värld dit ni har skickats. 

72 Därför bör du förakta alla de idéer som vissa vill imponera på dig genom att tala om ditt förflutna 

eller din framtid i själens liv. 

73 Vet, lärjungar, att förandligandet gör det möjligt för samvetet att ge sig till känna med större 

klarhet, och den som lyssnar till denna kloka röst kommer inte att bli lurad. 

74 Bekanta er med samvetet, det är en vänlig röst, det är det ljus genom vilket Herren låter sitt ljus 

lysa igenom - vare sig det är som Fader, som Mästare eller som Domare. 

75 Låt ert samvete tala om för er i prövningarna att jag inte straffar er utan att ni renar er själva, och 

att när ni ser naturkrafter som släpps loss och orsakar skräck, ska ni inte häda genom att säga att det är ett 

straff från Gud utan att det är en prövning för att rena er själva. 

76 Endast själens renhet kan få den att stråla ut sin ljusrock. 

77 Sträva efter den rening som du kan få genom att utöva kärlek bland dina grannar. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 294 
1 I dessa svåra och sorgliga tider för människor kommer mitt verk att vara som en fyr för de 

skeppsbrutna, som en sköld för de svaga, som ett resepaket fullt av mat för de behövande. - Jag talar till 

dig bildligt om det andliga. Jag har ju redan sagt er att människan inte lever enbart av bröd, utan också av 

mitt ord. 

2 Det är nödvändigt att du förstår innebörden av denna sanning. För många behövande, sjuka i kropp 

och själ, kommer att korsa din väg. Men sannerligen säger jag er att deras fysiska behov inte kommer att 

vara större än deras själs behov. För detta kommer att bestå av elände, hunger, nakenhet, kyla, rädsla och 

mörker. 

3 Hur beredd måste du inte vara att se in i hjärtan och lära dig vad de rymmer, vad de döljer och vad 

de behöver! Jag har lärt er att ge näring åt själar, att läka dem, att ge dem ljus och att visa dem vägen till 

deras uppåtgående utveckling. 

4 Den som hör detta ord och behåller det i sitt hjärta kommer att kunna bli en själsguide, läkare och 

rådgivare. I hans ord kommer han att ha en gåva av frid och tröst för sina medmänniskor som är i behov av 

ljus. 

5 När du helar de sjuka och får dem att höra det gudomliga ordet kommer du att bevittna många 

själars uppståndelse när de vaknar upp ur sin djupa sömn, skakade av din röst, och upptäcker de skatter 

och gåvor som de burit med sig utan att vara medvetna om det. Det kommer då att finnas en stor glädje i 

deras hjärtan eftersom de kommer att känna att de är arvingar till sin Fader. 

6 De kände sig länge avlägsna från Herren. Men allt som krävdes var ett ord från en bror, en 

budbärare från den kärleksfulle Fadern, och hela deras väsen lyste av kärlek och liv. 

7 Min kallelse kommer att nå alla när den går från ett hjärta till ett annat. På samma sätt har nyheten 

om min andliga närvaro i tysthet spridits bland er och kunskapen har spridits vidare om att den tredje tiden 

nu är här. 

8 Jag vill inte att ni ska skryta om min ankomst, inte heller vill jag att ni ska använda sådana medel 

som är främmande för andlighet för att sprida mitt budskap. 

9 Ta ett exempel från mina apostlar som med kärleksfulla gärningar, med ord fulla av ljus och 

genom skrifter som återspeglade sanningen, gav alla jordens folk vittnesbörd om att Kristus, den 

gudomlige Mästaren, hade varit med dem. 

10 Svaga människor, ni vill inte anstränga er för att få er egen frälsning. Är det ett offer som jag ber 

dig om? Den uppgift som jag har anförtrott var och en av er är ganska enkel. Men för dig är det ett kors 

vars tyngd överstiger din styrka. 

11 Om jag utsätter dig för någon prövning, förtvivlar du och gör uppror mot min vilja, även om den är 

mild. 

12 Var är Abraham, som jag krävde sin älskade sons liv av och som var beredd att lyda mig? Var 

skulle jag kunna finna den styrka och tro som Moses hade när han gick genom öknen och följdes av sitt 

folk? Och mina apostlars trohet att till döden följa de fotspår som deras Mästare lämnade efter sig - var 

skulle jag kunna hitta den igen? 

13 Se, jag ber er inte om era barns liv, inte heller ber jag er att offra ert blod i mitt namn, och ändå 

verkar det uppdrag jag har anförtrott er svårt för er, och det finns många som vägrar. 

14 Jag har bara visat dig hur du kan göra gott, hur du kan vara till nytta för din nästa och på så sätt 

skapa evig fred för din själ och hjälpa dina medmänniskor att bestiga spiritualiseringens berg. 

15 Låt ditt samvetes röst tala, lyssna på den och säg sedan till mig om detta uppdrag som jag har 

anförtrott dig är ett ok för dig. Jag säger er i sanning att om ni alltid kan höra den inre rösten, kommer ni 

att behöva fälla tårar av ånger och säga till mig: Hur otacksamma har vi inte varit mot dig, och hur 

orättvisa mot oss själva! 

16 När du har gjort dessa överväganden och du i ditt hjärta har fattat fasta beslut om att fullgöra ditt 

uppdrag med mildhet och kärlek, kommer du att känna din Faders ljus i din själ när han välsignar dig. 

17 Frukta inte, människor, för jag går före er, jag leder era steg och lyser upp er väg som en oerhört 

stor fyr. 
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18 Om du tar dagens lektion som en förebråelse från Mästaren, ta den på det sättet. Men om du går 

ner till botten, så hittar du min rättvisa, min kärlek och min iver för den del av mitt arbete som jag har 

anförtrott dig. 

19 Inse att detta är den tredje tiden, det andliga ljusets tidsålder. 

20 Var vid gott mod, för ni kommer att bevittna många händelser och få ta emot många 

uppenbarelser. 

21 Ditt hjärta är inte förhärdat, din hjärna är inte stängd för min kärlek, din själ sover inte. Öppna era 

ögon för ljuset och skärp era sinnen så att ni kan uppfatta tecknen, kallelserna och manifestationerna från 

min Ande och från den andliga världen som kommer att göra sig kända för er. 

22 För varje varelse är dagen för dess andliga befrielse fastställd vid denna tidpunkt - den tidpunkt då 

den för alltid upphör att vara en slav av världen, en slav av frestelser, en dyrkare av kroppen och dess 

nöjen. 

23 De falska smyckena kommer att falla från dig eftersom själen förkastar världens fåfängligheter för 

att klä sig i spiritualiseringens värdiga mantel. 

24 För hur många av er som har hört mitt ord under den här tiden, var dagen för er befrielse just den 

dag då ni först hörde den där rösten! Med hur mycket kärlek har ni inte tryckt in det välsignade datumet då 

ni mindes miraklet med er uppståndelse till tro i ert minne! 

25 Välsignade är de som grät mycket men som visste hur man väntar. Välsignade är de som syndat 

men som villigt underkastat sig rening efteråt, eftersom de i förväg kände att mitt ord kom till deras 

hjärtan. De kunde känna och känna igen mig från den dag då de för första gången deltog i min 

manifestation, från mitt första ord. När jag med mitt väsen rörde vid strängarna i deras hjärta, som hade 

blivit känsliga på grund av livets smärta och olyckor, kände de Mästarens gudomliga livsblod strömma 

genom hela deras väsen, och samtidigt som de blev starka föll elände, fläck, last, lidande, mörker och 

fläckar bort från deras själ, och därefter klädde den sig med den klädnad som är lämplig för själen i ljuset, 

vilket är sanning. 

26 Människor hade kommit till mig som var döda för det andliga livet. Men när de lämnade oss 

lämnade de oss som människor som konverterade till tron och som äntligen visste vilken som var den 

sanna vägen. Tron är nämligen själens kompass. 

27 Det är en outsäglig känsla av lycka för själen när den återuppstår till tro! Men detta var inte allt, 

ännu mer väntade dem som återvände till livet. Det var lyckan att veta att de skulle kunna väcka de "döda" 

på sina vägar, som de hade lärt sig av sin Mästare, och att de skulle kunna visa riktningen för varje jordisk 

vandrare som de skulle möta och som vandrade utan ett fast mål i livet. 

28 Den som inte har räddat en granne, den som inte har gett en medmänniska förlorad tro eller hälsa 

tillbaka, kan inte föreställa sig denna själens glädje. Vem kan då föreställa sig glädjen i att vara varje själs 

frälsare, tröst, mästare och eviga uppståndelse? Men jag har inte reserverat den glädjen enbart för mig 

själv, för jag har delat med mig av något av var och en av mina egenskaper och lärt er att rädda, läka, 

trösta och ge nytt liv. För jag vill att min glädje ska vara allas, precis som mitt himmelrike väntar på alla. 

29 Människor, om ni känner att en högre makt omfamnar er, är det för att ni känner min närvaro just 

nu. Du har förberett din själ och gjort din kropp mottaglig. Därför njuter ni i detta ögonblick av den kraft 

som strålar ut från min Ande, rörda av mina ord. Tänk: Om du hade denna andlighet i alla ögonblick av 

ditt liv skulle du uppfatta känslan av min närvaro överallt. Då kommer du att upptäcka att min rättvisa är 

fullt manifesterad i ditt liv. 

30 Jag dömer för närvarande jordens folk och berör alla själar med mitt ljus. Men endast ett fåtal är 

medvetna om att deras dom har kommit, och ännu färre är de som misstänker att den tid som redan 

tillkännagivits i de senaste tidsåldrarna är här. 

31 Till alla har jag gett den tid som behövs för att undersöka deras liv i samvetets ljus, liksom för att 

de ska kunna ångra sig och förnya sig, om de har något att ändra eller gottgöra. Både till dem som styr och 

lagstiftar och till dem som andligt vägleder mänskligheten, liksom till vetenskapsmän och alla som 

förmedlar kunskap, har jag gett tid att förbereda sig. Alla måste svara på de frågor som min rättvisa 

kommer att ställa till dem. 
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32 Om dagens människor inte var så hårda och hjärtlösa skulle de utan tvekan få meddelanden från 

den andliga världen hela tiden, och ibland skulle de finna sig omgivna av mängder av varelser som 

oupphörligt arbetar för att väcka människorna, och de skulle upptäcka att de aldrig är ensamma. 

33 Vissa kallar den världen för "osynlig", andra för "utomvärldslig". Men varför? Helt enkelt för att 

de saknar tron för att "se" det andliga, och för att deras mänskliga elände får dem att känna sig avlägsna 

och främmande för en värld som de borde känna i sina hjärtan. 

34 Jag var tvungen att göra detta folk här, som samlas i dessa samlingssalars anspråkslöshet för att 

lyssna till mig, fritt från jordiska ting och från fåfänga, så att de skulle lockas av något som just inte är av 

denna värld och som är min undervisning. 

35 Jag har funnit er fattiga, gråtande över de förlorade varorna och därför lite besvikna på den falska 

glamouren av världslig ära och lite mindre materialiserade. Detta hjälper dig att känna närvaron av det 

andliga och att längta efter att utveckla och förbättra din själ. Om du var rik och frisk och hade levt bland 

bekvämligheter, festligheter och nöjen, skulle du då ha rusat hit på min kallelse? 

36 Inse hur mycket jag fortfarande måste göra mig känd bland människorna så att monarkerna följer 

mina instruktioner. 

37 Det är inte så att jag vill se er fattiga, än mindre i behov av det som är nödvändigt för liv och 

överlevnad. Men den utvecklade människan måste veta att före människan kommer själen, eftersom själen 

kan leva utan den jordiska kroppen, medan kroppen inte kan existera utan själen. 

38 Jag vill att allt ska vara ditt, men att du medvetet använder det du behöver; att du vet hur man kan 

vara rik i själen och äga mycket i materiella saker, om du använder dem väl och ger det ena såväl som det 

andra sitt sanna värde och sin sanna rang. Hur kan själen hos en omåttligt rik man skada sig själv, om det 

han äger är till nytta för hans nästa? Och hur kan en mäktig person skadas när hans ande vet hur han kan 

dra sig tillbaka vid vissa tillfällen för att be och han är i gemenskap med mig genom sin bön? 

39 Ni som hör dessa uppenbarelser förstår sanningen. Men det finns många som är skeppsbrutna i 

mörkret just nu, och dem måste jag rädda. I den storm som närmar sig kommer många skepp att sjunka, 

och det kommer att bli rädsla och klagan och förbannelser, förtvivlan och tårar. Men jag försäkrar er att 

ingen kommer att gå under andligt, för även i det djupaste mörker kommer det alltid att lysa ett ljus, en 

stjärna, en stråle, som är Anden, från vilken en gnista av tro och hopp kommer att nå ner till hjärtat. 

40 När ropet på hjälp stiger upp till mig från människornas innersta och säger till mig: "Min Fader, 

vår frälsare, kom till oss, vi håller på att gå under", då kommer jag att låta dem känna min närvaro, jag 

kommer att avslöja min oändliga barmhärtighet för dem och bevisa den för dem en gång till. 

41 Jag törstar efter er tro, efter er omvändelse och efter er kärlek - en törst som ni inte har kunnat 

släcka förrän idag. Ty när jag har bett dig om din kärleks vatten har du erbjudit mig en bägare av galla och 

ättika. 

42 Min törst är att ni ska älska varandra. För det skulle räcka med att uppfylla detta bud för att all 

smärta, bitterhet och lidande omedelbart skulle upphöra. Min törst är inte en nödvändighet för mig, utan 

för dig. 

43 Lärjungar, känn hur jag älskar er i detta ord. Älska mig också i den, eftersom min Ande är i dess 

innebörd. 

44 När denna undervisning sprids kommer ni att bli tillfrågade om syftet med detta budskap, eftersom 

det redan finns så många religiösa samfund. Då ska du avslöja för dem att detta ord har kommit till 

mänskligheten för att lära människor den dialog mellan ande och ande som deras religioner inte lär dem, 

och att detta budskap är det gudomliga ljuset som avslöjar alla de andliga kvaliteter som du besitter. 

45 Detta folk kommer att föra fram de goda nyheterna i mitt ord till hela mänskligheten, och genom 

det kommer människorna att inse att det bara är ett steg mellan dem och det andliga riket, och att det 

oändliga avstånd som de tror finns mellan den ena världen och den andra bara är resultatet av deras 

fantasi, deras okunnighet och deras utåtriktade religionsutövning. 

46 Förr var mänskligheten bara förberedd på den tid då tidpunkten skulle vara lämplig för andlig 

kommunikation. Nu är den lämpliga tiden när din själ är stärkt och samtidigt kan resa sig upp och ansluta 

sig till det högre livet. 
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47 Min förkunnelse genom det mänskliga intellektet har bevisat för er sanningen i allt det jag just har 

berättat för er, och har också fungerat som en sporre för detta folk som har hört mig och på så sätt hjälpt 

dem att ta det första steget mot en andlig dialog. 

48 Precis som jag lärde er först så att ni senare skulle kunna ta steg av större perfektion på Min väg, så 

ska ni först tala med Mitt Ord och förklara det, så att när väl Mitt Verk har förståtts av era medmänniskor, 

kommer de att vara förberedda och kunna kommunicera med sin Fader och sina andliga bröder och 

systrar. 

49 Inte alla mina röstbärare kunde och ville förbereda sig för att tjäna mig, och ofta var jag tvungen 

att sända ner mitt ljus på orena sinnen som var upptagna med onödiga, om inte syndiga saker. De har 

genom sina överträdelser fått Min rättvisa att verka, eftersom deras sinnen berövades all inspiration och 

deras läppar all vältalighet för att uttrycka det gudomliga budskapet. 

I dessa fall stängde publiken av lyssnare sina öron för dessa fattiga proklamationer, men öppnade sina 

själar för att känna min närvaro i dem och för att ta emot min Essens. Folket närde sig med den essens som 

min barmhärtighet sände dem i det ögonblicket, men röstbäraren förhindrade ett budskap som inte kom 

från hans läppar och tvingade därmed de närvarande att samtala från ande till ande med sin Mästare, även 

om de ännu inte var beredda att ta emot min inspiration i den formen. 

50 Det finns fortfarande tillräckligt med tid kvar för röstbärarna och gemenskaperna att förbereda sig 

så att de under det sista året av Min manifestation genom människans intellekt kan se Mitt Ord nå sin 

höjdpunkt genom de högsta och mest lysande doktrinära tal som ni har hört fram till dess. Jag är redo att 

belöna er genom att ge er den förberedelsen och önskan om ni verkligen gör er redo. Mitt ljus kommer i 

strömmar, översvämmar din själ och mättar den med styrka, visdom och förandligande. 

51 Därför måste avskedandet av mina ord ske i slutet av denna tid av min manifestation - i största 

möjliga förberedelse av själ och intellekt, så att ni när ni inte längre hör mig i denna form känner en enorm 

önskan att höra min röst, och denna önskan driver er att söka mig i det oändliga, i det gudomliga. För med 

detta kommer ni att ha tagit ett fast steg mot den andliga tillbedjan av Gud, mot den sanna dialogen mellan 

barnen och Fadern. 

52 När ni inte längre har de personer, föremål eller figurer framför ögonen som ni behöver för att 

kunna känna Mig, och ni uppfattar Min närvaro endast genom bön och får Min inspiration i varje 

ögonblick av ert liv då ni längtar efter Mig, kommer ni att utbrista med jubel i era hjärtan: "Mästare, vad 

du är så nära oss!" 

53 Jag kommer att fortsätta att vara er Mästare, er Läkare, och genom er kommer jag att manifestera 

mig själv i de sjuka som ni för inför mig. Jag ska vara inspiration i ditt sinne och ord på dina läppar. Jag 

kommer att skicka andliga beskyddare till er för att fortsätta att vägleda och skydda er. 

54 Nöj er inte med det första ni uppnår, utan rikta er uppmärksamhet och era ansträngningar mot att 

förbättra er själva. För detta nya sätt att söka mig kommer också att bli föremål för utveckling. 

55 Nu är den tredje tiden när din själ redan kan börja drömma från jorden om mycket höga världar 

och mycket stor kunskap. För den som lämnar denna värld och i sin själ bär på kunskapen om vad han 

kommer att finna och på utbredningen av sina andliga gåvor, kommer att färdas genom många världar utan 

att vistas i dem tills han kommer fram till den värld som han av förtjänst får bebo. 

Han kommer att vara fullt medveten om sitt andliga tillstånd, han kommer att förstå hur han ska utföra 

sitt uppdrag var han än befinner sig, han kommer att kunna kärlekens, harmonins och rättvisans språk och 

han kommer att kunna kommunicera med det rena andliga språket, som är tanken. Med honom kommer 

det inte att finnas några hinder, förvirring eller tårar, och han kommer att börja uppleva den suveräna lycka 

som det innebär att närma sig de hem som tillhör honom, eftersom de är hans eviga arv. 

56 För att mitt verk ska kunna slå rot i människornas hjärtan som en helgedom för tro och 

förandligande kommer mina tjänare att ha mycket att kämpa med, mitt folk kommer att behöva genomgå 

oräkneliga prövningar. 

57 Till en början kommer världen att förkasta denna undervisning. Men ni kommer inte att förlora 

modet, för jag påpekar redan för er att den som förkastar det kommer att göra det med sitt hjärta, men det 

kommer inte att ske genom människans andliga själ, eftersom själen behåller mitt löfte inom sig själv. 
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58 Jag har sett att du är bestämd och upptagen av den resa som väntar dig, och jag har kommit till ditt 

hjärta för att ge dig frid och för att röja vägar för dig genom mitt ord och för att bryta ner de hinder som du 

redan har börjat skapa med hjälp av din fantasi. 

59 Välsignade är de som reflekterar, lider och oroar sig för mitt arbete, för det är ett bevis på att de har 

tagit det till sina hjärtan. Sedan uppmuntrar jag deras själ och smeker den så att den återigen känner sig 

full av tro, frid och självförtroende. 

60 Vid mitt kärleksbord har ni ätit det gudomliga brödet som ni har förtjänat genom er förberedelse. 

Om du inte fick mer, berodde det på att dina förberedelser inte var tillräckliga för mer. Om ni har fått 

mycket den här dagen har det varit ett bevis på att ni har vetat hur ni ska göra er värda denna belöning. Jag 

säger er också att om jag den dagen utgöt mitt ljus i strömmar på andra mötesplatser, så var det för att de 

många lyssnarna visste hur de skulle förbereda sig, och att mitt ord i motsats till detta, där denna 

förandligande inte existerade, ljöd i mina barns samveten fullt av rättvisa. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 295 
1 Mänskligheten, ni har misstolkat meningen med livet eftersom ni har lagt större vikt vid det 

materiella än vid det andliga. Om det inte var så, skulle det inte ha varit nödvändigt att jag återigen kom 

till er. Men lyssna på hur mitt ord uppmanar er till upphöjning och förandligande, för jag ser att människor 

lever likgiltigt för verkligheten. 

2 Min undervisning har till uppgift att göra dig intresserad av det liv som väntar dig och som 

kommer att vara evigt. Det handlar om att driva ut rädslan för att lämna det mänskliga skalet - rädslan för 

döden - ur ditt hjärta. Mitt ord vill befria dig från alla dina misstag. 

3 Sannerligen säger jag er: Det finns ingen död, för Skaparen är liv och hans verk kan inte dö. 

4 Det är människan som med sin fantasi har skapat döden, och som dessutom har skapat helveten 

och himlar enligt sin dåliga förståelse. Vilka rätta uppfattningar kan han ha om min existens, min rättvisa 

och sanningen om det eviga livet? Det finns bara förvirring i människornas hjärtan, och denna förvirring 

utgör en del av den grund på vilken majoriteten av människornas tro vilar. Vilken framtid väntar 

mänskligheten om den fortsätter att avvika från den sanna vägen? Endast elände, förvirring och smärta, 

som den har en försmak av i det olyckliga liv den lever på jorden. 

5 Andens lära, min lära, är den ljusstråle som bryter igenom det mörker som ni har fallit in i. Endast 

genom den kan människorna få en perfekt och fullständig undervisning om sitt andliga öde och en sann 

kunskap om min rättvisas existens. 

6 Människor idag kan inte tänka på Gud utan att ge honom en synlig form på något sätt. De kan inte 

tala om frestelser utan att personifiera ondskans inflytande i en varelse vars uppgift är att fördärva själar, 

och de kan inte heller tänka på försoningen för den som har syndat utan att föreställa sig straffet i en 

helveteseld som aldrig har existerat. 

7 Till dessa tre fel som dominerar människornas sinnen säger jag er: Om du tror att Gud är den 

heliga anden finns det ingen anledning att söka honom i materiella former, eftersom han är ande. Och den 

fantasivarelse som ni kallar Lucifer eller Satan existerar bara i tankarna hos dem som inte har kunnat tolka 

mina ord, uppenbarelser och budskap från tidigare tider andligt. 

Sannerligen säger jag er att det i den "andliga dalen" finns stora mörkrets andar som sår oenighet, hat 

och korruption. Det finns otaliga andar vars inflytande når människor när de ger dem onda tankar och 

uppmuntrar dem till onda gärningar. Men dessa varelser är inte demoner; de är ofullkomliga, störda, 

förvirrade varelser som är förmörkade av smärta, illvilja eller hämndlystnad. Bli inte förvånad när jag 

säger att deras natur är densamma som din själs, och densamma som de varelser som ni kallar änglar. 

8 Varför kallar ni inte de onda människorna som bor på jorden för demoner, eftersom de också förför 

er, eftersom de också uppmuntrar er till ondska och leder er bort från den sanna vägen? I likhet med de 

förvirrade varelserna i det hinsides är de också ofullkomliga själar, men de har uppnått makt och auktoritet 

eftersom ett ideal av storhet har tagit dem i besittning. 

9 Sannerligen säger jag er: Varken bland dem som bor på jorden eller bland dem som är i det andliga 

har jag några fiender. Det finns ingen som hatar mig, som hädar mot mig eller som leder sina grannar vilse 

från den goda vägen för att bara njuta av att förolämpa mig. Ljug! De som leder människor vilse från tron, 

som utplånar Mitt namn ur sina medmänniskors hjärtan och som kämpar mot det andliga gör det inte för 

att förolämpa Mig. De gör det för att det är nödvändigt för deras jordiska strävan efter makt, deras 

drömmar om storhet och mänsklig ära. 

10 Samma sak gäller för de varelser i det bortomliggande som inte har vaknat upp till det ljus som 

höjer upp till kärlekens väg. De har försökt bli stora genom enbart kunskap, och när de påverkar sina 

bröder och systrar och leder dem bort från den goda vägen är det inte i avsikt att orsaka mig smärta, att 

konkurrera med min makt, att glädja sig åt ondskans seger över det goda - nej. Motivet, även om det är 

dåligt, är inte att förolämpa mig. Hur kan du under hela ditt liv tänka att jag har en mäktig fiende som 

ständigt tar ifrån mig det som är mitt? 

11 Hur kan ni tro att jag har placerat en oändligt mycket mäktigare varelse än människorna i deras 

väg, så att den oavbrutet kan förföra dem och slutligen driva dem in i den eviga ruinen? 

12 Hur illa tänker ni inte på mig och min rättfärdighet - ni som påstår att ni känner och älskar mig! 
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13 Det är sant att de onda frestar de goda, de starka misshandlar de svaga, de orättvisa hånar de 

oskyldiga och de orena skadar de rena. Men det är frestelser som den som möter dem kan avvisa eftersom 

han har vapen och en sköld för att slåss och försvara sig. Hans svärd är hans samvete, och bakom det finns 

moral, tro och förnuft, så att han inte kan förföras av onda influenser. 

Men han måste inte bara göra detta, utan också så dygd genom sina gärningar och motstå ondskan så 

mycket som möjligt. När han ser att vissa sår fördärv, last och fördärv, kommer han att försöka så ljus, 

rädda den som har gått vilse och resa upp den som har fallit. 

14 Det är den eviga kampen mellan det goda och det onda och mellan ljuset och mörkret - en 

oundgänglig kamp för att höja sig och nå fulländningens höjder. 

15 För mig är det lika förtjänstfullt när en varelse som är befläckad av spåren av de värsta 

överträdelserna, inspirerad av ett högt ideal, renar sig själv, som när en varelse som stadigt har förblivit ren 

kämpar till slutet för att inte befläcka sig själv, eftersom den älskade ljuset från början. 

16 Hur långt ifrån sanningen går de som tror att de förvirrade andarna har en annan natur än ljusets 

andar! 

17 Fadern skulle vara orättvis om detta var sant, precis som han inte längre skulle vara den 

Allsmäktige om han saknade visdom och kärlek för att rädda de orena, de orena, de ofullkomliga, och han 

inte kunde förena dem med alla de rättfärdiga i ett och samma hem. 

18 Lärjunge: När en människa har en sann kunskap om de gärningar hon har gjort, låter hon sig inte 

förblindas av fåfänga. Han vet att om denna ovärdiga känsla skulle tränga in i hans väsen skulle hans 

intelligens minska och han skulle inte längre kunna gå framåt på utvecklingens väg, han skulle stanna upp 

och sjunka ner i slöhet. 

19 Fåfänga har ruinerat många människor, förstört många blomstrande nationer och sänkt era kulturer. 

20 Så länge folken hade drivkraft, effektivitet och framsteg som ideal upplevde de överflöd, prakt och 

välstånd. Men när arrogansen fick dem att känna sig överlägsna, när deras ideal om en uppåtgående 

utveckling ersattes av en omättlig ambition att få allt för sig själva, började de steg för steg, utan att inse 

det och utan att vilja det, att förstöra allt de hade byggt upp och slutligen störta ner i avgrunden. 

21 Mänsklighetens historia är full av sådana erfarenheter. Därför säger jag er att det är rätt att ett folk 

med stora ideal uppstår i världen, som, även om de alltid är medvetna om sina goda gärningar, inte tar för 

givet att de är goda gärningar. På så sätt kommer dess utveckling inte att stoppas, och den prakt som den 

hittills har uppnått kommer att överträffas i morgon och ökas igen senare. 

22 När jag talar till er på detta sätt försöker jag inte bara inspirera er med materiella mål: Jag vill att 

mina ord ska tolkas korrekt, så att ni vet hur ni ska tillämpa dem på det andliga såväl som på det 

materiella. 

23 Fåfängan kan inte drabba människan bara i hennes materiella liv, och som bevis för vad jag säger 

till er, se på de stora konfessionernas fall och misslyckanden, som gnagts i sina grundvalar av fåfänga, 

arrogans och falsk prakt. Närhelst de har trott att de befunnit sig på höjden av sin makt har någon kommit 

och skakat dem ur sina drömmar, visat dem deras fel, deras avvikelser, deras avvikelser från lagen och 

sanningen. 

24 Endast genom verklig kunskap om och uppfyllelse av min lag inför samvetet kommer denna 

mänsklighet att kunna höja sig till ett högt liv; för samvetet, som är mitt ljus, är fullkomligt, är obefläckat, 

är rättvist, blir aldrig fåfängt eller går krokiga vägar. 

25 Säg mig om det inte är en andlig undervisning som människor behöver för att närma sig sanningen. 

För denna undervisning, som mänskligheten behöver så mycket, är just den som jag har gett er. 

26 När detta ord sprids över världen och människor frågar vem som inspirerade det och vem som 

dikterade att det skulle skrivas ner, låt budbärarna och såarna vittna om att det var den Helige Ande som 

uppenbarade det genom de förberedda sinnena hos dess röstbärare. 

27 När denna mänsklighet tar emot mitt budskap kommer den att minnas Jesus, den ödmjuke nasaren 

som predikade på bergen, i öknen, vid flodernas stränder och i dalarna. Hans ord behövde inga materiella 

tempel, eftersom det där det ville uttrycka sig uppstod det inre templet hos de många lyssnarna, vars 

hjärtan öppnade sig som blomkålar i solskenet. 
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28 Nu står jag vid dörren till varje hjärta, men det är nödvändigt att mänskligheten, när den minns mitt 

löfte att återvända, också minns att jag aldrig tillkännagav att min närvaro skulle återkomma som en 

människa, utan att jag lät er förstå att denna återkomst skulle ske i Anden. 

29 Nu är tiden för förståelse, för själens och intellektets upplysning, då människan slutligen kommer 

att söka mig andligt, eftersom hon kommer att inse att Gud varken är en person eller ett fantasifullt 

begrepp, utan en obegränsad och absolut universell Ande. 

30 Denna lära, som bara är känd av ett fåtal och som mänskligheten inte har tagit del av, kommer 

snart att nå alla lidande som en helande balsam som tröstar, tänder tron, skingrar mörkret och ingjuter 

hopp. Den lyfter dig över synd, elände, smärta och död. 

31 Det kan inte vara annorlunda, för det är jag, den gudomliga läkaren, den utlovade tröstaren, som 

har uppenbarat det för er. 

32 Min undervisning har alltid gjort det klart för er att dess innersta väsen är kärlek. Kärleken är Guds 

väsen. Från denna kraft hämtar alla varelser sin livskraft; från den sprang livet och all skapelse. Kärleken 

är ursprunget och målet för allt som Fadern har skapat. Inför den kraft som rör, upplyser och upplyser 

allting försvinner döden, synden fördunstar, passionerna försvinner, orenheter tvättas bort och allt som är 

ofullkomligt blir fulländat. 

33 Jag kom till världen under den andra eran för att bevisa kärlekens kraft med min undervisning och 

mina exempel, som förblev outplånligt inpräntade i era sinnen. Ändå frågar jag, som övervann världens 

smärta och döden genom kärlek, er människor som fortfarande utvecklas: Har du redan lärt dig att 

övervinna världens smärta och döden? 

34 Jag har sett att ni fortfarande firar de dödas dag. Men varför? Är det ditt sätt att fira segern över 

döden? Nej, mänskligheten, missta er inte, inse att ni firar dyrkan av kroppslig materia och kärleken till 

världen. I denna dyrkan av dem som har sänkts ner i jordens inre tar ni avstånd från och glömmer de själar 

som representerar det sanna och eviga livet. När jag ser er vattna en grav med tårar eller täcka den med 

blommor kan jag inte låta bli att tillämpa mina ord på er: "Ni är döda män som vakar över era döda". 

35 Till dem som har förstått mitt ord och tillämpar det i sina liv, uppmanar jag dem att be för alla dem 

som i sin materialism förvränger sanningens innebörd, och som, högmodiga och fåfänga i sin vetenskap, 

till slut anser sig vara kloka, kreativa och starka, och hånar dem som närmar sig Gud och höjer sina böner 

till honom. De tror att de håller mänsklighetens öde i sina händer utan att veta att de också är föremål för 

min gudomliga rättvisa. De behöver era böner och ert andliga stöd mer än någon annan. 

36 Dessa människor har gått vilse i sin avgudadyrkan av kroppen - en kult som utövas med hjälp av 

vetenskapen. Men även de kommer att vakna upp i de stora prövningar som är avsedda för dem, och 

genom dem kommer de slutligen att förstå att det finns något i människan som ligger bortom intelligensen, 

som är den andliga själen, och att det fortfarande finns något högre än jordisk vetenskap, som är 

kunskapen om det andliga livet. 

37 Först när intellektet inte längre uppmanar anden att observera och fördjupa sig i vetenskap, utan 

när anden höjer och vägleder intellektet, kommer människan att upptäcka det som för närvarande verkar 

outgrundligt för henne, men som ändå är avsett att avslöjas för henne så snart hon har förandligat sin 

intelligens. 

38 Om du lyssnar på någon av mina föreläsningar kan du förmodligen förstå och till och med känna 

det kaos av världsåskådningar som är på väg mot dig. 

39 Avgudadyrkets tid går nu mot sitt slut, och förandligandet kommer snart att göra sitt intåg i 

människans hjärta. Alla avgudar kommer att falla till marken och ge plats åt sanningen, och där kommer 

Guds sanna altare att uppföras. 

40 Jag är ljuset, sanningen och livet. Jag är en öppen bok. 

41 Ända sedan mänsklighetens början har människor sökt efter livets ursprung och orsaken till allt 

som omger dem. För detta har de använt sitt intellekts kraft, intelligensens ljus. Från detta har deras 

vetenskaper och filosofier kommit. Men eftersom det mänskliga sinnet är alltför begränsat för att förstå 

den sanning som endast anden kan förstå och tränga in i, har hans vetenskap inte kunnat upptäcka mycket 

av denna sanning. 

42 Människor har inte sökt detta ljus i det andliga - men jag är ande. Den som därför vill finna livets 

källa, sanningens ljus och ursprunget till allt skapat måste först söka mig - söka mig genom bön, genom 
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själens längtan efter kunskap, för att kunna älska sina grannar och tjäna dem bättre, för att kunna höja sig 

över det mänskliga livets svårigheter. Han kommer att få ta del av de läror som andra, som kämpar med 

intellektet, har upptäckt först efter århundraden. 

43 Jag är kärlek, och den som söker mig måste göra det inspirerad av kärlek. 

44 Människan är en återspegling av Skaparen, en avbild av Gud. Barnen måste nödvändigtvis bli som 

den Fader som de kom från. Denna likhet har sin grund i den andliga själen, eftersom den är utrustad med 

Guds egenskaper och dessutom har evigt liv. Materia, det vill säga: människokroppen är bara ett tillfälligt 

klädesplagg för själen. 

45 Fadern sände själarna för att bebo denna jord så att de på den skulle finna medel för sin utveckling, 

prövningar för att bli starka, lektioner för att fyllas med ljus, möjligheter utan slut för att förvärva 

förtjänster som skulle höja dem över detta liv, befria dem från materien och leda dem till det andliga riket. 

Men människan har ännu inte vunnit striden, hon har inte behärskat materien, hon har inte gjort världen 

till sin tjänare. Tvärtom - han har låtit sig domineras av krafter och element som står under honom. 

Människan tror att hon är herre över världen, medan hon i själva verket bara är materiens slav. 

46 Innan han vinner denna kamp har han inte vunnit det andliga livet för sig själv. 

47 Tro dock inte att jag vill att människor ska avstå från jordiska lagar för att enbart ägna sig åt det 

andliga. Nej, människor, jag vill att ni ska använda det som Fadern har skapat och erbjudit mänskligheten 

för ert bästa, för er utveckling och för er uppstigning - att ni lär er att styra över det materiella livet med 

dess naturriken, krafter och varelser. Men för att uppnå detta är det nödvändigt att gå längre än vad din 

intelligens klarar av, det vill säga att arbeta med hjälp av den andliga själen, så att Fadern, när han ser dina 

ädla mål - den kärlek som du lägger ner i dina verk och den plats som du har förstått att ge din andliga själ 

- kan dra undan ridån från sin hemliga skattkammare och ge dig en gnista av hans visdom för att lysa upp 

din själ. 

48 Det rätta är att anden avslöjar visdom för det mänskliga sinnet, inte att sinnet ger "ljus" till anden. 

Många kommer inte att förstå vad jag säger till er här, och det beror på att ni sedan länge har förvrängt 

ordningen i era liv. 

49 Se hur människan står framför och över allt som omger henne, att hon är den enda varelse som är 

utrustad med fri vilja och samvete. Det är från denna viljefrihet som alla människans avvikelser, fall och 

synder har sitt ursprung. Men de är tillfälliga överträdelser inför Skaparens rättvisa och evighet. För efteråt 

kommer samvetet att segra över kroppens svagheter och själens förförelse. På så sätt kommer ljuset, som 

är kunskap, att segra över mörkret, som är okunnighet. Det kommer att vara en seger för det goda, som är 

kärlek, rättvisa och harmoni, över det onda, som är själviskhet, lössläppthet och orättvisa. 

50 Om du tittar på ditt liv och mänsklighetens historia kommer du att upptäcka att denna kamp alltid 

har funnits från skapelsens början till nu - en kamp som är nödvändig för att din själ ska bli fulländad, lika 

nödvändig som eld för att rena guld. 

51 Vem kan, när han hör denna undervisning, tro att en enda mänsklig existens kan räcka till för att en 

själ ska kunna utvecklas och fulländas fullt ut? 

52 Åh, ni människor som är alltför upptagna av det mänskliga livet och låter er själva tro att ni är 

evigt på jorden och som inte vet att ni på grund av er materialisering måste komma till världen i nya 

kroppar för att ta det steg som ni inte kunde ta vid det föregående tillfället! 

53 Men de många reinkarnationerna ger inte själen absolut fulländning. Oavsett hur högt placerad den 

kan vara efter sin sista existens på jorden, väntar den "andliga dalen" fortfarande på den med sina otaliga 

livsvärldar, sina nya läror, uppenbarelser och mirakel. 

54 När du väl har vandrat vägen och nått trösklarna till det rena och perfekta kommer du att förstå 

anledningen till din existens, du kommer verkligen att bo i ljuset. 

55 Här på jorden har jag delat in mänsklighetens andliga liv i tre stadier, tider eller tidsåldrar, där jag 

bit för bit, lektion för lektion, har uppenbarat för er den visdom som ni alla måste besitta. 

56 Den första tiden är så att säga människans andliga barndom, då hon öppnar ögonen och ser sin 

Faders ansikte, hör honom, men är fortfarande långt ifrån att förstå honom. Beviset på detta är att han 

försökte lyda honom genom att hålla fast vid texternas bokstav utan att med sin själ tränga in i deras 

innebörd. 
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57 I den andra tiden kom jag, "Ordet", för att bo hos er i Jesus och för att visa er själens väg med mitt 

liv. Denna andra tid är tonårens eller den första andliga ungdomens tid. Det är den tidsålder då Kristus 

lärde människorna kärlek för att väcka deras slumrande hjärtesnören så att deras hjärtan skulle vibrera med 

en ny känsla, med den kraftfulla impulsen av kärlek till sin Fader och till sin nästa. 

58 I dessa två sorters kärlek sammanfattar jag hela lagen, hela min undervisning: kärlek till Gud, 

livets skapare, Fadern, Skaparen, och kärlek till varandra. 

59 Lagen har alltid funnits i samvetena. Generationer går och generationer kommer, själar går vidare 

och själar kommer, men mitt ord förblir fast och oföränderligt. Ändå har människan varit långsam och 

hårdhjärtad, och det har varit få som har förstått kärleksandan i min lära. 

60 Människor förökar sig och växer. Men så snart deras intelligens vaknar, vänder de sig bort från det 

andliga för att söka efter världens ära, rikedom eller vetenskap. Därför kan det hända att deras frukter inte 

är så söta som ditt hjärta önskar. Du har alltid fått en bitter smak i munnen. 

61 Men tro inte att mitt ord fördömer era verk i princip eller fördömer vad er vetenskap har 

åstadkommit. Nej, människor, det är inte jag som med ord berättar för er att ni bara är ett steg från 

avgrunden - det är fakta, resultatet av er brist på andlighet. 

62 Men i samma ögonblick som du närmar dig avgrunden, ringer den höga klockan i evighetsklockan 

och visar att en ny tid har börjat: den tredje tidsåldern - den tid då den heliga anden lyser i samvetena och 

strömmar ut som visdom, som ljus som avslöjar mysterier - som kraft som lyfter upp, väcker till nytt liv, 

tröstar och räddar. 

63 Det är den mest subtila och högsta form som Fadern har använt för att tala till människor. Två 

åldrar har redan passerat för människorna och de har nått själens mognad. De kan nu förstå djupare 

lektioner. 

64 Detta är den "tredje tiden" då människans själ måste frigöra sig från materialismens kedjor. Detta 

kommer att innebära en kamp mellan världsåskådningar, som kommer att vara hårdare än vad 

mänsklighetens historia någonsin har skådat. 

65 Korruptionen, själviskheten, stoltheten, lastbarheten, lögnerna och allt som har överskuggat era liv 

kommer att falla som trasiga idoler vid fötterna på dem som dyrkade dem för att ge plats åt ödmjukhet. 

66 Hur kan du hjälpa till i denna kamp? Med bönens kraftfulla vapen - inte med ordböner, utan 

genom att höja tanken. 

67 Min Ande - som är oändligt mycket mer subtil än luften som omger dig - kommer att vara 

närvarande och ta emot din bön och samtidigt omvandla den till fred och till balsam för dina 

medmänniskor. 

68 Dina tankar kommer att bli ljusglimtar i rymden och når som ett budskap det sinne som behöver 

klarhet i sitt tänkande. 

69 Din förbön kommer att bli verklighet, för freden i mitt rike kommer till jorden, och dina verk blir 

så att säga de första fröna av förandligande som kommer att falla i jordens sköte under den tredje 

tidsåldern. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 296 
1 Jag är ljuset som lyser upp din väg - visdomen som når din förståelse - balsamet som lindrar ditt 

lidande. 

2 Jag är Mästaren och jag kommer till er med avsikt att förvandla er till mina lärjungar. Om ni är 

mina lärjungar kommer ni att vara rättfärdiga människor på jorden. 

3 Om du verkligen vill bryta igenom mörkret av din okunnighet, vänd dig till mig så ska jag ge dig 

det nödvändiga ljuset så att du inte snubblar. Om du vill att din tro ska bli stor, kom nära mig, hör mig och 

följ mig outtröttligt. 

4 I tidernas begynnelse saknade världen kärlek. De första människorna var långt ifrån att känna och 

förstå denna gudomliga kraft - denna andens väsen, ursprunget till allt skapat. De trodde på Gud, men 

tillskrev honom endast makt och rättvisa. Människorna trodde att de förstod det gudomliga språket genom 

naturelementen; när de såg dem milda och fredliga trodde de därför att Herren var nöjd med människornas 

verk; men när naturkrafterna släpptes fria trodde de att de i dem såg Guds vrede som manifesterade sig i 

denna form. 

5 I folkets hjärtan hade föreställningen om en fruktansvärd Gud bildats, som bar på ilska och 

hämndbegär. När de trodde att de hade förolämpat Gud offrade de därför brännoffer och offer till honom i 

hopp om att kunna försona honom. Jag säger er att dessa offer inte var inspirerade av kärlek till Gud: det 

var rädslan för den gudomliga rättvisan, rädslan för bestraffning, som drev de första folken att betala tribut 

till sin Herre. 

6 De kallade helt enkelt den gudomliga anden för Gud, men aldrig för Fader eller Mästare. 

7 Det var patriarkerna och de första profeterna som började få människorna att förstå att Gud var 

rättvis - ja, men perfekt rättvis - att han var Fader över allt och att han som Fader älskade alla sina 

skapelser. 

8 Steg för steg vandrade mänskligheten långsamt längs vägen till sin andliga utveckling och fortsatte 

sin pilgrimsfärd, från en tidsålder till en annan och lärde sig lite mer av det gudomliga mysteriet genom de 

uppenbarelser som Gud alltid gav till sina barn. 

9 Människan fick dock inte full kunskap om den gudomliga kärleken, för hon älskade inte Gud som 

en fader och kunde inte heller i sitt hjärta känna den kärlek som hennes Herre alltid visade henne. 

10 Det var nödvändigt att den fullkomliga kärleken blev mänsklig, att "Ordet" inkarnerade och tog på 

sig en kropp som kunde beröras och vara synlig för människorna, så att de äntligen kunde uppleva hur 

mycket och på vilket sätt Gud älskade dem. 

11 Alla kände inte igen Faderns närvaro i Jesus. Hur skulle de kunna känna igen honom, eftersom 

Jesus var ödmjuk, barmhärtig och kärleksfull även mot dem som förolämpade honom? De trodde att Gud 

var stark och stolt mot sina fiender, dömande och fruktansvärd mot dem som förolämpade honom. 

12 Men lika många som förkastade det ordet, lika många trodde också på det - det ord som trängde in 

i hjärtats innersta kärna. Detta sätt att bota lidande och obotliga sjukdomar endast med en smekning, en 

blick av oändlig medkänsla, med ett ord av hopp, denna undervisning som var ett löfte om en ny värld, om 

ett liv fullt av ljus och rättvisa, kunde inte längre utplånas från många hjärtan som förstod att denna 

gudomliga människa var Faderns sanning, den gudomliga kärleken till honom som människorna inte 

kände och därför inte kunde älska. 

13 Fröet till denna högsta sanning såddes för alltid i mänsklighetens hjärta. Kristus var såaren och han 

sköter fortfarande sin säd. Efteråt kommer han att ta in sin frukt och njuta av den för evigt. Då kommer 

han inte längre att säga: "Jag är hungrig" eller "Jag är törstig", för äntligen kommer hans barn att älska 

honom så som han har älskat dem från början. 

14 Vem talar till er om Kristus, lärjungar? Han själv. 

15 Det är jag, Ordet, som talar till er på nytt, mänskligheten. Känn mig, tvivla inte på min närvaro på 

grund av den diskrethet i vilken jag visar mig. Hos mig kan det inte finnas någon arrogans. 

16 Känn igen mig genom mitt sätt att leva i världen vid den tiden, kom ihåg att jag dog lika ödmjukt 

som jag hade fötts och levt. 

17 Jag är närvarande i mänskligheten vid en tidpunkt då nya upptäckter har förändrat människors liv, 

och jag gör min närvaro känd bland er med samma ödmjukhet som ni en gång kände hos mig. 



U 296 

108 

18 Guds "ord" blev inte människa igen, Kristus föddes inte på nytt i ett eländigt stall - nej, för det 

behövs inte längre någon kropp för att vittna om Guds kraft. Om människor tror att denna kropp här är 

Gud som har kommit in i världen, så misstar de sig. Guds närvaro är andlig, universell och oändlig. 

19 Om allt som människorna har åstadkommit under den här tiden hade varit inom gränserna för det 

rättvisa, det tillåtna och det goda, skulle det inte ha varit nödvändigt för mig att komma ner för att tala till 

er igen. Men alla de gärningar som denna mänsklighet erbjuder mig är inte goda: det finns många 

överträdelser, många orättvisor, många avvikelser och onda gärningar. Därför var det nödvändigt att Min 

omsorgsfulla kärlek väckte människan när hon var mest uppslukad av sitt arbete, för att påminna henne 

om de plikter som hon har glömt och till Vem hon är skyldig allt som är och allt som kommer att bli. 

20 För att göra mig hörbar för en materialiserad mänsklighet som inte kunde höra mig från ande till 

ande var jag tvungen att använda mig av deras andliga gåvor och förmågor för att göra mig känd genom 

människans förmåga att förstå. 

21 Förklaringen till varför jag "kommer ner" för att kommunicera med er är följande: Eftersom ni inte 

kunde höja er för att samtala med er Herre från ande till ande, var jag tvungen att stiga ner en nivå lägre, 

det vill säga från det andliga, från det gudomliga, dit ni ännu inte kan nå. Jag var då tvungen att använda 

mig av ert intellektuella organ, som har sin plats i människans hjärna, och översätta min gudomliga 

inspiration till mänskliga ord och materiella ljud. 

22 Människan behöver utökad kunskap, och det är Gud som kommer till människan för att anförtro 

henne visdom. Om det valda sättet för Min korta proklamation genom sinnets organ inte verkar värdigt 

dessa språkrör, säger Jag er i sanning att budskapet som ges genom dem är mycket stort. Ni skulle ha 

föredragit att min manifestation för människorna hade skett med pompa och ståt och ceremonier som 

skulle ha gjort intryck, men som i själva verket, sett från anden, skulle ha varit fåfänga, eftersom de inte 

innehåller det sanna ljuset. 

23 Jag kunde ha kommit under blixtar och stormar för att göra min makt kännbar, men hur lätt skulle 

det då inte ha varit för människan att erkänna att Herrens närvaro hade kommit! Men tror ni inte att 

rädslan då skulle ha återvänt till ert hjärta, och även tanken på något obegripligt? Tror du inte att varje 

känsla av kärlek till Fadern skulle ha förvandlats till rädsla för hans rättvisa? Men vet att Gud, även om 

han är allsmäktig, inte kommer att besegra dig med den makten, inte kommer att segra genom den, utan 

med en annan makt, och det är kärlekens makt. 

24 Det är den gudomliga anden som talar till universum idag. Det är han som ger ljus åt allt som du 

inte har sett klart i andra tider. Han är gryningen till en ny dag för alla. 

Människor, för han kommer att befria dig från falska rädslor, ta bort dina tvivel och göra din själ och ditt 

sinne fria. 

25 Jag säger till er: När ni har lärt känna kärnan i mina läror och rättfärdigheten i mina lagar kommer 

ni också att inse de gränser som era fantasier har lagt på er och hindrat er från att nå längre än till en liten 

kunskap om sanningen. 

26 Det kommer inte längre att vara rädsla eller rädsla för straff som hindrar dig från att utforska och 

upptäcka. Endast om du verkligen vill lära känna det som är obegripligt för dig kommer ditt samvete att 

förbjuda dig vägen, för du bör veta att människan inte har rätt till hela sanningen och att hon bara bör 

förstå den del av den som motsvarar henne. 

27 Människor: När min ankomst tillkännagavs ske mitt i krig, frigjorda naturkrafter, pest och kaos, 

var det inte för att jag skulle ha fört allt detta till er; det var för att min närvaro skulle vara till hjälp för 

mänskligheten i just den kristid. Här är nu uppfyllelsen av allt som sagts om min återkomst. Jag kommer 

till mänskligheten medan en värld brottas med döden och jorden bäver och skakar i sin dödsryckning för 

att bana väg för en ny mänsklighet. Därför är Guds kallelse i den "tredje eran" en kallelse av kärlek - en 

kärlek som bär och inspirerar till rättvisa, broderskap och fred. 

28 Till er som har haft nåden att höra mig vid denna tidpunkt måste jag säga att för att verkligen vara 

en spiritualistisk lärjunge måste ni tillämpa min undervisning i ert liv, att det inte är följandet av vissa bud 

som kommer att förvandla er till spirituella, inte heller kommer det att vara vissa riter och manifestationer 

som kommer att föra er till fullbordan av ert uppdrag på jorden. 

29 Genom att tala till dig så som bara jag kan göra, avslöjar jag för dig det bästa sättet att behaga Gud 

och ta bort de ingrodda rädslorna för din Fader från ditt hjärta. 
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30 Men jag befriar dig inte bara från fel och fördomar om ditt liv i världen, utan jag säger dig också 

att den eviga fördömelsen, så som den har beskrivits för dig, inte existerar, eftersom själen inte kan lida 

den fysiska plåga som smärta ger upphov till i kroppen. Själens smärta kommer av att den ser sina 

handlingar i samvetets ljus, vilket gör att den med fullständig klarhet inser och förstår alla fel och brister 

som den har begått. 

31 Kom till mig i full övertygelse om att du vandrar på sanningens väg, och det ska inte vara rädsla, 

som härrör från okunnighet, som tvingar dig att stanna kvar på den vägen. 

32 Om ni granskar mina uppenbarelser och manifestationer i denna och tidigare tider kommer ni så 

småningom att förstå att jag alltid har varit klädd i ödmjukhet. Låt er därför inte förledas av det som är 

vackert till det yttre, och när era medmänniskor som vandrar på andra vägar kommer och säger till er att 

Herren inte kan vara mitt i denna fattigdom, denna ödmjukhet som ni visar upp, påminner ni dem om att 

Gud, manifesterad i "Ordet", kom till världen ödmjukt i Jesus, och att människorna ändå trodde på honom, 

och att trots de århundraden som har gått sedan hans födelse, har man inte lyckats radera den ödmjukhet 

med vilken frälsaren uppenbarade sig för världen ur människornas hjärtan. 

33 Det finns församlingslokaler bland er där församlingarna älskar och söker det yttre, det praktfulla 

och det uppenbara för att imponera på sina sinnen, utan att inse att de i sin längtan efter det yttre glömmer 

bort de underverk som Andens lära innehåller. 

34 Att instruera, korrigera, avslöja - detta är mitt arbete bland er för att föra er till ljusets hem. Men 

innan du når tröskeln till det förlovade landet måste du göra förtjänster i form av tro och kärlek. 

35 Kristi ord grodde en gång i tiden i hans lärjungar, och i folket som följde dem växte hans frö. Hans 

undervisning spreds och dess innebörd spreds över hela världen. På samma sätt kommer denna nuvarande 

undervisning att spridas, och den kommer att accepteras av alla som kan känna och förstå den. 

36 Ta emot, älskade lärjungar, min balsam - ta emot, ni mängder av lyssnare, min faderliga smekning 

och mitt budskap som Mästare - för er och för era nära och kära. 

37 Min närvaro är för dig som en mild bris som smeker dig. Därför kommer jag till ditt hjärta för att 

ge det liv. 

38 Vissa känner att min ankomst är nära, andra ser mig med sin andliga blick, och ytterligare andra 

känner genom sin känslighet den timme då jag närmar mig. Alla säger i sina hjärtan i denna välsignade 

stund: "Mästaren är här", eftersom de har känt att min frid omger dem. 

39 För den själ som har vandrat genom livets oändliga öken finns det ingen värdefullare skatt eller oas 

som är mer efterlängtad än freden. Detta är den skatt som jag erbjuder er och som ni senare måste dela 

med era medmänniskor. 

40 Jag visar er också hur ni kan sprida fredens välsignade mantel över människorna, och dessa medel 

är tankar, bön, ord och gärningar. 

41 Liksom jag ser er i detta ögonblick, förenade av den frid som Mitt Ord ger er, så vill jag se er efter 

Min avfärd, under de dagar av kamp som kommer att drabba er, då Jag kommer att få er att känna Min 

närvaro på ett subtilt sätt, då ni kommer att höra Mig i era hjärtan. För jag lovar dig att du inte kommer att 

sakna min smekning, min essens, min balsam. 

42 Gå med fasthet och förståelse från en lektion till nästa, från en period till nästa, och din harmoni 

med mitt verk kommer inte att brytas. Din lydnad och vilja att följa mina lagar och order kommer att ge 

dig en outsäglig frid, och du kommer aldrig att ha några klagomål, och det kommer inte heller att finnas 

törnen som får dig att gråta. 

43 Om ni vill vara mina lärjungar, förstå då att ni måste vara fredsbärare och förmedlare av alla de 

dygder som jag har lärt er att praktisera. 

44 Jag har inte låtit er gå till provinserna förrän nu eftersom jag ser att ni är frukter som ännu inte är 

mogna. Jag måste fortfarande skicka kärlekens regn till dig, ljuset från min visdom och strålarna från den 

gudomliga solen för att ge dig liv och mod. Men när du har mognat som frukt på mitt läromedelsträd 

kommer du att falla med vinden som flyttar de grenar som bar dig. 

45 Ju mer den dag närmar sig då jag inte längre kommer att tala till er i denna form, desto mer storhet 

kommer ni att upptäcka i min andliga lära, och omärkligt kommer ni att röra er bort från allt det som ni har 

begränsat den med i det förflutna - ja, för ni har begränsat detta gudomliga verk till personer, platser och 

föremål, medan det är universellt och obegränsat och ligger bortom det materiella och det mänskliga. 
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46 Nu ser du inte längre mitt arbete begränsat till personer, platser eller föremål, nu ser du allting i det 

gudomliga, i det oändligt höga, och du upptäcker det också i det höga i ditt väsen. 

47 Hur kommer mitt verk att lysa för dig när din själ har tagit sig tillbaka till Gud, och därifrån är du 

hänryckt i kontemplation av detta verk, och du njuter av ljuset och förståelsen av din förståelse? 

48. Du har en aning om den stora sanningen och den lycka som väntar dig, men din aning och din 

fantasi är för liten för att upptäcka verkligheten. 

49 Varje steg på stegen, varje trappsteg, varje hem erbjuder själen ett större ljus och en mer fullkomlig 

lycka. Men den högsta friden, själens mest fullkomliga lycka, ligger bortom alla själars flyktiga liv. 

50 Hur ofta tror du inte att du förväntar dig perfekt lycka i Guds famn utan att inse att denna känsla av 

lycka knappast är en försmak av den värld som du kommer att gå in i efter detta liv. 

51 Mitt frö under den här tiden växte snabbast upp hos dem som kom med sinnen och hjärtan som 

inte var behäftade med teorier och tolkningar. De var som jungfrulig mark när det gäller Mitt Ord, och Jag 

använde dem för att förmedla Mitt budskap till världen. 

52 Andra kom med en sanning blandad med falskhet, och mitt ljus gjorde dem gradvis fria från fel 

och bekräftade dem samtidigt i det goda som de bar inom sig. Allt är inte giftiga växter eller ogräs i 

människans hjärta - ibland växer det en veteplanta där, och jag vårdar den så att den mognar och dess säd 

förökar sig senare. 

53 Jag har förvandlat dem alla till mina lärjungar och förenat dem till ett enda folk som, i samma 

ögonblick som de bevittnar min undervisning genom sina verk, får människornas hjärtan att slå snabbare 

när de upptäcker kraften i denna undervisning. Den kommer att resa sig i mitt namn mot de icke-troende, 

förövarna, kampen kommer att vara stor och ditt namn kommer ofta att vara på läpparna hos dem som 

fördömer dig i skrift som orsak till skandal och förtal. 

54 Jag tillkännager dessa prövningar för er så att ni inte blir överraskade när de inträffar. Men jag 

säger er också att det är just då jag kommer att avslöja min makt, min barmhärtighet och min rättvisa bland 

detta folk. 

55 Alla mina härskaror kommer att förbereda sig för strid, alla mina tjänare kommer att lyda min röst 

och vittna om mig. 

56 Inte bara detta, utan även att människorna här kommer att bevittna den avgörande timmen: 

Naturkrafterna kommer som alltid att 

"tala" och representera gudomlig rättfärdighet, vara närvarande i den andliga världen och slita bort 

okunnighetens ögonbindel från denna materialistiska mänsklighet - från de människor som påstår sig 

vandra på Kristi väg i längtan efter evighet och ändå insisterar på att hålla sina ögon, öron och sinnen 

stängda för varje kallelse och manifestation av andligt liv. 

57 Det var just den Kristus, som de tror att de följer och förstår, som öppnade dörren som ger tillträde 

till andra världar och livsplan - han som undanröjde förvirringen hos de själar som försöker leva genom att 

ta främmande kroppar i besittning - på samma sätt som han som i den sista timmen av sitt uppdrag genom 

Jesus gjorde sig kännbar för de själar som sov i dödens sömn i gravarna genom att låta dem stiga upp till 

livets ljus. Men för att människor skulle tro på dessa manifestationer lät jag dessa varelser göra sig synliga 

för sina släktingar. 

58 Jag öppnade den dörren, jag ensam kunde göra det, eftersom Kristus med sin kärlek är det band 

som förenar alla världar. 

59 Ni kommer att tillhöra mina ljuslegioner, mina fredsvärdar, de som ber för världen, och 

sannerligen säger jag er att tårarna från era ögon som utgjutits för andras smärta kommer att förenas med 

er Faders balsam och sjunka ner som droppar av dagg på de plågade hjärtan. 

60 Den sanna helande balsamen, människor - den som botar alla sjukdomar - kommer från kärleken. 

61 Älska med anden, älska med hjärtat och med sinnet, då kommer du att ha tillräckligt med kraft, 

inte bara för att bota kroppens sjukdomar eller trösta de små mänskliga behoven, utan också för att lösa de 

andliga mysterierna, själens stora bekymmer, dess störningar och ånger. 

62 Denna balsam löser de stora prövningarna, tänder ljuset, lindrar plågorna, smälter kedjorna som 

begränsar. 
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63 Den människa som övergivits av vetenskapen kommer att återvända till hälsa och liv när hon 

kommer i kontakt med denna balsam; den själ som har blivit avskild kommer att återvända på kärleksordet 

från den broder som kallar på den. 

64. När denna tid når sin höjdpunkt kommer människor att omges av andliga krafter runt omkring, det 

kommer att ske manifestationer, händelser och tecken som aldrig tidigare skådats. De stolta 

vetenskapsmännen kommer att bli mållösa och det kommer att finnas tillfällen då de, övertygade om sin 

fattigdom, kommer att gråta av oförmåga. 

65 Människor kommer att vända sina ögon mot Kristus, och när de sedan reflekterar över sina 

gärningar kommer de slutligen att förstå att han som utförde så många och så extraordinära gärningar 

under den andra tidsåldern är densamma som han som nu har återvänt och är närvarande och vittnar om 

sin makt. 

66 Jag vill att ni ska gå in i ett liv av förandligande, självdisciplin och sparsamhet, bön och kärlekens 

aktivitet. På så sätt blir du känslig för varje andlig händelse. Då kommer det som är osynligt för många att 

kunna bli synligt för dig. Först då kommer du att kunna förklara orsaken till allt som händer och som 

människor inte kan hitta en lösning på. 

67 Jag vill att mina lärjungars förberedelser och deras kunskap om det uppdrag som anförtrotts dem 

ska vara så stora att de på sitt sätt och enbart genom sitt inflytande befriar de varelser som är osynliga, 

dolda och okända bland människorna, och som lever en tillvaro av förvirring och smärta som 

mänskligheten inte känner till. 

68 Sträva efter er fackförening, människor. Om ni inte uppnår detta - hur skulle ljusvarelserna från 

den högre världen kunna reflekteras genom er, om detta är nödvändigt för att ge mänskligheten dess 

budskap? 

69 Jag har lärt dig att be och be för andra, men jag hör dig också när du ber om din egen bön, och jag 

accepterar den bönen. Men jag säger er att den tid då jag gav er - eftersom ni fortfarande var omogna - 

enligt era önskemål är över. Nu vill jag att ni arbetar som lärjungar, att ni ger mig er andliga själ och ert 

hjärta när ni ber, men att ni låter mig läsa i dem och utföra min vilja. 

70 Mitt kloka ord, omslutet av en mycket tålmodig mästares kärlek, har steg för steg fört er till 

förståelsen av den storhet som spiritualismen innehåller, och har fått er att skåda den vidsträckta andliga 

horisonten som börjar i det mänskliga och smälter samman med det himmelska. 

Min frid är med dig! 
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Instruktion 297 
1 Människor: Din önskan att skörda frukterna av din sådd är ädel. Men jag säger er att ni ska ha 

tålamod och inte genast vilja se resultatet av era arbeten, för det skulle innebära att ni förkortar tiden fram 

till skörden och nöjer er med att skära av den omogna frukten. 

2 Arbetet utvecklas inte på ett ögonblick, det tar lång tid. Låt därför var och en förstå den del han har 

att göra på detta andliga fält, och låt sedan dem som kommer efter er att hjälpa er att fortsätta att bearbeta 

det fält som ni har påbörjat få ta hand om och anförtro sitt arbete åt dem. Efter dem kommer andra, och 

efter dem åter andra. Det är så att ni inte vet vem som är ämnad att skörda trons skörd, omvändelsen till 

andlighet. 

3 De som upplever att frukt bärs vet att detta inte bara är en förtjänst för dem som kom sist, utan att 

det var ett arbete där förtjänsterna, ansträngningarna och uppoffringarna från dem som kom först, andra 

och tredje, kombinerades för att föra ett andligt arbete som Mästaren tilldelat alla till seger. 

4 Vet att en enda generation inte kan utföra hela arbetet, och vet också att det inte är dags att skörda 

nu. 

5 Hur kan du göra mitt ord begripligt om du inte lyder det? Om ni har tagit så lång tid på er att förstå 

mitt ord, att tro på det och att träna er upproriska kropp för att utföra ett uppdrag, hur kan ni då kräva att 

världens förvandling sker omedelbart? 

6 Du ska inte heller tro att du arbetar ensam i detta arbete, för du har ännu inte tillräckligt med kraft 

för att utföra arbeten av så stor andlig betydelse. Du måste veta att det finns varelser som visar dig den väg 

du måste följa, och som visar dig vägen och de platser dit du måste ta fröet. 

Dessa vägvisare är era bröder och systrar från andra världar, från andra hem, varifrån de vakar över era 

steg och gör brytningar för er. För även de är arbetare som arbetar för fred, kärlek och broderskap. De är 

själar med större renhet än din egen, med större kunskap och erfarenhet, som du inte har något ont att 

frukta från. De är de som inte kommer att låta er gå i stå - de som kommer att skapa oro i era hjärtan om ni 

överger fröet. 

7 Du är inte ensam, och du kommer aldrig att bli lämnad åt dig själv. 

8 Lita på detta verk, se dess storhet. Inse att det inte är ett verk av mänskligt intellekt, att det inte är 

en ny världsbild för denna mänsklighet, utan ett evigt ljus som alltid har upplyst den mänskliga själens 

väg, och i vars sanning varje ofullkomlighet, varje orenhet och synd kommer att försvinna. 

9 Från min sanning har jag skapat en lära genomsyrad av kärlek, rättvisa och visdom, genom vilken 

jag kommer att bevisa sin kraft för er genom att omvända och förvandla dem som tillfälligtvis har avvikit 

från den rätta vägen. 

10 Varför döma människan till förintelse eller evig plåga, eftersom hennes synd bara är tillfällig och 

ett resultat av hennes okunnighet? Varför fördöma en varelse som bär min egen gudomliga natur? 

11 Om den för ögonblick eller under en längre tid hade en böjelse för materia och en böjelse för det 

onda, när ögonblicket av klarhet har kommit, då jag låter Min nåd nå dess hjärta, kommer den att svara på 

den och på så sätt avslöja att Gud finns i varje själ. 

12 Detta är den natur som människan måste söka inom sig själv - det väsen som hon har förlorat och 

som hon ofta har sökt förgäves. Därför har jag avslöjat för er alla förmågor som ni har för att hitta er själva 

- för att lära er att upptäcka er själ, att verkligen lära känna er själva utan att stanna upp för att betrakta det 

yttre, den fysiska formen. 

13 Lär er att söka det andliga, lärjungar, och ni kommer också att befria er från fanatismen i att utöva 

yttre gudstjänst. 

14 Då kommer du att inse att det inte är samlingssalen, symbolen eller ritualen som innehåller det 

andliga arbetets storhet, utan dess eviga mening och dess slutliga mål, fullt av rättvisa. 

15 Försök inte att begränsa detta verk, som är universellt och oändligt, eller att sätta gränser för din 

andliga utveckling, för ju mer du fördjupar dig i goda gärningar och studier, desto större uppenbarelser 

kommer du att få. Du kommer att se det gudomliga arbetet växa fram ur det mest obetydliga, du kommer 

att se det manifesteras i allt som skapats, du kommer att känna hur det pulserar i din varelse. 
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16 Detta är den enkelhet med vilken jag undervisar den spiritualistiska lärjungen, så att han också kan 

bli enkel som sin Mästare. Lärjungen bör övertyga och omvända genom sina ords sanning och kraften i 

sina verk, utan att försöka imponera på någon med mystiska krafter eller extraordinära förmågor. 

17 Den sanna lärjungen blir stor genom sin enkelhet. Han kommer att förstå sin Mästare och samtidigt 

göra sig förstådd av sina medmänniskor. 

18 Livet är ett stort hav där alla seglar i sin egen båt. Men medan vissa söker efter sätt att styra in den 

i en säker hamn, kapsejsar andra i brist på mål eller erfarenhet. 

19 Ännu en gång har jag gett er min undervisning. Jag vill att ni ska komma ihåg att det är där som 

frälsningens hamn finns. Varför skulle jag ge er oklara läror, vaga ord eller avslöjanden med begränsat 

djup? Om det vore så, skulle jag utsätta er för risken att falla in i en ny fanatism, medan ni lever i en tid då 

samvetet inte låter er vara ifred - särskilt när ni försöker dölja den sanna uppfyllelsen av den lag om 

barmhärtighet och kärlek som jag har lärt er genom skenhelheter. 

20 Hör mig, folk, hör mig, lärjungar: jag ger er nu ljus och befriar er från kedjor, band och mörker. 

Men jag tillåter inte att ni gör detta verk till en annan religion, inte heller att ni fyller det med bilder och 

riter som vanligt - nej! Vet exakt vad den frihet som jag ger er består i, så att ni inte ersätter den med en ny 

fanatism. 

21 Har du ännu inte blivit medveten om att ditt sinne, och med det din själ, har stoppats i sin 

utveckling? Minns ni inte floden av falska rädslor och fördomar som ärvts från era förfäder och som jag 

har befriat er från för att ni ska kunna se sanningen utan förvrängning och ta emot ljuset? 

22 Om ni inte förbereder er, om de ogudaktiga sidorna fortsätter att visa sig i er, kommer ert ljus att 

förbli stängt, gömt bakom er materialisering, och ni kommer att visa er inför era medmänniskor som 

okunniga - som de som inte vet något om denna stora uppenbarelse. 

23 Se alltid först på den "bjälke" ni har i ögat, lärjungar, för att ha rätt att se på den "splitter" som er 

bror har. 

24 Med detta vill jag säga till er att ni inte ska använda min undervisning för att fördöma era 

medmänniskors sätt att leva inom sina olika samfund. I sanning, säger jag er, på alla dessa vägar finns det 

hjärtan som söker mig genom ett ädelt liv fyllt av uppoffringar. Ändå frågar lärjungen mig gång på gång 

varför jag tillåter denna mångfald av världsåskådningar som ibland motsäger varandra, skapar skillnader 

och ger upphov till fiendskap mellan människor. Till detta svarar Mästaren: Det har tillåtits eftersom det 

inte finns två själar som har exakt samma förståelse, samma ljus, samma tro, och också för att ni har fått 

fri vilja att välja er väg. Ni har aldrig tvingats att vandra på lagens väg, utan ni har inbjudits att göra det, 

och därmed behåller ni friheten att förvärva verkliga meriter i er längtan efter sanningen. 

25 På samma sätt, älskade lärjungar, vet att er uppgift är att förenas, att vara i harmoni, att nå ut och 

dela med er av era förmågor och gåvor till alla som kan behöva er, er helande kraft, ert ord eller er hjälp. 

26 Sannerligen säger jag er att om arrogans gror i era hjärtan kommer ni inte att bli spirituella. Den 

upplysta själen kan inte bli tillfredsställd av dessa små fåfängligheter som bara smickrar det själviska 

hjärtat. 

27 Det är inte det uppenbara fullgörandet av uppdraget som gör lärjungarna stora i mina ögon, även 

om de i förhållande till sina bröder framstår som de mest nitiska, ivriga och uthålliga. 

28 Det renaste och mest uppriktiga arbetet, och därför det som höjer dig mest till mig, är det som du 

gör i tystnad, även om dina medmänniskor inte vet om det. 

29 "Din högra hand ska inte veta vad din vänstra hand gör", sade jag till mina lärjungar i den andra 

tidsåldern. Därför säger jag er i dag, när ljuset från min Ande förklarar allt, att ni ska vara ödmjuka utan 

hyckleri, att ni verkligen gråter över en annan människas smärta och att ni verkligen gläds över det goda 

som era medmänniskor åtnjuter. Endast den som känner min undervisning på detta sätt kan vara beredd att 

ge sitt liv för sin nästa. 

30 Människor: Om det har bestämts att du ska förbereda fältet och börja så det, och det måste vara 

andra som ska skörda frukten, samtycker du till det. För det är inte bara ni som har rätt att njuta av det 

behagliga arbetet på er Faders åkrar, utan även alla era bröder och systrar. 

31 Jag är vägen, och ni är de som följer med på vägen. 

32 När du väl är uppe på toppen av berget kommer du att vända blicken tillbaka och se allt som din 

själ har gått igenom, och du kommer att tacka Fadern. 
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33 Vägen är lång. Vem kan säga att han redan har gått igenom allting, att han känner till alla 

hemligheter och att han har trängt in i allt som ligger bortom det han ser och hör? 

34 Det är inte så att Mästaren föraktar ditt arbete eller inte uppskattar vad du har åstadkommit på 

vägen - nej, människor. Jag är den förste som uppskattar dina förtjänster. Om det inte vore så, skulle det 

inte finnas någon rättvisa i mig. 

När jag talar till er på detta sätt är det för att jag vill att ni ska förstå att även om er förmåga att nå era 

gränser i det mänskliga såväl som i det andliga är stor, saknar ni fortfarande mycket - att ju mer ni söker i 

det oändliga det som existerar bortom era fysiska sinnen, desto mer kommer ni att upptäcka områden där 

ni kan lära er att känna igen och lära er. 

35 På samma sätt som jag har gett er en natur inom er intelligens räckvidd så att ni kan undersöka 

den, har jag avslöjat för er existensen av en värld som ligger bortom denna natur så att ni kan tränga in i 

den med hjälp av själen. Jag har låtit er utforska och undersöka så att ni kan lära känna det andliga livet. 

Men jag säger er att ni inte ska begränsa er till det lilla ni vet hittills. Var ivriga att lära er, träna er i att 

tränga in i den oändliga världen, arbeta flitigt så att ni i slutet av dagen kan utbrista med tillfredsställelse: 

"Vi har uppfyllt vårt uppdrag." 

36 Min undervisning låter inte själen stå stilla och stoppar inte heller människans utveckling - tvärtom 

befriar den henne från rädslor och fördomar och låter henne se den ljusa väg som väntar henne. 

37 Tänk på denna mänsklighet som tycks ha nått toppen av sin vetenskap och sina undersökningar, 

men som i själva verket bara befinner sig i början av den vetenskap som den kommer att uppnå i morgon, 

när den till sin önskan om kunskap lägger till broderskapsidealet. 

38 I dag lever människorna under en epok av förvirring eftersom de inte har förstått att hela deras liv 

och alla deras ansträngningar bör leda dem till att utveckla sin ande, vars mål bör vara att deras ande ska 

förenas med Skaparens ande. 

39 Den kult som majoriteten av människorna bekänner sig till idag är materialismen. 

40 Så länge som troslärorna och religionerna insisterar på sina skillnader kommer världen att fortsätta 

att underhålla sitt hat och kommer inte att kunna ta det avgörande steget mot den sanna dyrkan av Gud. 

Men när kommer människorna att förstå och förena sig och därmed ta det första steget mot kärlek 

sinsemellan, om det fortfarande finns människor som tror att de har nyckeln eller hemligheten till själarnas 

frälsning och nycklarna till det eviga livet, och som inte erkänner alla dem som vandrar på andra vägar, 

eftersom de enligt deras mening inte är värdiga att komma till Gud? 

41 Gör er därför medvetna om spiritualismens sanna syfte, vars undervisning står över varje 

trossamfund, varje mänsklig ideologi och varje sekt. 

42 Studera innebörden av detta budskap, som innehåller Guds lag, och du kommer att inse att det är 

tillämpligt på alla människor, alla nationer och alla omständigheter i vilka du kan befinna dig. 

43 Se hur skillnader, främlingskap, fiendskap och motsättningar försvinner inför sanningen i denna 

lära, för i dess ljus är ni alla lika, ni är alla bröder och systrar inför dess kärlek, ni är alla ofullkomliga 

inför dess rättvisa. 

44 Detta ord kommer från mig, är livets källa, är Alfa och Omega, början och slut. För att övervinna 

sin okunnighet måste människorna därför lämna sina konventioner och sin religiösa fanatism bakom sig 

och komma till mig, som jag är i anden - inte bland de former av dyrkan som alla ville erbjuda mig. Men 

när de kommer till det sanna Källan kommer jag att ta emot dem alla, ta bort deras smärta, befria dem från 

deras tunga börda och försona dem med varandra. 

45 Tänk: Om alla kunde förstå sin roll i detta liv skulle mänskligheten redan ha avstått från att vara 

självisk, och om varje enskild människa förstod sitt ursprung, sitt öde, skulle hon relatera alla sina 

gärningar till det syfte för vilket hon skapades. 

46 Det finns inte längre något behov av många religioner i världen, ni har nu alla nått den punkt där ni 

kan förenas i en tro och ett sätt att dyrka Gud. Det är endast i tankens och själens förening som du kan 

finna det ljus som för dig till framsteg, harmoni och fred. 

47 Du kommer nu att inse att ingen religion kan uppnå människornas fred och andliga frihet. Istället 

kommer ni att bevittna hur mitt gudomliga budskap, som kommer till vissa genom skrifter och till andra 

genom inspirationer, kommer att leda till människornas frälsning, förening och förandligande. 
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48 Spiritualismen skapar inte ojämlikhet, utan spiritualismen är den undervisning som mänskligheten 

behöver och omedvetet längtar efter. För det är fred, kärlek och rättvisa, det är ljuset som människor 

hungrar efter. 

49 Tror ni, som hör dessa ord, att jag skulle kunna så i era hjärtan aversion eller illvilja mot de av era 

medmänniskor som bekänner sig till andra trosriktningar? Aldrig, lärjungar, det är ni som måste börja 

föregå med gott exempel när det gäller broderskap och harmoni, genom att se på och älska alla med 

samma ömhet som ni ser på dem som delar ert sätt att tänka. 

50 Alla religiösa samfund måste ta detta steg. De måste inspireras av längtan efter att älska varandra i 

en handling av kärlek till sin Fader, som alla säger sig dyrka. 

51 Var inte rädd om du kallas förlorad - nå ut till alla. Tänk på att detta arbete, som är sant för dig, 

kan verka falskt för andra eftersom det i deras ögon saknar den avskildhet som religioner har fått för att bli 

erkända. 

52 Om ni tror på mig, om ni tror att jag ger mig till känna genom dessa röstbärares ord, frukta inte era 

medmänniskors dom. För min undervisning är så vältalig och mitt budskap innehåller så många sanningar 

att om du vet hur du ska använda dessa vapen väl kan du knappast bli besegrad. 

53 Ingen kommer att kunna fördöma dig för att du ivrigt söker sanningen, det perfekta. Ni har alla en 

helig rätt att göra det, och för detta har ni fått friheten att sträva mot ljuset. 

54 Människor, ni har ätit och druckit vid mitt bord under lång tid. Om ni fortfarande känner andlig 

hunger är det obefogat, för ni har erbjudits mat dag efter dag. Jag törstar efter din kärlek, men vad ger du 

mig att dricka? Galla och ättika från era gräl och oförståelse! 

55 Jag säger till er på denna nådens dag: Låt min gudomliga utstrålning tränga in i ert hjärta så att ni 

kan känna min närvaro och förvandla ert liv. 

56 Jag har kommit som domare, men sanningen är att om du söker i domarens ord måste du 

nödvändigtvis vara i Faderns närvaro - den Fader som älskar dig och som därför uppenbarar sig på så 

många sätt så att du kan lära känna honom bättre. 

57 Jag vet att ju större din kunskap är, desto större blir din kärlek till mig. 

58 När jag säger till dig: "Älska mig" - vet du vad jag vill säga till dig? Älska sanningen, älska det 

goda, älska ljuset, älska varandra, älska det sanna livet. 

59 Lär dig att älska mig, inse hur min kärlek följer dig överallt, trots dina överträdelser och synder, 

utan att du kan undkomma eller undvika dess inflytande. Inse att ju allvarligare dina överträdelser är, desto 

större är min barmhärtighet mot dig. 

60 Människornas ondska vill avvärja min kärlek, men den är ingen match för den, för kärleken är den 

universella kraften, den gudomliga kraften som skapar allting och rör allting. 

61 Beviset för allt jag säger till er är det som jag gav er när jag gav mig till känna bland er i denna tid 

då mänskligheten var förlorad i avgrunden av sin synd. Min kärlek kan inte känna avsky för människans 

synd, men den kan känna medkänsla. 

62 Känn mig, kom till mig för att tvätta bort dina fläckar i min barmhärtighets kristallklara källa. Be, 

be, så får du det. 

63 Vad kan du presentera inför mig, vare sig det är i ditt hjärta eller i din själ, som jag inte ser? Vilket 

lidande, vilken längtan, vilka bekymmer eller hemligheter kan du dölja för mig? Ingen. Lär er därför att be 

andligt, att bekänna er innerligt inför mig, att lita på min förkunskap och min barmhärtighet, så att ni kan 

gjuta in den frid i ert hjärta som det saknar så mycket. 

64 Jag har berättat för er att bön är själens språk med vilket ert hjärta talar till mig, klagar, ber mig, 

gråter och blir stärkt. Men ibland, när din varelse är full av glädje eller känner sig översvämmad av frid, 

blir bönen en andlig hymn som når mitt rikes höjder. 

65 Lita på mig, människor, lita på mig, mänsklighet, övertygade om att det inte finns någon människa, 

inget folk, ingen lag på jorden som ni kan anförtro er frälsning åt. Kom till mig, sök mig, sök sanningen, 

och en dag kommer ni alla att förenas i en "dal", under ett och samma ljus. 

66 Människor, nationer, raser och folk måste alla följa den gudomliga kallelsen när människans ande, 

trött på sin fångenskap på jorden, reser sig upp, bryter materialismens kedjor och ropar ut jublet om andlig 

befrielse. 
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67 I dag kan uppfyllandet av mitt ord tyckas mycket avlägset för er, liksom den moraliska och andliga 

omvandlingen av denna mänsklighet. Men det är upp till dig att bereda vägen och uppfylla den del som 

tillhör dig. Om du inte gör det har du ingen rätt att bedöma hur mitt ord uppfylls. 

68 Det kommer en tid då människans önskan att utveckla sin själ högre kommer att vara så brinnande 

att hon kommer att använda alla medel som står till buds för att förvandla denna tårarnas dal till en värld 

där harmoni råder, att hon kommer att åstadkomma "det omöjliga", att hon kommer att gå så långt som till 

uppoffring och övermänsklig ansträngning för att förhindra krig. 

69 Det kommer att vara dessa människor som kommer att uppfostra denna värld, som kommer att ta 

bort lidandets kalk från det mänskliga livet, som kommer att återuppbygga allt det som tidigare 

generationer har förstört i sin blinda strävan efter makt, i sin materialisering och oförsiktighet. Det 

kommer att vara de som vakar över sann tillbedjan för mig - den tillbedjan utan fanatism eller yttre och 

onödiga tillbedjan. De kommer att försöka få mänskligheten att förstå att harmoni mellan mänskliga lagar 

och andliga lagar och deras uppfyllande är den bästa tillbedjan som människan kan erbjuda Gud. 

70 Skulle du inte vilja vara bland dem? Skulle du inte vilja att dina barn skulle vara bland dessa 

människor med gott humör? Du kan tillfredsställa denna längtan. Det är upp till er att bana väg för dem 

som jag har anförtrott er utbildning och omsorg, så att de, när timmen kommer att börja andens avgörande 

strid mot materiens herravälde, kan förena sig i medvetandet om sitt uppdrag, starka i sin tro och fyllda 

med den kunskap som mitt ord förmedlar, och bilda en enda kropp, ett enda folk, en enda ande som bryter 

ner murar och övervinner hinder på sin väg, som Israel gjorde när det sökte det förlovade landet. 

71 Jag vet att om du inte lämnar dina barn tillräckligt förberedda, kommer din själ att gråta från det 

hinsides över ödet för dem som förblev övergivna på jorden, eftersom de kommer att se dem ge upp utan 

att kunna försvara sig mot den invasion av olyckor och farsoter som kommer att plåga jordens folk. 

72 Kan ni föreställa er försoningen och smärtan hos den själ som i stället för att skörda söta frukter 

bara finner taggiga buskar och nässlor när den kommer till den andliga världen? 

73 Detta är vad ni måste undvika i tid - nu när ni i överflöd har ljuset från en instruktion som jag ger 

er för alla människors frälsning. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 298 
1 Laga alla lidanden, både kroppsliga och själsliga, för du har till uppgift att trösta, stärka och bota 

din nästa. Men jag frågar dig: Hur skulle ni kunna ge dem som behöver hälsa om ni själva är sjuka? Vilken 

frid kan flöda från din själ när den är störd av bekymmer, lidande, samvetsplågor och låga passioner? 

2 Det är bara det du har samlat i ditt hjärta som du kan erbjuda dina medmänniskor. 

3 Idag måste ni samla så mycket som möjligt av de varor som jag delar ut till detta folk och lära er 

att bevara dem under fientligheter och motgångar, så att ni kan segra i strid när det är dags att fullfölja ert 

uppdrag. Freden, ljuset och balsamet kommer att bilda en kropp med din varelse - på ett sådant sätt att du 

inte bara kan bota en sjuk person genom handpåläggning, utan du kommer att överföra hälsa, fred och 

stärkande genom ditt ord, dina tankar, din blick, och i många fall kommer din blotta närvaro att utstråla 

dessa krafter. 

4 Men tro inte att det räcker för dig att veta att jag har gett dig dessa gåvor. Nej - du måste också 

veta att du behöver kraften för att manifestera dem, och det är viktigt att du får den genom tro på mig, 

genom kärleksfullhet mot din nästa, genom renhet i känslor och osjälviskhet. Den som inte arbetar enligt 

dessa principer - även om han är begåvad av mig - kommer inte att föra något gott vidare. För dessa gåvor 

blommar och ökar bara genom ädla, rena och upplyftande känslor. 

5 Det är sant att det finns många som, trots att de är oförberedda, lämnar ett spår av mirakel i sin 

väg. Men det är inte de som gör dem - det är jag, för jag har medlidande med de behövande, de sjuka, de 

andligt fattiga och de som är i god tro. Men sedan tillskriver dessa "arbetare" sig själva mina mirakel. 

6 Det finns andra fall där den som ännu inte är kvalificerad för det som jag har anförtrott honom 

eftersom han inte vet hur han ska förbereda sig. Men hans tro är stor och han känner barmhärtighet med 

sin nästa. Jag ger honom mirakel för att uppmuntra honom i hans arbete, så att han kan hålla ut och 

fullända sig själv. 

7 Att säga att jag drar tillbaka gåvorna från den som inte använder dem på ett bra sätt är ett misstag. 

Men den som inte använder dem för de syften som jag har angivit för honom förlorar omedelbart makten 

att använda dem. 

8 Hur skulle jag kunna beröva människan hennes andliga gåvor, eftersom dessa är medel för att 

uppnå hennes frälsning och hennes enda vapen för att försvara sig? Om Min rättvisa skulle gå till så som 

du tror skulle Jag redan ha berövat många människor samvetets ljus och Jag skulle ha berövat många 

hjärnor deras intelligens. Men jag säger er igen att jag inte berövar människorna deras gåvor, för det är just 

dessa egenskaper som de måste förlösa sig själva med och höja sig till fulländning. 

Du berättar för mig att en del förlorar förståndet och en del förlorar livet eller någon förmåga i förtid. 

Visst, men det är inte jag som tar ifrån dem det som redan är deras. Det är de själva som genom svaghet, 

dårskap och vanföreställningar berövar sig själva det som deras Fader har gett dem som arv. 

9 Är inte min rättviselivande hand närvarande i allt detta? 

10 Men om ni observerar lite grann hur jag tillämpar min perfekta rättvisa, kommer ni att övertyga er 

själva om att det är min kärlek som visar sig i vart och ett av dessa fall och som återställer ljuset för vissa, 

freden för andra och livet för andra, även om jag också säger er att för att återfå vad de har förlorat måste 

de först genomgå en stor rening. 

11 Jag kommer att tala till er om allting i detta ord, för inte ett enda kapitel får saknas i min 

undervisning. Jag kommer att lära dig allting så att du i morgon inte har några tvivel, inga osäkerheter. 

12 Jag vill göra er till ett folk som är medvetet om sitt öde, som känner till sitt uppdrag, som är 

beredda att med all sanning och renhet så och sprida detta välsignade frö som jag har lagt i era hjärtan för 

mänsklighetens välsignelse och andliga framsteg. 

13 När jag inledde min undervisning i dag sa jag därför först till er att ni skulle läka och stärka er 

tillsammans med mig i dag. För från det som finns i ditt hjärta kommer du att föra det vidare till dina 

medmänniskor. 

14 Lita aldrig på att jag kommer att utgjuta min barmhärtighet över de behövande som söker dig, trots 

dina brister och din oförbereddhet. För redan nu säger jag er att även om ni kan dölja ondska här på jorden, 

så kommer endast era förtjänster att kunna rädda er från en sorglig belöning inför mig och när er dom har 

kommit. 
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15 Förstår du vad denna undervisning har förklarat för dig? Glöm det aldrig! 

16 Älskade människor: Jag har manifesterat mig längs era livsvägar, prövat er i olika former och sett 

att ni älskar mig. Ni har snubblat över stigens stenar, men ni har tränat er tro och rett upp er. 

17 Min undervisning räddar er och mitt ord lyfter er, eftersom ni tror på min närvaro och min 

förkunnelse genom dessa röstbärares förståelse. 

18 Din själ har haft tillfredsställelsen att i sin kropp upptäcka den subtilitet som gjorde det möjligt för 

dig att känna igen min närvaro i denna manifestation. 

19 Hur många är det inte som genom tidigare tiders skrifter känner till de profetior som förebådade 

denna tid. Och ändå, om de skulle vara närvarande vid mina manifestationer skulle de inte tro på dem, och 

de skulle inte heller ta dem som en uppfyllelse av dessa löften! Det är de som inte har nått den 

utvecklingsnivå som gör att de kan känna igen detta ljus. 

Å andra sidan, hur många av dem som skulle ge sina liv idag för att vittna om att det är jag som gör 

mig känd för människorna vid denna tid, visste inte ens att det fanns profetior som talade om dessa 

händelser. Anledningen till detta är att deras själ redan var förberedd och redo att ta emot ljuset. 

20 Profeter, upplysta och siare uppfattade min ankomst i anden, de såg boken som öppnades för att 

hälla ut sitt innehåll på människornas sinnen, de bekräftade den andliga världens närvaro bland 

människorna. De såg det nya berget där Herren skulle komma för att förena sitt folk. Men sannerligen 

säger jag er: Såsom ni har kommit och känt mig, så kommer ett folk efter det andra och en man efter den 

andra att läggas till, så snart den fastställda tiden har kommit för var och en att vakna. 

21 Tro inte att jag kommer att göra mig känd i alla jordens nationer och folk i den form som jag har 

gett er. Men i min oändliga kraft och visdom vet jag hur jag ska knacka på dörren till alla hjärtan. 

22 Jag måste tala om för er att ni måste sprida och göra det andliga fröet som jag har anförtrott er vid 

den här tiden känt över hela världen. 

23 Tiden för min manifestation har varit tiden för förberedelse av detta folk. Undervisningen har varit 

lång och detaljerad - så lång att jag har sett några generationer lämna denna jord och andra komma för att 

ersätta dem. Detta har varit nödvändigt för att fröet ska kunna gro, mogna och bära frukt. 

24 Undervisningen är nu på väg mot sitt slut, hör därför att jag i varje undervisningstillfälle avslöjar 

för er det förfarande som ni måste arbeta med i framtiden. 

25 Mitt arbete har ett stort slutmål, och det är mitt ord som leder dig till det målet. 

26 Jag vet att du fortfarande kommer att gråta, även om du hör till de människor som har hört min 

röst. Ni kommer att beklaga er splittring eftersom prövningarna kommer att finna er svaga. Då kommer det 

att bli smärtan och de slag som världen ger er som får er att ta till er rätt den fana av fred, förening och god 

vilja som jag har talat till er om ända sedan de första dagarna av min manifestation. 

27 Var välsignad om ni, när ni hör dessa ord, undviker smärtan och förenar er av broderskap. Jag ser 

smärta och sorg hos dem som har drömt om detta folks broderskap och som ännu inte har sett några tecken 

på förening. Det är de som i tystnad säger till mig: "Herre, låt det vara din kärlek som förenar oss. Ge oss 

ännu en kort tid att kämpa för vår frälsning." 

28 Andra frågar mig: "Mästare, varför måste hjärtat renas och varför finns det lidande trots att vi hör 

ditt ord?" Men jag säger till er: Människor, ni är fortfarande inte rena från alla fläckar, ni är fortfarande 

inte fria från smärta. Det finns strängar i ditt väsen som ännu inte har drabbats, och det är nödvändigt att 

pröva dem så att själen och hjärtat kan få fasthet. 

29 Om ni inte längre skulle känna smärta bara för att ni hörde mig, skulle ni då göra en ansträngning i 

ert liv för att rena er själva och komma närmare mig? Jag säger er att ni då inte skulle göra något mer för 

att förbättra er mentala och moraliska konstitution. 

30 Vet, lärjungar, att målet för er kamp är det själsliga tillstånd som ingen smärta kan uppnå, och 

detta mål uppnås genom förtjänster, kamp, prövningar, uppoffringar och försakelser. 

31 Lägg märke till de exempel på tålamod, tro, ödmjukhet och överlåtelse som du ibland upptäcker 

hos vissa av dina medmänniskor. De är själar som skickats av mig för att föregå med gott exempel bland 

mänskligheten. Vid första anblicken är dessa varelsers öde sorgligt, men i sin tro vet de att de har kommit 

för att utföra ett uppdrag. 

32 Ni har fått stora exempel på mina budbärare och lärjungar i er historia - namn som ni känner till, 

men försumma därför inte de små exemplen som ni möter på er resa genom livet. 
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33 Ofta utför ni handlingar av stor höjd som når Fadern som en hyllning, som är värda hans minne 

och som tjänar som ett exempel för dem som finns runt omkring er. Du blir inte alltid medveten om värdet 

av det arbetet eller förtjänsten av den handlingen, och det är så mycket bättre för dig, så att hjärtat inte blir 

stolt över sina förtjänster, för då blir fröet förstört. 

Men själen har ändå kunskap om värdet av sina verk. Om det inte vore så, hur ofta skulle den inte slösa 

sin tid på medelmåttiga arbeten och tro att den ägnar sig åt höga och nyttiga handlingar. 

34 Lärjungar, ni har blivit orubbliga i lidandet, men nu måste ni ta er uppåt genom förandligande. Det 

spelar ingen roll att det mänskliga livet med sina svårigheter, sina sorger och sina frestelser håller dig 

fängslad. Denna erövring är endast möjlig om du vet hur du ska upptäcka hur du ska göra dig fri. Men vad 

är detta sätt att få själen att expandera och bli fri? Genom bön, genom att reflektera över mitt arbete, 

genom att ägna mig åt ädla arbeten och genom att höja mig över olyckor. 

35 Den som uppnår detta kommer att ha gått in i en värld av ljus och fred utan att avstå från att 

fullgöra sin uppgift i den materiella världen. 

36 Detta är den väg som jag har stakat ut för att du ska kunna fly från materialism, jordiska 

svårigheter, smärta, frestelser och laster. 

37 Jag inbjuder er till bön, meditation och goda gärningar så att ni, tack vare spiritualiseringen, kan nå 

de områden där ni kan släcka er törst med sanningens vatten och där ni kommer att bli översvämmade av 

er Faders ljus. Endast där kan ni inspirera er själva till att fullgöra era plikter, både andliga och mänskliga. 

38 Så länge du måste leva på jorden, gör det på bästa möjliga sätt. Men visa inte ditt avvisande när 

smärtans kalk häller sitt innehåll i ditt hjärta genom att förklara att du inte längre vill leva i denna värld. 

Jorden är den "dal" där själen renar sig själv och där man förvärvar meriter för att ta sig till ett högre hem. 

Om du bara visste hur mycket det kostar din själ att bo i den. 

39 Det är nödvändigt att du banar väg och förbereder hemmet för de generationer som kommer att 

fortsätta ditt arbete. Men om du inte fullgör din del måste de göra det som du inte har gjort, och det som de 

sedan blir beordrade att göra måste de överlåta åt andra. Tror du att detta är sättet att göra rättvisa åt din 

Faders vilja? 

40 När ni gick in på den här vägen tog ni emot frukten från tidigare generationer på era läppar. Detta 

var den gåva som de lämnade till dig som ett arv. Tycker ni inte att ni på samma sätt borde lämna något 

förberett till dem som snart kommer att ersätta er? 

41 Vakna upp, människor! Det bortomliggande ser till dina steg på jorden! Dessa världar känner till 

dina verk! När de ser denna mänsklighet sjunka i havet av deras fiendskap och passioner blir de skakade 

och ber för er. 

42 Ha gott mod, ni är inte övergivna. Lita på din Fader och ha förtroende för dem som älskar dig och 

skyddar dig från den andliga världen. 

43 Om ni verkligen ägnar er åt mitt arbete under den tid som jag ger er mina instruktioner, säger jag er 

i sanning att den här tiden kommer att vara tillräcklig för att ni ska vara beredda att ta det bestämda steget 

mot den nya period som kommer över er. 

44 Dessa tre sista år av min manifestation har jag valt att representera de år då jag predikade min lära 

under den andra tidsåldern. På så sätt kan ni bättre förstå kärleken, viljan och hängivenheten hos de 

lärjungar som följde mig då, eftersom det räckte med en kort tid för att de skulle bli lärjungar till den 

gudomlige Mästaren, sanningens apostlar. 

45 Det fanns då tolv utvalda som skulle följa mig direkt, och av de tolv föll bara en av dem i 

prövningens stund när min avresa närmade sig. 

46 I dag har jag satt ett stort antal lärjungar vid mitt bord så att de, genom att ständigt lyssna till mig 

och följa min undervisning steg för steg, kan nå slutet av denna tid av manifestation som starka - starka 

nog att inte förråda sin Mästare, inte heller förråda sig själva. 

47 "Vakta och be", säger jag till er, folk, som jag sa till mina lärjungar när timmen hade kommit. Var 

vaken, för kroppen är svag och kan förråda sin själ i ett ögonblick av svaghet, och jag vill inte att du 

senare, som människa eller andlig varelse, ska fälla bittra tårar på grund av ett ögonblick av förvirring eller 

svaghet. 

48 Tro inte att konsekvenserna av olydnad kommer att bli omedelbara - nej. Vad jag däremot säger till 

er är att ni förr eller senare kommer att få stå till svars för era gärningar, även om ni ibland tyckte att era 
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överträdelser inte fick några konsekvenser, eftersom tiden gick och min rättvisa inte gav något tecken. 

Men ni vet redan genom mitt ord att jag är obeveklig som domare och att när er dom har kommit kommer 

ni att öppna era ögon för samvetets ljus. 

49 Låt ingen ta denna dom på sig, låt ingen önska denna bägare av smärta, ångest, ånger och 

förtvivlan, för din själ kommer att lida på ett sätt som du inte kan föreställa dig om ditt samvete fortsätter 

att kalla dig "olydig", "förrädare", "otacksam", efter att ha kallats "älskad lärjunge", "älskling" och 

"arvtagerska till mitt rike" av din Mästare. 

50 Om jag inte visste att ni fortfarande är kapabla till fel, olydnad och förnedring skulle jag inte tala 

till er på detta sätt. Men jag känner till din svaghet och det är nödvändigt att jag skakar upp dig. Men 

varför har ni ännu inte nått full insikt om hur ni måste tolka var och en av mina instruktioner, trots att ni 

snart kommer att ha nått slutet på min förkunnelse? För att ni har vant er vid Mitt Ord till den grad att ni 

anser att det blir alltmer obetydligt och ni å andra sidan alltmer betydelsefullt. 

51 Jag talar till er för ert bästa, för inget mänskligt fel kommer att kunna skada min ande eller mitt 

verk. Ni kommer dock mycket väl att kunna orsaka er själva många onda saker genom era misstag, och jag 

vill att ni ska skona er själva från denna ondska. 

52 Ni vet hur ett ögonblick av svaghet hos en av mina lärjungar under den andra eran orsakade så 

mycket smärta inte bara för hans Mästare utan också för hans bröder och alla dem som älskade mig, hur 

allting förändrades från och med det ögonblicket för dem som följde mig. 

Mästaren rycktes ur lärjungarnas armar, de kärleksord som hans läppar så ofta uttalade tog slut. Den 

välsignade kropp genom vilken de kände Guds närvaro i världen försvann. De kände hur smärta och 

övergivenhet omgav deras liv. Men det var inte bara de som grät över denna offerdöd, utan hela 

mänskligheten i alla tider grät över den. 

53 Nu frågar jag er: Tror ni att den förrädiska lärjungens misstag hindrade Mitt verk från att 

fullbordas? Tror ni att detta fel förändrade det som jag hade förutsett? - Inte på något sätt. Mitt verk, Min 

sanning och Mitt uppdrag kom till stånd med högsta perfektion, precis som alla förutsedda omständigheter 

i livet måste inträffa som dessa lärjungar skulle presentera för sin Herre. Den gudomliga viljan kan 

nämligen aldrig underordnas mänskliga handlingssätt. Den äger rum oberoende av mänsklig synd och 

kommer alltid att göra det. 

54 Inse att jag förbereder alla för den prövningsdag som närmar sig. Men jag säger er att en 

samvetsgrann och förberedd röstbärare skulle räcka för att jag ska kunna förmedla mina sista ord, för att 

med dem försegla den sanning som jag har uppenbarat för er under så många år och genom så många 

röstbärare. 

55 Inse, Israel, hur liten den skara är som slår sig ner under livets träd. En del har inte förstått min 

gudomliga instruktion, andra har överraskats av frestelser på sina vägar. Men som far ger jag er goda råd, 

och som mästare ger jag er instruktioner. 

56 Denna instruktion ska du prägla i ditt hjärta så att du kan följa Mitt spår, så att du kan ge ljus åt de 

blinda, så att de döva kan höra min kärleks rop, så att de halta kan gå och följa Mig, så att mänskligheten 

kan se middagsljuset. 

57 Jag förbereder för närvarande människor för att göra dem fria från all synd. Mitt ljus lyser upp 

deras hjärtan så att de kan praktisera kärlek sinsemellan. 

58 Ända sedan Elia ledde er till hindret har ni förberetts för att nå förandligande och uppstigning av er 

själ. Du kom till mig och sade: "Herre, gör din vilja för mig". Jag gav dig ett nytt klädesplagg för dina ben, 

jag tog bort de trasor som du gav mig, och jag smyckade din själ med ett rent klädesplagg. Jag satte i din 

själ tecknet på mitt utvalda folk Israel och sade till dig: Detta är de grader som ni tillhör, så att ni kan visa 

uppgivenhet och lydnad för min befallning. Och du sade till mig: "Fader, utför din vilja på mig." 

59 Ja, mina barn, jag har upplyst er så att ni inte kan vara okunniga, så att ni kan praktisera min 

undervisning som den starka, så att ni kan ge mig skydd i era hjärtan och skilja er från de onda, så att ni 

kan känna smärtan hos dem som går sin väg blint från materialiseringen. Jag har gett dig den andliga 

balsamen så att du kan läka dem och ge dem nytt liv, så att du kan leda dem till mig. 

60 Jag har kommit i denna tid för att ge liv åt de "döda", för att rädda mänskligheten och rycka upp 

den ur dess avgrunder, för att från den första till den nuvarande sidan i boken återge de instruktioner jag 

har gett den genom tiderna. Här finns min kärlek, min oändliga visdom. Den som vill förstå mig ska leva i 
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mig. Den som vill älska mig ska vara med mig och måste följa sin väg med spiritualisering så att smärtan 

inte längre tar över och han inte längre känner sig ensam. 

61 Detta är ditt uppdrag, Israel. Förbered er, för ni måste vara mina lärjungar, ni måste lyssna till er 

Mästare med all er uppmärksamhet. För var och en av er måste i morgon vara som en öppen bok, där 

människor studerar och utforskar mitt ord. 

62 Ert uppdrag är inte begränsat till mötesrummets fyra väggar. Nej, Israel, min genomträngande 

blick övervakar varje arbete du utför, och om du vill avvika från vägen för en kort stund kommer jag att 

tillåta dig att göra det eftersom du har en fri vilja. Men jag säger er: I din olydnad kommer du att möta 

smärta vid varje tillfälle. Men när ni ångrar er ska jag säga till er: "Återvänd till mig, för jag väntar på er 

för att trösta er. 

63 Den som vill komma till Fadern måste befria sig från stolthet, från fåfänga och från varje svaghet 

som min genomträngande blick ser. 

64 Det behagade mig att använda mig av de ödmjuka, de okunniga. Min kärlek påverkade hans hjärta. 

Jag anförtrodde honom min lag, jag lät honom känna min närvaro och sade till honom: Gå och låt 

kallelsen gå ut till dina medmänniskor, led dem till mig, för jag ska ge dem allt de behöver för sin andliga 

uppstigning. 

Därför har jag sagt till er att ert uppdrag är stort och svårt. Du måste förstå många saker och arbeta 

mycket på din andliga väg. Men ni är inte fattiga, ni är rika eftersom ni har mig, eftersom ni har hört mig 

och känt mig, eftersom jag har uppmuntrat er och berättat för er: Oroa dig inte, för min barmhärtighet 

kommer alltid att vara med dig. 

Till varje "arbetare" har jag gett en bit mark så att han kan odla den och skörda god frukt. Men om 

frukten är bitter, tar jag inte emot den. Arbetaren måste odla sin mark igen tills han skördar frukter som har 

god smak och är värdiga att nå mig. 

65 Mitt arbete kommer att förbli oförstört och min sanning kommer alltid att vara densamma. 

66 Detta folks fläckar och orenheter kommer att utplånas av min rättvisa, och du kommer att se min 

vilja alltid utföras. 

67 Du vet nu vad jag vill att du ska göra och vad du inte ska göra enligt min vilja. Lev i harmoni med 

ditt samvete och det kommer alltid att tala om för dig vad du måste göra för att uppfylla min vilja. 

68 Jag säger er än en gång att ni bör vakta och be, så att det inte finns någon som faller i frestelse i 

den avgörande timmen. Men om någon skulle resa sig mot min vilja genom att förråda det som jag har 

bestämt och få händelserna att ta en annan väg - sannerligen, säger jag er, mitt verk kommer inte att skadas 

då, eftersom det är gudomligt. Men de som i det avgörande ögonblicket stolt skulle strunta i Min vilja 

kommer att känna konsekvenserna av sin envishet i sin varelse. 

 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 299 
1 Lärjunge: Mästaren är med er och ger en kyss till vart och ett av sina små barn. 

2 Jag nås av den andliga glädje med vilken ni i dessa dagar minns den välsignade natt då "Ordet" 

blev människa för att bo bland er. 

3 Om ni förenar er närmare i broderlig kärlek och ger er ömhet till de barn som jag har anförtrott er, 

kommer ni att känna den fullkomliga kärlek som er Fader har sänt er. Jag öppnade min skattkammare och 

tog ur den det som måste vara ljus och fred i mänskligheten. 

4 Jag vill att alla ska känna min närvaro. Om människorna åtminstone under dessa minnesdagar 

visste hur de ska sensibilisera och förandliga sina hjärtan, skulle de kunna hitta mig på varje plats, på varje 

varelses väg, i familjerna, på de platser där smärtan bor. Men jag måste fortfarande vänta, alla kan inte 

känna mig i sina hjärtan. Ändå lämnar jag en kärleksgåva på vägen för vart och ett av mina barn. 

5 Jag kan göra mig själv känd för människor i ett oändligt antal former. Även om jag låter dig höra 

mitt ord genom en mänsklig röstbärare, talar jag till andra i deras ande. 

6 På denna dag då människor minns den gryning då Messias började sin livsresa på jorden som ett 

litet barn, vill jag att hela mänskligheten ska känna min andliga närvaro. Jag vill att barnen ska glädjas i 

mig, att ungdomarna ska stanna upp ett ögonblick för att minnas honom som blev människa av kärlek för 

att rädda er, och att de vuxna, som fäller tårar när de tänker på dessa händelser och minns de lyckliga 

dagarna i sin barndom, ska känna min frid i sina hjärtan. 

7 Glädje och sorg kommer att växla när du tänker på den moderliga livmodern som vaggade dig, på 

dina föräldrars kärlek och smekningar, på den lyckliga men korta barndomen och sedan på allt som du 

gradvis har förlorat i världen: föräldrar, barndom, glädjeämnen, oskuld. 

8 Ni måste komma ihåg att många hjärtan har blivit för kalla för att älska mig och för att älska sina 

nära och kära i världen. 

9 Be i detta ögonblick, älskade människor, och få dem som har glömt er att minnas er, och dem som 

har flugit in i den "andliga dalen" att närma sig ert hjärta så att alla kan förenas på denna kärlekens dag. 

10 Det är inte bara människor som med glädje firar dagen då miraklet inträffade på jorden att Guds 

ord blev människa. Den andliga världen delar också denna glädje när den betraktar Herrens gudomliga 

gärningar. 

11 Ni är de som har haft den tydligaste manifestationen av min ankomst, min närvaro och mitt ord i 

denna tid på den här planeten. Min röst, förmänskligad genom Röstbäraren, har tänt ljuset i era själar, har 

belyst mysterier, har avslöjat ny kunskap om det andliga och har utfört mirakel i dem som har hört den. 

Därför kallas ni "lärjungar från den tredje eran" och Fadern förväntar sig alltid den mest andliga vördnad 

från er. 

12 Du förstår nu gradvis innebörden av min undervisning, och därför, när du försöker minnas mina 

steg i världen, gör du det utan riter, utan ceremonier, utan världsliga festligheter. Du låter din jubel vara 

inre, och när du uttrycker den gör du det genom att sysselsätta din själ och ditt hjärta med att lyssna på 

mina ord och praktisera vad de lär dig. 

13 O välsignade och älskade människor: behåll dessa heliga minnen i era hjärtan, låt dem vara vägen 

och ljuset för ert liv. Om ni ser att människor i dessa minnesstunder överskrider gränserna för respekten 

för det gudomliga och faller in i vanhelgningar, förlåta dem som jag förlåter dem. Jag kommer också att 

låta mitt ljus nå dem. 

En skakning av andlig art kommer att skaka mänskligheten, som det är förutsagt, och då kommer 

människor att vakna upp och återvända till mig. Vägen är banad för detta, extraordinära prövningar och 

händelser kommer att skaka världen och kommer att vara som domsrop som kallar människor till 

förnyelse. 

14 Redan idag lär jag er att be med den förberedelse som gör att ni kan förena er med de böner som 

stiger upp till mig från nationerna. Jag ger dig själens styrka så att du i prövningens ögonblick inte 

förtvivlar eller känner dig svag i din intuition. 

15 Jag ger dig mitt ord så att du kan tala med sant ljus i din själ och så att du vet hur du ska bete dig i 

prövningar och allvarliga kriser på din livsresa. 
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16 Jag välsignar er och säger er också att varhelst man minns "Ordets" inkarnation, Kristi födelse, 

kommer er himmelska moders kärleksfulla mantel att vara närvarande, hon som blev kvinna så att Gud 

skulle passera genom hennes livmoder när han blev människa. 

17 Eftersom hon förstod Mästaren i stor utsträckning måste det vara hon som blev den mänskliga 

modern för att föra honom till världen. 

18 Hon kom inte bara för att älska sin "enfödde son". Hennes gudomliga kärlek är en universell 

mantel av tröst, hennes närvaro är alltid ömhet och förbön. Vänd er till henne och ni kommer att finna i 

henne en stege till himlen som kommer att leda er till mig. 

19 Min Ande går in i hemmen, tröstar dem som gråter och fyller alla hjärtan med frid. 

20 Det andliga budskap som jag ger er denna morgon är för att förbereda er inför det sista året av min 

manifestation. 

21 Jag ger dig min frid, så att du senare kan ge den till alla jordens folk. För fred är det högsta mål 

som ni bör sträva efter. 

22 Själens frid är ett tillstånd från vilket du kan förstå ljuset av min visdom och allt det som ett 

förvirrat sinne inte kan förstå i brist på frid. 

23 Människan behöver frid i sin själ, lugn i sitt hjärta. Men denna rikedom kan inte vinnas med våld, 

och den kan inte heller köpas till vilket pris som helst. Det är en nåd som man uppnår genom att framhärda 

i godhet. 

24 Jag anförtror er, mitt älskade folk, fredens frö, så att ni kan sprida det på jorden. Men jag säger er 

att ni inte är de enda som kommer att sprida detta frö. För i andra samhällen - både i det här landet och i 

andra länder - finns det människor som ber för fred, som önskar välbefinnande för sina grannar och som 

arbetar flitigt för att nå sitt mål. 

25 Välsignade är alla de som ivrigt lyssnar till min ordinspiration i denna tredje tidsålder, till mina 

andliga uppenbarelser. För när de tränar människornas uppfattningsförmåga på grundval av deras 

utveckling, kommer de att samla mina tankar och veta hur de ska manifestera dem i ord och verk bland 

sina medmänniskor. 

26 Människan bär andens odödliga kraft inom sig och kommer att kunna höja sig från sin förfallna 

ålder genom längtan efter frigörelse, genom längtan efter att utvecklas högre. 

27 Nu är det dags för människan att inse sin intelligens kapacitet och kraft. Han behöver bara låta sin 

själ använda denna kraft i stor utsträckning för att kunna utföra de verk som Herren beordrar i sin lärobok. 

28 Ni vet nu, kära lärjungar, att för att själen ska kunna kämpa och uttrycka sig utan hinder måste 

människan skaka av sig ok, utrota traditioner från sitt hjärta och befria sig från religiös fanatism, som alla 

de som har rest sig på alla platser på jorden har gjort. 

29 För dem alla har jag förberett ett vägskäl på deras väg där de måste möta varandra och erkänna 

varandra som bröder och systrar i ideal, kamp och tro. 

30 I sanning säger jag er att det i alla delar av världen finns utspridda Spiritualister - mogna 

människor som kommer att skapa fred för mänskligheten. Men jag säger er att föreningen mellan 

spiritualisterna i hela världen inte kommer att ske genom att organisera en ny kyrka, för dess styrka 

kommer inte att vara materiell. Deras enhet kommer att vara mental, idealisk och i fråga om deras arbete, 

och på detta sätt kommer deras styrka att vara oövervinnelig, eftersom de kommer att ha hämtat den från 

det eviga källan som finns i min Ande. 

31 Till dem alla inspirerar jag Min sanning och söker dem också upp så att all orenhet kan fly från 

deras hjärtan och sinnen, eftersom de inte får blanda sig med Mitt ljus. 

32 De har alla en skyldighet att se till att den andliga läran förklaras och tydligt kan urskiljas genom 

deras andliga förmågor och att den inte förorenas av mänskliga filosofier. 

33 Redan tidigare har människor lagt till sina världsåskådningar, filosofier och teorier till mina 

uppenbarelser och läror, vilket bara har lyckats splittra och förvirra mänskligheten. 

34 Jag vill att de som har funnit vägen ska lära ut den lätt och göra den lätt för sina medmänniskor, så 

att de inte stenar den med stötestenar som många har gjort och därmed hindrar dem som söker mig från att 

komma till mig. 
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35 Till ritualismens bevarare - de som insisterar på att personifiera Gud i figurer, föremål och 

avbildningar - säger jag att om de inte väljer spiritualiseringens väg tillhör de, utan att vara medvetna om 

det, de som främjar krig mellan nationer genom att inte ta hänsyn till sina mänskliga bröder. 

36 Till er alla säger jag i sanning att den Gud som ni tror på är ren och i sin gudomliga kärlek älskar 

er alla lika mycket. 

37 Om jag säger sanningen till dig och du känner dig kränkt av den, kom ihåg att det inte är en 

människa som har sagt detta till dig, utan din Mästare som älskar dig och visar dig dina fel för att rädda 

dig. 

38 Har ni ännu inte blivit medvetna om att maktbegäret, fanatismen och oförsonligheten är som en 

flodvåg som man inte kan stoppa när den väl har släppts loss? 

39 Jag bekämpar inte någons övertygelser om de är baserade på sanning. Jag bekämpar dock fel i de 

fall där de förekommer. 

40 Sträva redan nu mot samma mål, för att förena och harmonisera ditt själsliv. Låt ingen tro att han 

vandrar på en bättre väg än sin bror eller att han befinner sig på en högre nivå än de andra. Jag säger er att 

i dödsögonblicket är det min röst som talar om sanningen om er utvecklingsnivå. 

41 Där, i det korta ögonblicket av upplysning inför samvetet, får många sin belöning, men många ser 

också sin storhet försvinna. 

42 Vill ni rädda er själva? Kom då till mig på broderskapets väg. Det är den enda, det finns ingen 

annan, det är den som står skriven i Mitt högsta bud som säger till er: "Älska varandra". 

43 Mänskligheten: I dessa dagar då ni firar Jesu födelse, låt freden komma in i era hjärtan och visa er 

som en enad och lycklig familj. Jag vet att inte alla hjärtan känner uppriktig glädje när de minns min 

ankomst till världen vid den tiden. Mycket få är de som tar sig tid för eftertanke och samling och låter 

glädjen vara en inre glädje och minnesfesten äga rum i anden. 

44 I dag, liksom i alla tider, har människor förvandlat minnesdagar till profana och meningslösa 

festivaler för att söka sinnesnöjen, långt ifrån vad andens glädjeämnen borde vara. 

45 Om människorna skulle använda denna dag till att ägna den åt anden och reflektera över den 

gudomliga kärleken, vars ovedersägliga bevis var det faktum att jag blev människa för att leva med er, 

sannerligen säger jag er att er tro skulle lysa i det högsta av er varelse, och det skulle vara den stjärna som 

skulle visa er den väg som leder till mig. Din själ skulle vara så genomsyrad av godhet att du skulle 

överösa de behövande med förmåner, tröst och hjärtlighet på din livsväg. Ni skulle känna er mer som 

bröder och systrar, ni skulle förlåta era förövare av hela ert hjärta. Du skulle känna dig fylld av ömhet när 

du ser de utstötta, de barn som saknar föräldrar, skydd och kärlek. Du skulle tänka på de folk utan fred, där 

kriget har förstört allt som är gott, ädelt och heligt i människans liv. Då skulle er bön stiga rent upp till 

Mig och säga: "Herre, vilken rätt har vi till fred när det finns så många av våra bröder och systrar som lider 

fruktansvärt? 

46 Mitt svar skulle vara följande: När ni har känt era medmänniskors smärta och ni har bett och haft 

medkänsla, samla er i ert hem, sitt vid bordet och gläd er i den välsignade timmen, för jag kommer att vara 

närvarande där. Tveka inte att vara glad, även om ni vet att det i det ögonblicket finns många som lider, 

för sannerligen säger jag er, om er glädje är uppriktig kommer det att strömma ut en fläkt av fred och hopp 

som kommer att beröra de behövande som en suck av kärlek. 

47 Ingen menar att jag vill radera den renaste fest som ni firar under året när ni firar Jesu födelse från 

era hjärtan. Jag vill bara lära er att ge världen vad den förtjänar och själen vad den förtjänar; för om ni firar 

så många högtider för att fira mänskliga händelser, varför överlåter ni då inte denna fest till själen, så att 

den, när den har blivit ett barn, kan komma för att ge mig sin kärleksgåva, så att den kan uppnå herdarnas 

enkelhet för att tillbe mig och de vises ödmjukhet för att böja nacken och ge sin kunskap till den sanna 

visdomens Herre? 

48 Jag vill inte dämpa den glädje som omger människors liv i dessa dagar. Det är inte bara 

traditionens kraft - det är för att min barmhärtighet berör dig, mitt ljus lyser upp dig, min kärlek sveper in 

dig som en mantel. Då känner du hjärtat fullt av hopp, glädje och ömhet, fyllt av behovet av att ge, 

uppleva och älska. Men ni låter inte alltid dessa känslor och inspirationer komma till uttryck i sin sanna 

generositet och uppriktighet, för ni slösar bort denna glädje i världens nöjen utan att låta den själ för vars 

skull Frälsaren kom till världen leva detta ögonblick, gå in i ljuset, rena sig själv och bli frälst. För den 
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gudomliga kärlek som blev människa är evigt närvarande på varje människas livsväg, så att hon kan finna 

liv i den. 

49 Min Andes frid breder ut sig som en ömhetens mantel över alla människor i denna fredsnatt, och 

en mycket kärleksfull kyss, som utgår från Marias själ, når också vart och ett av hennes barn. 

50 Titta noga, lärjungar, och ni kommer att upptäcka en kärleksgåva från er Gud varje dag när ni går. 

51 På denna nådens dag, när ni minns den välsignade natt då Messias blev människa för att bo hos er, 

säger jag er i sanning att det inte bara är här som jag presenterar och manifesterar mig, utan att jag på olika 

sätt låter mig kännas av alla. 

52 Jag närmar mig barn på ett sätt, ungdomar på ett annat och vuxna på ett annat. Jag knackar på 

dörrarna i varje religiöst samfund och gör min närvaro känd för dem i enlighet med ljuset i varje samfund. 

Men jag lämnar ingen utan besök. 

53 Detta är det mest kärleksfulla minnet av allt du har av din Mästare. Barnens hjärtan är fulla av 

glädje och de äldres är fyllda av frid och hopp om frälsaren. 

54 Ni som har nåden att höra detta ord hör till de få som firar denna högtid utan riter, utan att fira den 

i det renaste av hjärtan. På så sätt kan du inte falla in i vanhelgande, och det beror på att ditt sinne har 

förstått att den bästa minnesgåvan, den som är mest tilltalande inför Herren, är den som du begår när du 

tillämpar Mästarens exempel i ditt liv, när du lever efter hans undervisning. 

55 Tänk på alla dina medmänniskor, överför din själ till hela jorden. Men tänk på dem med kärlek, 

med barmhärtighet, med önskan att ge dem frid, och sannerligen säger jag er att era böner, tankar och 

önskningar inte kommer att vara ofruktbara. 

56 Jag förbereder vägen för er för den tid då mänsklighetens andliga uppvaknande kommer att ske. 

Prövningar, händelser och kallelser kommer att ske på folkets väg och tala till dem om den nya tidens 

närvaro. 

57 Jag har redan varnat er för att ni inte ska misströsta när ni ser hur världsbilderna krockar mellan 

religioner och folk. Kom också ihåg att jag har sagt er att denna strid är nödvändig för att harmoni, 

samförstånd och fred skall kunna uppstå bland människorna. 

58 När kampen blir starkare kommer ni att se människor som söker sanningen av egen fri vilja, och de 

kommer inte att frukta vare sig hot eller fördömanden. Då kommer profeter att träda fram bland folken 

som förtrycks av sina herrar och härskare. Vid den tiden kommer min undervisning att lysa i all sin prakt, 

och den kommer att spridas över jorden genom mina nya lärjungars arbete. 

59 I dag uppmuntrar mitt ord dig, samtidigt som prövningarna ger din själ fasthet så att du inte är rädd 

för slag, försmädelser och svek. 

60 Många av er följer mig med stor bitterhet eftersom ni har stött på motstånd, misstro och 

förlöjligande i er familj. Dina släktingar har tvivlat på de gåvor som Gud har gett dig och på det uppdrag 

som han har skickat dig att utföra. 

61 Vissa har fördrivits från sina hem, andra har tvingats emigrera till andra länder. 

62 Jag säger er att ni inte var de enda som inte blev trodda av sina släktingar. Jag påminner er om 

fallet med Jakobs son Josef, som såldes till några köpmän av sina egna bröder eftersom de insåg att Josef 

var en stor profet och avundades honom. Men Herrens barmhärtighet täckte ynglingen med sin mantel, 

och efter att ha anlänt till Egypten som slav blev han, genom sin tro och uthållighet i sina förfäders lag och 

klädd i Guds nåd och vishet, vid sidan av Farao, det folkets rådgivare, tjänare och profet. 

63 Josefs själ var trogen i dygd, hans vandring genom landet lämnade ett spår av välsignelser, 

överflöd, välstånd och fred. 

64 Josef hade inte glömt sin far Jakob, som han älskade innerligt, och han hade inte heller glömt sina 

bröder, även om de hade satt en skamlig stöt i hans hjärta genom att sälja honom och förråda hans 

barnkärlek. Men till slut kom den gudomliga rättvisans ögonblick. Kanaans land, där Jakob bodde med 

sina söner, hade härjats av torka. Elände och hunger hade tagit över dessa länder, medan 

spannmålsmagasinen i Egypten svämmade över av vete. 

65 Josefs bröder, som de hade glömt och trott vara döda, begav sig till Egypten i jakt på vete, utan att 

ha någon aning om vem de skulle ställas inför. 

Rättvisans timme kom - men inte för att straffa och förödmjuka, utan för att förlåta. Vilken större 

rättvisa kunde det ha funnits för dem som hade missbedömt och sårat? 
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När den generöse Josef gav sig till känna för sina bröder överöste han dem med välsignelser och 

förlåtelse, medan de knäböjde, ångerfulla och påverkade, och mindes profetiorna om Josef när han var 

barn och förundrade sig när de såg att de gick i uppfyllelse. 

66 Förstår ni, mina barn? Förbli orubbliga under prövningens dagar, stå emot dina besvikelser och din 

ensamhet, för till slut kommer rättvisans timme att slå till och du kommer att se de som förrådde och 

hånade dig framträda inför dig med ångerfullhet. 

67 Kommer du att ha Josefs ädelhet att ta emot och förlåta dem som har förolämpat dig? Föreställ dig 

bilden av Josef som står och tittar på sina bröder som knäböjer och gråter av ånger. Denna bild är en 

återspegling av min kärleksfulla rättvisa. Josef stod upp på grund av sin dygd, medan hans bröder, som var 

nedstämda av sin ånger, knäböjde. 

68 Jag vill att Josefs frö, ett barn av Israel, ska vara närvarande bland er och växa upp. 

69 Jesus, er Mästare, var också tvungen att emigrera till Egypten när han knappt hade börjat leva på 

jorden. Detta berodde på att folket inte kunde känna hans ankomst, och när det fanns tecken på att barnet 

var den Messias-kung som Herren hade lovat folket, tvivlade folket på det eftersom han inte var klädd i 

kungliga kläder, och lät sina ögon vandra i misstro från den eländiga krubban till bondestallet, som enligt 

deras åsikt inte var en bädd och sovplats värdig en kung. 

70 Jag var tvungen att söka mig till ett folk som Egypten, eftersom det folk som jag hade kommit till 

inte kunde ge mig ett skydd. Men detta var inte den enda smärta som mitt hjärta fick utstå. 

71 När jag återvände från Egypten och sedan bodde i Nasaret blev jag ständigt hånad och sårad av 

uttryck för misstro och illvilja. 

72 Jag utförde mirakel där, visade min välgörenhet och min kraft - och blev felbedömd. Inte en enda 

av dem som kände mitt liv och mina verk på nära håll trodde på mig. När predikningsstunden hade 

kommit var jag därför tvungen att 

När jag lämnar Nasaret säger jag: "Sannerligen säger jag er att ingen profet finner tro i sitt hemland. Han 

måste lämna den för att hans ord ska kunna höras." 

73 Detta var inte heller den sista smärtan jag drack ur min lidandekopp. Det saknades en ännu större 

smärta - den som en av mina egna var tvungen att tillfoga mig, en av dem som hade ätit vid mitt bord och 

som tidigare var som min bror - när han sålde mig för trettio penningar till min saks fiender. 

74 Jag trodde också att jag var död, precis som Josef hade varit för sina bröder. Men precis som den 

mannen visade sig inför de förskräckta ögonen på dem som hade glömt honom, så visade jag mig, men 

som en andevarelse, inför ögonen på mina förvånade lärjungar, för vilka jag bevisade att jag inte var död. 

75 Jag är här, i mitt rike, och väntar på att alla de som har glömt mig ska anlända - alla de som har 

förrått och hånat mig. 

76 Här är jag och väntar på att alla ska omfamna dem med oändlig kärlek. 

77 Jag talar till er i en av de sista morgonandakterna, och det sista året av min proklamation närmar 

sig redan. Några dagar till, några timmar till, och det år som jag har tillkännagivit och som mitt folk 

fruktar kommer att börja bland er. 

78 Kommer ni alla att ha de nödvändiga förberedelserna för att ta emot allt det som jag har 

tillhandahållit för att hälla ut över er i era hjärtan? 

79 Jag skall ge dig mitt ord, jag skall lägga fram mitt verk inför dig, och det skall vara som ett 

strålande bord vid en festmåltid. 

80 Jag kommer att stå i mitten av bordet, och på bordet kommer de bästa frukterna och de mest 

utsökta maträtterna från anden att stå. Husets dörrar kommer att stå öppna så att ingen kan hålla sig borta 

från festen. 

81 Från detta bord kommer det nya budskapet för nationerna att gå ut, den goda nyheten som väcker 

människorna - ljuset som gör det odödliga fröet av Anden synligt bland mänskligheten. 

82 Abels renhet, Noas tro, Abrahams lydnad, Jakobs styrka, Davids inspiration, Salomos visdom, 

mina profeters sanningsenlighet, mina apostlars upphöjdhet, Johannes' förandligande kommer att lysa 

fram. 

83 Människor kommer inte att behöva bära en sådan klädsel som dessa, inte heller skilja sig från de 

andra, de kommer inte ens att behöva uttala mitt namn, för jag kommer att sprida ljusets, sanningens, 

kunskapens, kärlekens och rättvisans frön på alla era livets vägar. 
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84 Jag ger er denna undervisning som en andlig gåva. Behåll den i ditt hjärta som en påminnelse om 

en av de sista lärdomar som din Mästare gav dig i samband med den minnesstund ni firade angående min 

födelse som människa. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 300 
1 Ni känner min närvaro i ert hjärtas tystnad och fylls av glädje när mitt ord kommer ner för att 

upplysa er med den andliga kunskapens ljus. 

2 Återställ er själ, älskade lärjungar, eftersom ni har gråtit mycket på livets vägar. 

3 Här är jag med dig och ger dig styrka att kämpa för din själs eviga frid. Men sannerligen säger jag 

er att redan innan mänskligheten lärde känna mig, upplyste jag er från oändligheten och talade till era 

hjärtan. Eftersom jag är ett med Fadern har jag alltid varit i honom. Ålder var tvungna att passera över 

mänskligheten tills världen tog emot mig i Jesus och hörde Guds ord, även om jag måste säga er att inte 

alla som hörde min undervisning på den tiden hade den andliga utveckling som krävdes för att känna Guds 

närvaro i Kristus. Därför var jag tvungen att bland de kallade välja ut dem som skulle ge ett trovärdigt 

vittnesbörd om sanningen. För de övriga var min undervisning svår att tillämpa vid den tiden eftersom 

avgudadyrkan och hedendomen rådde i deras hjärtan. Men kärlekens ord skrevs med outplånliga bokstäver 

i samvetena i väntan på de generationer som skulle omfamna sin Mästares kors. 

4 Då var det inte bara tolv lärjungar och några få skaror som följde mitt kärleksspår, utan det var folk 

och nationer som förändrade sina seder, sina liv och sin dyrkan av Gud. 

Jag berättar detta för att idag, när ni upplever gryningen av en ny tid, har er själ kommit till ljuset av ett 

nytt budskap. 

Alla som har sett och hört kommer inte att förstå kärnan och innebörden av denna uppenbarelse. 

Medan vissa är tillräckligt utvecklade för att ta emot detta ljus, kommer andra - även om de vill - inte att 

kunna förstå många läror som de kommer att se höljda i mystik. 

Men tiderna kommer att passera, nya generationer kommer att komma till jorden, och det ljus som bara 

några få fick under de dagar då jag proklamerade kommer att lysa i medvetandet hos stora massor, stora 

folk och nationer. 

5 De som har tagit emot mig i sina själar vid denna tid kommer att stanna här som mina lärjungar 

och kommer att vara ansvariga för detta gudomliga arv som troget kommer att föras vidare från generation 

till generation tills de kommer bland vilka spiritismen kommer att blomma upp som en undervisning om 

fred och visdom. 

6 Vilka är mina lärjungar i denna tid? Alla som älskar detta ord och använder det. 

7 Många har jag kallat och bjudit in till mitt bord för att ta del av livets bröd, den allra bästa maten. 

Jag vill att de ska vara de utvalda, för fälten som väntar på utsädet är mycket stora. 

8 Människor: Jag har många gånger sagt till er att "vakta", studera och vara förberedda, för ni 

kommer inte att vara okunniga för all framtid. Den dag närmar sig då era medmänniskor kommer att 

upptäcka existensen av detta folk som hörde Herrens röst i avskildhet och ödmjukhet på en mötesplats, 

och de kommer att vilja veta vad som hände, vilket mitt budskap var och vilka bevis jag gav er för min 

sanning. 

9 Män och kvinnor av alla slag kommer att knacka på dörren till era hjärtan för att få höra ert 

vittnesbörd. Tycker du inte att det är rätt att detta vittnesmål är tydligt, så att dina medmänniskor kan få en 

klar uppfattning om vad min manifestation har varit, eftersom de inte har haft den lyckan som detta folk 

här har haft att höra min undervisning genom röstbärarnas intellekt? 

10 Om ni ägnade en del av er tid åt att reflektera över mitt ord skulle jag inte behöva komma ner för 

att förklara mina läror för er. För då skulle meditation, reflektion och inre självrannsakan få dig att förstå 

omfattningen av ditt ansvar. 

11 Den tid som jag har fått för att tala till er i denna form är mycket kort, och eftersom ni var mycket 

långsamma med att förstå var jag tvungen att hjälpa er genom att utvidga min undervisning till det yttersta. 

12 Förstå att det vittnesbörd ni kommer att bära om mig inte är begränsat till att upprepa mina ord för 

era medmänniskor - nej, det är lätt och kräver inte mycket förberedelser. Det räcker då att du behåller detta 

ord i ditt minne eller i dina skrifter för att kunna upprepa det som jag har sagt. Men om ni anser att ni 

måste ge det sanna vittnesbördet med era kärleksverk, som gör kärnan i mitt ord påtaglig, så förklara det 

samtidigt grundligt och på ett enkelt sätt och bevisa det genom verk som överträffar det mänskliga. Då 

måste ni förstå att ni måste uppnå en verklig förandligande för att med rätta kunna kalla er "vittnen till mitt 

ord i den tredje tidsåldern". 
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13 Med vilken ödmjukhet kommer till och med de största tvivlarna på sanningen att böja sig, om ni 

tillsammans med dem gör de gärningar som jag har lärt er! 

14 Om du verkligen känner kärlek till din nästa och vill dela din barmhärtighet med honom, tänk noga 

på denna undervisning och förbered dig för kampen med den största uppriktighet du kan. Då kommer ni 

med rätta att kallas "Guds vittnen i den tredje tidsåldern". 

15 Er timme närmar sig, människor, när var och en av er ska ta upp sitt uppdrag och utföra det med 

sann kärlek till sina medmänniskor. 

16 Medan jag förbereder min avresa måste ni förbereda ert andliga arbete i världen. 

17 Jag ser att du ångrar dig för att du inte har kunnat behålla mina läror i ditt minne, och att du är rädd 

att du kommer att behöva möta människor utan argument för att stödja denna sanning. Men jag säger er att 

ni inte ska vara rädda. För när jag förbereder min avresa, när tiden är inne, kommer jag att ge order om att 

en bok ska produceras i detta folks famn, som innehåller den tredje erans läror och revolutioner, så att 

denna bok kan nå händerna på mängder av människor, som i den ska finna mina doktrinära tal, studera 

dem och förbereda sig för att vittna om min sanning. 

18 Av stor betydelse och nytta kommer de skrifter att vara som kommer att bevara mitt ord. För det är 

först efter min avresa som ni verkligen kommer att ägna er åt att studera den. 

19 Genom den här boken kommer de som har hört min undervisning, men som har glömt många 

lektioner och avsnitt, att med känslor och glädje minnas de stunder då de fick de gudomliga budskapen 

från mig. Och de som inte har hört mig kommer att förundras över innebörden av mina läror och kommer 

att skåda himmelriket i det oändliga. 

20 När lärjungen väl har gått igenom ett grundligt och samvetsgrant studium och uppnått sin 

förandligande, behöver han inte längre den materiella boken. För varje ögonblick som han förbereder sig 

kommer hans läppar att upprepa mitt ord exakt, inspirerat av hans ande, i vars medvetande det kommer att 

förbli nedskrivet för alltid. 

21 Var välsignade - ni som har sett på i väntan på detta ögonblick, för ni kommer att bli uppfriskade i 

ande och sanning. Du kommer att stiga upp till en värld av ljus från vilken du kommer att återvända stärkt. 

22 När ni kommer på detta sätt och längtar efter Mitt Ord, befriar ni er från allt som tillhör världen. Ni 

kommer till mig och dricker den gudomliga essensens bägare. 

23 När du har tagit del av den andliga banketten verkar livet i världen mer uthärdligt för dig, korset 

lättare, prövningarna mildare. 

24 Ja, mina barn, den som stöder sig på en andlig stav blir inte trött. Den som ser upp till himlen faller 

inte på jorden! 

25 Åh, om du visste hur många varelser fulla av ljus och kärlek som följer dig från den andliga dalen, 

hjälper och inspirerar dig! Men hur kan du be dem att hjälpa dig om du inte gör det som kommer till dig? 

26 Om du tydligt vill känna inflytande och hjälp från dem som känner barmhärtighet för dig måste du 

ha tro, lyda deras uppmaningar, tillit, känslighet och en god sinnesstämning för bön. Då kommer du att 

kunna uppleva mirakel på din livsresa. 

27 Mitt ord gör ditt förhärdade hjärta, som plågas av lidande, kärleksfullt. När ni blir lärare för era 

medmänniskor bör ni också uppmuntra dem med era tröstande ord och era kärleksfulla gärningar. 

28 Vem blir inte övertygad när han eller hon får bevis på uppriktighet, kärlek och sanning? Vem av er 

minns inte de fraser med vilka jag tog emot honom den första dagen han hörde mitt ord - den oförglömliga 

rösten vars ömhet och särprägel gjorde att han kände igen mig? 

29 Jag förlåter era överträdelser, men samtidigt korrigerar jag er så att ni förvisar själviskheten från 

era hjärtan, för den är en av de svagheter som drar ner själen djupast. Jag berör er genom samvetet så att ni 

kommer ihåg era plikter bland bröder och systrar och sår verk av kärlek och förlåtelse på er väg, så som 

jag lärde er under den andra eran. 

30 Kristi kors var tungt, vägen var mycket bitter och smärtsam, uppstigningen var mycket stenig, och 

ändå, jag glömde min egen smärta och tröstade dem som led och välsignade mina bödlar. 

31 Ni människor vars ande har tagit emot ljuset från de tre tiderna: Inse hur mycket elände och 

lidande det finns. Det är nödvändigt att fylla mänskligheten med kärlek. Sätt dem i jorden med goda 

gärningar, upplys dem med tro och hopp, överflöd dem med frid. 
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32 För detta arbete skulle min kraft och min kärlek räcka till. Men eftersom ni skapades för att lära er 

att älska varandra är det nödvändigt att det uppstår ett folk som kommer att vara som en enorm armé av 

andlighetens soldater, av trogna väktare av min lag, så att de kan upprätthålla min sanning mot så mycket 

falskt och tända ljuset i mörkret. 

33 Ett nytt krig kommer snart att bryta ut i världen. Det kommer att bli ett krig som inte liknar något 

annat som mänskligheten har upplevt - ett krig mellan världsåskådningar, filosofier, doktriner, ideologier, 

trosuppfattningar och religioner. 

34 Människor: Ni måste vara förberedda på denna tid och väcka era barn. 

35 Materialismens våg kommer att stiga och bli ett oroligt hav, ett hav av lidande, förtvivlan och 

rädsla för människors orättvisor. Endast en båt kommer att segla över detta hav av passioner, begär och 

människohat, och den båten kommer att vara min lags båt. Välsignade är de som är starka när den tiden 

kommer! Men ve dem som sover! Ve de svaga! Ve de folk som har satt sin tilltro till religiös fanatism, för 

de kommer lätt att bli offer för dessa rasande vågor! 

36 Ser du inte kampen, mänskligheten? Rör inte mitt ord dig att förbereda dig för att försvara dig själv 

när stunden kommer? Mitt ljus finns i alla, men bara de som ber, som förbereder sig, ser det. Mitt ljus talar 

till dig genom föraningar, genom inspiration, genom intuition, genom drömmar och fingeravtryck. Men du 

är döv för varje andlig kallelse, du är likgiltig för varje gudomligt tecken. 

37 Snart kommer ni att se mitt ord uppfyllas och vittna om att allt detta var sant. 

38 Min undervisning och mitt namn kommer att vara målet för alla attacker och förföljelser, de 

kommer att vara orsaken till att sanningens fiender förföljer er. Men min undervisning kommer också att 

vara ljusstaven för dem som reser sig och försvarar tron, och den kommer att vara den sköld bakom vilken 

de oskyldiga finner skydd. Mitt namn kommer att vara på alla läppar, välsignat av vissa och förbannat av 

andra. 

39 Alla människans förmågor kommer att frigöras: hennes intelligens, känslor och passioner, hennes 

andliga förmågor kommer att vara vakna och redo att slåss. 

40 Vilken förvirring det kommer att bli då! Hur många som trodde att de trodde på mig kommer inte 

att behöva övertyga sig själva om att det inte var sann tro! I många hem och hjärtan kommer kärlekens och 

hoppets lampa att slockna. Barnen och ungdomarna kommer inte att ha någon annan Gud än världen och 

ingen annan lag än jordens. 

41 Inför detta kaos frågar jag er, människor: Vilket uppdrag kommer ni då att fullfölja? Kommer du 

att dölja denna juvel som jag har anförtrott dig? Kommer ni att stänga boken med mina lärdomar och 

därmed förkasta den auktoritet som jag har gett er som mina lärjungar? Nej, älskade människor, jag har 

förberett er så att ni inte blir överraskade av virvelvinden, och jag har uppmuntrat er så att ni inte låter er 

skrämmas av talförmågan eller kunskapen hos dem som kämpar mot er. Böckerna, titlarna och namnen är 

mänskliga fåfängligheter. Men det ni kommer att predika är eviga sanningar. 

42 Det har uppstått en rörelse av förvirring bland er, som har orsakat oenighet, fördömanden och 

diskussioner mellan er. Det var nödvändigt att denna prövning drabbade folket så att de som hade somnat 

skulle vakna upp och ni skulle äntligen finna definitionen av mitt verk. 

43 Var inte rädda för denna inre kamp. Jag säger er igen att det är nödvändigt för ert uppvaknande, för 

ni håller på att skapa en ny kult av era rutiner och traditioner. Men jag säger er att spiritualism är helt 

främmande för alla rutiner, vanor, traditioner och yttre ceremonier. 

44 Under denna prövning som har tagit er med överraskning har vissa vaknat upp med övertygelsen 

att ni inte har förverkligat den sanna förandligandet. Dessa måste under en tid dra sig tillbaka, eftersom 

majoriteten av folket kommer att hålla fast vid sina seder och traditioner, som de i slutändan kommer att 

betrakta som om de vore lag. 

Sedan kommer det att bli en paus i kampen så att dessa människor kan meditera och reflektera inåt, 

observera och skaffa sig egna erfarenheter. För efteråt kommer kampen att bryta ut igen med största kraft, 

så att kärnan i min undervisning kommer att lysa och mitt arbete kommer att förstås i all sin renhet och 

andlighet. 

45 I detta andra test kommer majoriteten att vara de som öppnar sina ögon för sanningen, och de 

andra med sina kultiska handlingar som är olämpliga för mitt arbete måste dra sig tillbaka från sina bröder 

och systrar tills de kommer till insikt, till rättelse, och kan återförenas med folket. 
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46 Inse att det är nödvändigt att prövningarna skakar och väcker dig. För du skulle inte bryta din rutin 

på egen hand. 

47 Den harmoni och fred som finns i er mitt i livet är endast synlig tills sann förandligande kommer in 

i era hjärtan. Men först kommer du att prövas och renas på många sätt. 

Var medvetna om att ni är kvar som vittnen till mitt ord som ges i denna tid, och att ert vittnesbörd inte 

får vara falskt, utan så troget som ni kan föra det vidare. 

48 Idag är det smärtan som renar dig. I morgon ska det vara din förandlighet! 

49 Om förvirring och smärta fortsätter bland er efter att min undervisning har avslutats och efter att ni 

har gått igenom era prövningar, skulle ni inte ha något rättfärdigande för det inför mig, och ni skulle 

drabbas av en ännu större prövning än den som ni nu går igenom. Älskar du sanningen? Längtar du efter 

fred? Följ sedan mitt ord med den uppriktighet som det kräver, och din själ kommer att finna vägen som 

leder till harmoni. 

50 Förstå att jag i denna tid har begränsat mitt ljus och mina uppenbarelser när jag har gjort mig själv 

känd genom dessa röstbärare, precis som jag begränsade mig själv när jag talade genom profeternas mun i 

gångna tider. 

51 Den ena och den andra skickade jag ut i mänsklighetens prövningstimmar när den stod på randen 

till avgrunden eller förintelse. 

52 Även de genom vilka jag har låtit mitt ord höras i denna tredje tidsålder är profeter från vars läppar 

den röst ljuder som väcker den som sover och varnar den som har gått vilse. 

53 Profeternas ord har varit som det ljusa ljudet från en trumpet i varje tidsålders mörker. Många har 

hört det, men inte alla har trott på det. Varför har människor inte velat höra profeternas röst? Eftersom de 

alltid talade om händelser som närmade sig och förkunnade gudomlig rättvisa. De har alltid sagt: "Be, 

vakta, ångra er, rena er från era fläckar, ångra er". 

54 De första tidernas profeter var intuitiva, deras munnar förkunnade många händelser som de inte 

kände till. De visste inte att Kristus existerade, men ändå talade alla om honom. Det skulle dröja 

århundraden innan frälsaren kom till världen, men profeterna talade redan om hur hans ankomst, liv och 

död som människa skulle se ut. 

55 Hur mycket ljus har ni inte fått som nya lärjungar och samtidigt profeter för den tredje eran! Nu 

börjar du bevisa din intuition när du besöker olika provinser och folk och talar med invånarna på varje 

plats i enlighet med deras behov, förståelse och utveckling. 

56 Vissa lyssnar på din röst, andra gör sig lustiga över dig. Men ni får inte sluta predika omvändelse, 

som är förnyelse - bön, som är omvändelse och tro - barmhärtighet, som är ett uttryck för broderskap och 

kärlek. 

57 Glöm inte och var alltid medveten om att ditt rättfärdiga och dygdiga liv är beroende av den tro 

som du väcker hos dina medmänniskor, det vill säga att de kommer att undersöka och observera dig även i 

ditt privatliv för att i dina gärningar söka bekräftelse på den lära som du predikar. 

58 Var ödmjuk, enkel och blygsam, men visa alltid en fast tro och en orubblig iver. 

59 Detta folk, förvaltaren av min uppenbarelse i denna tredje era, uppfattas ännu inte som bärare av 

ett ljus. Men det kommer inte att dröja länge innan mänskligheten kommer att vara intresserad av att få 

veta sanningen om min återkomst och allt som har med min manifestation att göra. De kommer att komma 

och fråga ut dig och du måste vara beredd på det. 

60 Jag säger er att även i de mest fientliga medierna kommer det att finnas någon - även om det bara 

är ett enda hjärta - som kommer att öppna sig för att ta emot era ord. 

61 Andliga er själva och utveckla det inre ordets gåva, då kommer ni inte att vackla i strid eller i 

prövningar. 

62 I dag känner världen inte till dig, men sannerligen säger jag er: den dag kommer när nationerna 

väntar på dig. Detta kommer att ske när de stora prövningarna och katastroferna gör sig påminda i 

länderna, och det är känt att andliga krafter har makt över pesten och de okända sjukdomarna. 

63 Det kommer att finnas sjuka i deras läger som väntar på att Jesu sändebud och arbetare ska komma 

för att "smörja" dem med hjärtlighetens och kärlekens balsam. Det kommer att finnas hem med öppna 

dörrar som väntar på lärjungarna som genom sin närvaro kommer att ge fred och ljus till dessa hjärtan. 
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64 Dagens generationer, som har varit blinda för de tecken som jag har gett er, som har tillskrivit allt 

åt slumpen, kommer att fördjupa sig i innebörden av de händelser som följde min ankomst, min närvaro 

under tiden för min manifestation och avslutningen av mitt ord, och de kommer att tvingas säga att de 

verkligen var de tecken som redan utlovats i gångna tider. "Inget trädblad rör sig utan Faderns vilja", 

kommer de att säga, och deras ord kommer att motsvara sanningen. 

65 Älskade mänsklighet, du är min dotter som jag vill rädda, som jag besökte i öknen och tröstade i 

fängelset. Känn min närvaro och jag säger er att ni inte kommer att sakna något mer. 

66 Lita på, ha hopp! Prövningarna har varit stora, dagarna för din försoning långa. Men snart kommer 

du att se en renare väg framför dig, snart kommer du att få den frid som du har längtat efter. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 301 
1 Gläd er i mitt ord, o ni själar som Fadern har väntat på så ivrigt, och för vilka han kom till världen 

och utgöt sitt blod! 

2 Dessa skaror här består av troende och icke-troende, men de är alla själar som hungrar efter kärlek, 

törstar efter ljus och sanning. Medan de som har tro får mat och blir starka, förkastar de icke-troende det 

eviga livets bröd och måste uthärda sin hunger och törst. Det är själar som är förvirrade av ett liv i 

materialism, okunnighet och fanatism som de inte kan glömma och som då känner igen och känner min 

närvaro. Det är hjärtan som fruktar människors domar. Hur skulle de kunna koncentrera sig på det höga i 

sin själ för att känna min essens när de tänker på vad andra kommer att säga om dem? De kommer att sluta 

med att säga att min närvaro inte är sann på dessa platser, när det i själva verket är de som, trots att de är 

närvarande, inte har varit med mig, eftersom deras själ har stannat kvar där deras tankar, intressen, 

bekymmer och passioner har hållit dem. 

Jag har kommit mycket väl, jag har varit mycket väl med er, för jag tänker alltid på dem som behöver 

mig - på dem som dricker lidandets bägare och äter tjänandets och förnedringens bröd. 

3 Människor vill inte tro eftersom de saknar viljan att övervinna sin fåfänga och fanatism. Å andra 

sidan finns det också de som vill tro men som inte kan, eftersom något inom dem förvillar dem och hindrar 

dem från att upptäcka och njuta av sanningen i mitt budskap. 

4 Tror ni att jag överger mina barn? Tror ni att jag kommer att glömma dem när de vänder mig 

ryggen och lämnar den väg som jag kallade dem till? Nej, människor. Min Ande kommer att följa dem 

outtröttligt, hjälpa dem att övervinna hinder, pröva dem, visa dem på många sätt att det de har hört i mitt 

ord har varit rätt, att min kallelse har varit sanning. De kommer alla att återvända, vissa på ett sätt, andra 

på ett annat - vissa vid en viss tidpunkt och andra vid en annan. Men jag kommer alltid att finnas där för 

att ta emot dem med kärlek. 

5 Jag erbjuder er andens bröd och vin, ät och drick, folk. Ta den tredje epokens mat och ät den. 

Välsignad är den som äter av detta bröd, för han kommer att vakna upp, öppna ögonen för ljuset och 

komma ut ur sin stagnation. 

6 Under lång tid har jag talat till er i denna form, men den dag är nära då jag ska avsluta detta kapitel 

av lärdomar och uppenbarelser. Men mitt arbete kommer inte att vara slut då, inte heller min gudomliga 

undervisning. Men denna period av andlig förberedelse kommer ändå att ta slut. 

7 De människor som hörde sin Faders röst genom Röstbäraren under den här tiden kommer att 

stanna kvar på jorden med uppdraget att tala till folket och vittna om de instruktioner de har fått genom 

sina verk. 

8 Mitt ord har innehållit kärlek och barmhärtighet sedan det började manifesteras i denna tredje 

tidsålder. Men även om dess mening har innehållit rättvisa och har ställt er till svars och korrigerat er, så 

inse nu när dess slut närmar sig hur dess rättvisa intensifieras och hur dess ömhet samtidigt genomsyrar ert 

hjärta. 

9 Jag vill att ni i mina sista föreläsningar ska finna all den uppmuntran ni behöver i kampen. Jag vill 

lämna dig med en himmelsk smak i ditt hjärta, så att ingen bitterhet kvarstår i det, så att du alltid minns 

mig med kärlek och att mina ord kommer upp ur ditt minne som väckelseropor, som välsignelser, som 

inspiration och balsam. Då kommer ni att minnas denna tid av undervisning med inre känslor, och när ni 

kommer att förstå att det verkligen var Mästaren som lossade förseglingarna i Livets Bok och öppnade den 

inför era ögon i det sjätte kapitlet, kommer ni att förstå att det var Elia som tog nyckeln för att öppna 

portarna till den tredje tidsåldern, som är Ljusets och Andens tidsålder. 

10 För att stärka mänsklighetens tro på kunskapen om den andliga existensen bortom det materiella 

livet har ni i gångna tider fått vissa manifestationer av Faderns budbärare, som ni har gett namnet "änglar". 

Dessa tidiga manifestationer följdes av några verk som jag utförde genom Jesus för att låta er komma 

lite mer in i min hemliga skattkammare. Av dessa vill jag påminna om följande: Närvaron av ljusvarelser 

som förkunnade Min ankomst till jorden; inflytandet av förvirrade andar på människor, som kallas 

"besatta"; själens utträde ur sin kropp och dess återkomst i den, vilket bevisades av Mig i ögonblicket av 

"förvandlingen"; och materialiseringen av varelser som inte höjde sig till sitt sanna rike därför att 
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okunnighetens mörker omgav dem, som de som manifesterade sig i Jerusalem på dagen för Min 

korsfästelse. 

11 Hur djupgående var inte dessa lärdomar! Men de människor som inte ville erkänna det ljus som 

fanns i dem, som de hycklande prästerna och fariséerna på den tiden, tillskrev all andlig kunskap till onda 

krafter. Sa de då inte att Jesus botade de besatta genom en pakt med djävulen? På samma sätt kommer jag 

i den här tiden, när jag kommer i andevärlden - för detta är mitt sanna väsen - för att ge er en annan 

undervisning om den andliga själens liv - men en mer detaljerad, klarare och djupare undervisning, där ni 

personligen kan uppleva det som jag har avslöjat för er. 

12 En del tror att det jag har gett detta folk under den nuvarande tidsåldern har varit för stort med 

tanke på min manifestation genom det mänskliga intellektet och den andliga världen, som har använt sig 

av samma medel. För andra har det som de har fått fram till i dag verkat så stort att de tror att det inte 

längre kan överträffas. 

Till detta måste jag säga er: vad ni har fått och upplevt under denna tid är knappast en liten 

förhandsvisning av vad spiritisterna kommer att uppleva i framtiden, när de, efter att ha övervunnit alla 

fördomar och frigjort själen och sinnet, kommer att ha gjort större framsteg än ni. 

Vem skulle kunna stoppa dessa demonstrationer som planeras i morgon, eftersom de kommer att 

anpassas till mänsklighetens utveckling? Dumma och orimliga är de som motsätter sig detta i sin blinda 

fanatism. 

13 Varje tidsålder har gett mänskligheten ny och underbar kunskap för sinne och själ. Gör er alla redo 

att ta emot mina gudomliga budskap, för en ny tid har öppnat sina portar och det finns mycket som ni 

behöver inse och lära känna. 

14 "Var barmhärtiga och återigen barmhärtiga mot era medmänniskor", sade Elia till er vid denna tid. 

Men de fattiga frågar sig själva: Vad kan vi ge, eftersom vi inte har något? 

Det är sant att du inte har någonting. Men om du samlar på dig den nåd och kunskap som jag ger dig i 

mitt ord, och om du utvecklar de gåvor som jag har fyllt din själ med, kommer du att kunna ge för evigt 

och aldrig se din rikedom uttömd. 

15 Här är några av de fördelar som min Ande har gett dig: Läkande balsam för att bota varje kroppslig 

åkomma och för att avlägsna varje själens sorg; evig frid för dig och att du kan ge den till den som inte bär 

den i sitt hjärta; själens ljus för att belysa din väg, för att vägleda dina steg och inspirera dig med ädla 

tankar och höga intellektuella arbeten för att genomtränga vetenskapen. 

Jag ger er andliga böner - det som för er i kontakt med det gudomliga och gör er till sändare eller 

instrument för mina budskap och uppenbarelser. 

Jag har också hällt ut profetians gåva över er ande, från vilken kommer intuition och föraningar, för 

genom den kommer ni att kunna urskilja i förväg något av den väg som var och en av er måste gå. 

16 Dessa och andra gåvor har anförtrotts dig. Vem kan påstå att han är behövande, fastän han har så 

mycket nåd? Vem vägrar att utöva välgörenhet, trots att han är fattig på det som tillhör världen, trots att 

han i sin själ bär på ett så härligt arv? Allt som återstår är att ditt hjärta öppnar sig i kontakt med min 

gudomliga utstrålning, precis som blomkörtlarna öppnar sig när den smekande daggen faller på dem. Då 

kommer du att känna dig stark nog att klättra uppför den taggiga stigen, och du kommer att känna dig 

kapabel att ge till alla som närmar sig dig för att få en förmån. För då kommer ni att vara fulla av min 

ande. 

17 Under den andra eran gav jag er det tydligaste och mest levande exemplet på att det inte är 

nödvändigt att äga världens tillgångar för att kunna utöva barmhärtighet, och att om man har ett hjärta fullt 

av kärlek till alla och är beredd att sympatisera med och trösta den som lider, kan man utföra mirakel. 

18 Jag förökade bröd när det var ont om bröd, förvandlade vatten till vin, återställde de sjuka till 

hälsa, befriade de försvarslösa besatta, gav nytt liv åt de döda, mjuknade hårda hjärtan med ett ord och 

fyllde själar med ljus. Ni kan också göra något eller mycket av allt detta om ni förbereder er. 

Eftersom jag utförde dessa arbeten som ett exempel för dig är detta ett bevis på att du också kan göra 

dem. Om ni därför känner er för obetydliga och klumpiga för att göra dem, erkänn mig på nytt bland er, 

när jag väcker alla gåvor och förmågor i er varelse, så att ni aldrig mer kan säga att ni är fattiga. För genom 

att göra det förolämpar du din Fader, som gav dig allt för att du ska kunna nå honom. 
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19 Glöm inte att Elia sa till dig: "Förbarma dig över dina medmänniskor och förbarma dig över dem 

igen", särskilt eftersom du vet att du har och kan ge mycket. 

20 Den tredje tidens manna sänker sig över dig utan att röra jorden eftersom det absorberas av din 

själ. 

21 Människor, ni är mänsklighetens spegel och därför tar jag emot er genom ombud. Här bland er 

finner jag smärta, svagheter, bristande tro, meningsskiljaktigheter, splittring och krig. Det jag talar till er 

säger jag för alla, och det som jag nu ger till några få ska ni i morgon ge till era medmänniskor, för mitt 

budskap är för alla människor. 

22 Jag ser er inte förenade, och ni skulle inte ens i dag kunna ge er iväg för att sprida mitt ord, för ert 

samvete skulle inte tillåta er att predika förening och harmoni så länge ni inte vet hur ni ska bevara den. 

Men snart kommer tiden då alla barn till detta folk kommer att förenas för att sprida min lära som en 

standard för fred, broderskap och andlighet. 

23 Du har vandrat mycket på livets väg, men nu är det dags att börja återvända. 

24 Du har rest den långa vägen av erfarenhet. Denna oskuld, som är blindhet och okunnighet, 

försvann när du nådde erfarenhetens ljus. Dessutom har ni gjort er själva smutsiga, och därför finns det 

prövningar och smärta för att tvätta er rena och rena er. 

25 Den okunniga människan är blind, hon förstår ingenting och vet inte heller hur hon ska återvända 

till Fadern. Den som får erfarenhet känner till vägen och vet vart han är på väg. 

26 Med detta kommer du lätt att kunna förstå innebörden av smärtan, livets prövningar, frestelserna 

och alla svåra och bittra erfarenheter som du skördar under den långa vandringen för att din själ ska nå 

fulländning. 

27 Detta är förklaringen till varför livet ställer dig inför så många problem som du måste lösa för att 

kunna gå vidare. 

28 Därför är det nödvändigt att komma till er för att berätta denna sanning, för det är först då som ni 

kan beväpna er med hopp och idealism. Om jag inte ständigt upprepar bergspredikan för er kommer ni att 

förlora modet att leva eftersom ni inte längre inser meningen med kampen för livet och ni kommer att låta 

er besegras av smärtan eftersom ni tror att ni är dömda att lida för alltid. 

29 Jag vill att ni ska vara mina lärjungar, men ni envisas med att fortsätta att vara mina små barn. Hur 

ofta hör jag er inte säga till mig: "Fader, varför skickar du oss så mycket elände? Varför svarar du inte på 

vår bön? Fader, du har inte hört oss." 

30 Jag hör ditt klagomål och säger till dig: Jag har alltid tagit emot din bön, men jag behöver inte 

alltid ge dig det du önskar i exakt samma ögonblick som du ber om det, och det kommer inte heller att ske 

enligt din önskan, utan enligt min vilja. Er uppgift är att sprida era böners mantel, att lysa upp vägarna 

med era goda tankar och att avlägsna mörkret så att era medmänniskor blir förberedda när ögonblicket 

kommer då jag ska sända dem min frid. 

31 Det är inte den yttre triumfen som har ett värde inför min rättvisa, utan din insats. För genom den 

kommer du att uppnå utveckling, erfarenhet och fulländning. 

32 Det är ni som jag har anförtrott uppgiften att föra ljuset överallt, och till er har jag sagt att ni ska 

vara som facklor var ni än befinner er. Vilka kommer då att vara trons söner som flyttar bergen och 

upplyser länderna? 

33 Om du förstod allt som mitt ord innehåller skulle du med fasthet och skyndsamhet sprida det goda 

som det innehåller. Ni skulle se medlidande på barnen utan ömhet och utan pedagoger eftersom deras 

föräldrar har dött. 

34 Du skulle se barmhärtigt på de ungdomar som lever utan ideal eftersom människor har dödat tron i 

hjärtan som knappt har öppnat sig för livet. 

35 Förstår ni nu vad det är för fackla som jag talar till er om och vad det är för ideal som jag har 

inspirerat er med? 

36 "Ja, Mästare", svarar din Ande mig, "vi har förstått att facklan är ljuset från din undervisning, som 

skingrar mörkret i den så långa natt som mänskligheten har sjunkit ner i." 

37 Var välsignade, mina barn, för ni kommer också att kunna höra rösten hos de ungdomar som 

frågar: "Var är Gud? Vad är himlen och vad är tron?" 
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38 Din plikt är att gå till dina små bröder och systrar och ge dem vägledning på livets väg, vars 

riktning de har förlorat, att tala till dem om Fadern, att berätta för dem att det räcker med en liten 

spiritualisering för att känna min närvaro, vilket kommer att ge dem mod och styrka att inte låta sig dras in 

i fördärvet. 

39 Er uppgift är att berätta för de föräldralösa barnen att deras mor inte är långt borta, att hennes 

mantel av ömhet och skydd har täckt dem från det ögonblick då de förlorade dem som var deras stöd och 

tillflykt på jorden. Du ska lära dem att hitta den himmelska värmen överallt. 

40 Alla som är starka på livets väg gör jag ansvariga för de fattiga föräldralösa barnen, för de barn 

som är oskyddade från män som vandrar omkring på gatorna och längtar efter moderskärlek. 

41 På samma sätt bjuder jag in er till mitt fredsrike så att ni kan återhämta er från den kamp som ni nu 

lever i. Jag lär er att lätta på korsets börda genom att ta tag i livets prövningar i deras sanna mening, så att 

ni inte lider meningslöst utan bara lär er, får erfarenhet och verkligen renar er själva. 

42 Ge er själva näring av hälsosamma och heliga glädjeämnen, gläd er i närvaron av de barn i vilka 

redan bor de själar som jag tillkännagav till mänskligheten för denna tid, och vars uppdrag av fred och ljus 

uppenbaras i deras sätt att agera från deras första steg. Vakta, för i dem uppfylls mitt löfte. De är hoppet 

och grunden för framtida generationer, och deras öde kommer att vara ett vittnesbörd för dem som ivrigt 

väntar på tecken på att det utlovade riket redan är nära. 

43 Människosläktet kommer nu att förnya sig, själen kommer att utvecklas alltmer ju längre tiden går, 

och dess verk kommer att leda till att den med rätta intar den plats som den har rätt till. 

44 Idag kan ni ännu inte förstå innebörden av era prövningar. Ni anser att de är onödiga, orättvisa och 

orimliga. Men jag ska ändå berätta för er hur mycket rättvisa och omdöme som finns i var och en av dem 

när ni har blivit gamla, och i andra när ni har gått över tröskeln till den här världen och bebor de andliga 

regionerna. 

45 I dag kommer jag inte att berätta vad ni har lämnat efter er utan att ha fullbordat det, era misstag 

eller misstag. Jag kommer inte heller att avslöja framtiden för dig. Jag vill bara se tillit och hängivenhet till 

din Fader. För det finns inte en enda timme i ditt liv, inte en enda handling eller tanke, där min Ande inte 

är närvarande för att välsigna dig, uppmuntra dig eller instruera dig. Jag vill att tron ska leva i ditt hjärta, 

att du ska älska mig och söka mig som Fader, vän och rådgivare i alla dina prövningar. 

46 Och eftersom ni vet att ni för närvarande gör upp, att ni måste betala er skuld, så kom ihåg att föra 

en rättvis kamp inom er själva. För varje motstånd måste du ha en viss mänsklighet, för varje prövning en 

stor portion mod, och sedan kommer du att stiga från nivå till nivå tills du når de högsta regionerna. 

47 Jag säger inte att målet är mycket nära dig, men jag lovar dig att jag kommer att ge dig stora 

möjligheter att nå det. 

48 Om ni vet hur ni ska förbinda er med mig behöver ni inte ha några förbindelsegivare, för ni 

kommer själva att bli inspirerade och vägledda av mig. 

49 Den dag ni är förenade kommer era tankar att omsluta jorden, er kärlek kommer att stråla och 

sprida sig till andra nationer, och mänskligheten kommer att känna sig indragen, besatt av något som den 

inte kommer att kunna förstå, och den kommer att säga till sig själv: något övernaturligt är på väg. 

50 Men vid denna tid måste ni sända ut era budbärare, då kommer detta ljus som i dag bara vissa har 

skådat att skådas av andra folk, och där det bara fanns en öken - på dessa övergivna och obrukade fält - 

kommer livet att spira, andens ljus kommer att lysa och själen kommer att blomma. 

51 Jag förbereder er för att bli mina goda lärjungar som uppmärksammar mina ord i livet, som 

studerar i tystnad för att lära sig ännu mer, för min undervisning har inget slut. 

När du sedan känner dig stark - du kan instruera - samla runt dig de som är hungriga efter sanning, 

utbilda nya lärjungar som Johannes gjorde i öknen, och överlämna dem sedan till mig. Jag kommer att föra 

dem till slutmålet för deras utveckling. 

52 Kom ihåg att du en dag måste uppfylla det som jag talar till dig. Idag är ni med mig, som en familj 

som är förenad under föräldrarnas vård. Men därefter kommer ni att sprida er längs världens vägar, och 

där kommer ni att finna uppfyllelsen av mina ord och möjligheten att kämpa för detta verk. För ni, 

människor, är den spegel i vilken min kärlek ska återspeglas, och ni måste föregå med gott exempel i 

broderskap. 
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53 Jag rör vid de känsligaste strängarna i ditt hjärta eftersom tiden för min avresa närmar sig och jag 

vill lämna dig känslig för smärtan, eländet och föräldralösheten. 

54 Mitt ljus kommer alltid att vara med dig, min gudomliga stråle kommer aldrig att lämna dig, för 

även när tiden för min manifestation är över kommer den att lysa upp din själ. 

55 Hur mycket behöver du inte det här ljuset för att fortsätta att göra sig påmint i din själ när du börjar 

slåss, när du blir attackerad och ser hur folk gör narr av dig - när du hör dem kalla dig för bluffmakare och 

fuskare! 

56 Då kommer mitt ljus att tala till dig inombords och säga till dig: "Var inte rädd, tala om det du vet 

och upprepa min undervisning." 

57 Du skall tala den sanning som jag har fört dig till mig. Men om någon känner sig förnärmad av vad 

han har hört, låt honom lämna frågan till mig. Men jag säger er: När du talar min sanning, gör det aldrig 

med avsikt att förolämpa, för då är det du som måste stå till svars för dina ord. 

58 Ni bör respektera allas tro och religion och tänka på att jag, er Gud, den allestädes närvarande och 

allsmäktige, låter er vara tillsammans med alla mina barn utan att göra skillnad mellan olika kulter och 

trosbekännelser. 

59 Ni ska så denna undervisning med kärlek, som måste vara den som lär människorna att återvända 

till sin utgångspunkt - den undervisning som får dem att höja sig över sitt materiella liv till en mer 

fullkomlig värld. 

60 Inse hur nödvändigt det är med ett ljus som lyser upp människans själ för att hjälpa den att hitta 

vägen och återvända till den plats från vilken den tog avsked för att få kunskap om meningen med livet. 

För det var nödvändigt att själen - som är okunnig - skulle lära känna prövningens och kampens ljus, 

genom erfarenhetens breda väg, för att kunna lära känna Gud. 

61 Den dag kommer när många av dina medmänniskor kommer att söka upp dig, knacka på dina 

dörrar och säga: "Ge oss av ditt andliga bröd, för vi ser att du har bröd, att du är lycklig, att ett ljus som 

inte är av denna värld upplyser dig. Ge oss det ljuset för att vägleda oss." 

62 Detta kommer att bli början på fred och broderskap, när krigen och fiendskapen upphör och 

mörkrets rike förintas. 

63 Idag är ni ännu inte beredda att dela det andliga brödet eftersom ni ännu inte har befriat er från de 

sista resterna av själviskhet och fåfänga. Men jag ger er ytterligare en tid för att förbereda er. 

64 Människor, jag har gett er en annan undervisning - en undervisning som talar till er om broderskap. 

Livets bok kommer att öppnas framför dig, och i ditt samvete kommer du att fortsätta att höra Mästarens 

röst som säger till dig: "Älska varandra". 

65 Den som har deltagit i denna manifestation och vars tankar har varit fulla av materiella bekymmer, 

liksom den som har tänkt på jordiska nöjen, har tagit med sig mycket lite. Å andra sidan, den som har gått 

in ödmjukt och gett sig hän åt glädjen att höra sin Mästare - han har tagit med sig en skatt i sitt hjärta, hans 

andliga rikedom kommer att öka dag för dag, och snart kommer han att känna sig kapabel att låta sin 

granne ta del av sina ägodelar. 

66 Jag vill att du ska vara en av dem, att gå ut i världen och söka efter dem som hungrar efter kärlek 

och sanning. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 302 
Min frid vare med er! 

1 Lärjungar av min gudomlighet: Välkommen till mitt undervisningstal. Bli inte förvånade över den 

hälsning som min gudomliga Ande välkomnar er med. Ty sannerligen säger jag er: under det sista året av 

min manifestation bland er i denna form kommer jag att göra mig känd vid min ankomst. 

2 Jag kommer att belöna varje steg du tar på vägen mot förandligande. Varje församling som bryter 

med sina rutiner och går mot perfektion i sina gudstjänsthandlingar kommer också att få Faderns belöning. 

Jag kommer inte att markera dagarna för mina manifestationer med speciella datum, för jag är över tiden, 

bortom den. 

3 I den andra tidsåldern, dagarna efter Jesu korsfästelse, promenerade tre av mina lärjungar längs en 

landsväg. De var på väg till en ensam herdehytt där de kunde koncentrera sig på minnet av den bortgångne 

Mästaren. De gick med hjärtan sönderslitna av smärta och kände tomheten i sina själar. 

På vägen mötte de en vandrare som följde med dem, och när han frågade dem varför de var så 

uppenbart ledsna, berättade de med rörda ord om allt som hade hänt dem - om vad som hade hänt i 

Jerusalem, om vad som hade hänt på Golgata. 

Så de nådde fram till stugan, gick in i den, och när de var förenade inte bara fysiskt utan också andligt i 

en tanke- och minnesgemenskap, som 

förvandlades och sade till dem: "Min frid vare med er. De förvånade lärjungarna kände genast igen sin 

Mästares röst och kastade sig ner för hans fötter. 

4 De stirrade på hans strålande ansikte, hans mänskliga gestalt full av ljus, kärlek, fylld av liv. Hur 

många gånger har han inte från och med den stunden visat sig för sina lärjungar, han har gjort sig 

igenkännbar med den välsignade meningen: "Min frid vare med er!" Jag vill att ni ska höra mig på samma 

sätt som lärjungarna gjorde. 

Efter att mitt ord har upphört genom dagens manifestationer kommer ni att höra - inte längre genom era 

fysiska öron, utan genom er ande - ljudet av min gudomliga röst som säger till er för evigt: "Min frid vare 

med er." 

5 Ni är alla mina lärjungar, även de som har kommit sist, även de som hör mig för första gången. För 

detta är inte den första instruktionen jag ger dem. Det har gått en lång tid sedan de kom ut ur min Ande, 

och från den tiden började jag vara deras Mästare. Därför har jag i denna tredje tid, när de har hört min 

röst bli mänsklig i röstbärarna, kallat dem mina lärjungar, eftersom de redan har fått ett oändligt antal 

lektioner av mig. 

Jag har skapat själva livet på ett sådant sätt att det är som en bok med stor visdom för dig. Antalet sidor 

är otaliga, innehållet är djupt, och ett liv räcker inte till för att känna till den i sin helhet, än mindre för att 

förstå den. Den har en stor räckvidd, den har skrivits av det perfekta väsendet, livets och allt skapats 

upphovsmannen. Men denna bok, som är så full av visdom, är skriven på ett enkelt och tydligt sätt, precis 

som alla Guds verk. 

6 Den första lektionen, dvs. den första sidan, är den enklaste. Men om den trots sin enkelhet inte 

förstås, följer den andra för att förklara innehållet i den första, och så fortsätter det ända till slutet av denna 

stora bok om livet som jag har lagt fram för människorna. Den öppnas nu i det sjätte kapitlet för att han 

skall lära känna Fadern, för att han skall känna sitt liv och sitt öde, för att han skall förstå sitt förflutna, sin 

nutid och - om det är min vilja - sin framtid. 

7 I och med den tredje tidsåldern har den heliga andens tidsålder kommit till mänskligheten, en 

tidsålder för utövandet av andlighet. Men för att nå det här utvecklingsstadiet - hur mycket har du inte fått 

uppleva och lida på vägen! 

8 Jag ser att din själ har nått en utvecklingsnivå under denna era som har gjort dig till ett fruktbart 

fält för Mitt frö. Men jag upptäcker fortfarande att din själ törstar och hungrar efter sanning. Din själ har 

utvecklats i smärtan, i lidandet och i besvikelserna. Men det finns en annan utveckling som jag inte ser hos 

dig, och det är den som endast sker genom att praktisera mina läror, genom att följa mina lagar, genom att 

utveckla den sanna kärleken, från vilken alla dygder kommer fram. 

9 Människans hjärna, utforskad med hennes vetenskap, förändrar ditt liv. Hans hjärta känner sig stort 

i passioner, i jordiska ägodelar, i herravälde över denna värld. Men denna storhet har ingen giltighet inför 
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mig. Det är en tillfällig storhet, det är mänsklig fåfänga, och detta liv som idag förvandlas av människor 

kommer jag att rena. Redan nu strömmar ljuset från min Heliga Ande ut över varje själ som ett frö av 

sanning. Men för att uppvaknandet ska kunna ske hos alla mina barn måste de gå igenom ytterligare en 

prövning. 

10 Människor har motstått min rättvisas stränghet genom att tysta sitt samvetes röst, genom att dölja 

mina lagar och genom att vända ryggen åt mina gudomliga bud. De har dödat mina profeter och hånat 

mina budbärare, men min makt är oändlig. 

Jag kommer inte att ladda av all min kraft på människor eftersom de fortfarande är mycket omogna i 

mina ögon. Jag kommer inte att kasta ner deras själ för att tvinga dem att följa mig efter sin egen kollaps. 

För jag vill se människan - den varelse som är utrustad med mina gudomliga attribut - stå på sina fötter, 

med en uppåtriktad blick. 

Ansiktet var fullt av tillfredsställelse, med verklig storhet i själen, med verklig värdighet i hela hans väsen. 

11 Det är så jag vill se mitt barn - den skapelse som är Skaparens spegel och bild. Jag kommer bara att 

befria honom från sina misstag, från sin synd, från sina brister. Men jag kommer alltid att hjälpa hans själ 

genom hoppets ljus, genom förtröstan på mig, och alltid, när en avgrund öppnar sig framför hans fötter, 

kommer jag att sträcka ut min hand till honom så att han inte faller. 

Men det måste komma ett nytt test, vilket kommer att bli en världsomfattande omvälvning på jorden, 

och i detta kaos kommer det inte bara att vara skapelsens element som släpps lös som i gångna tider - det 

kommer också att vara själen som skakas och kämpar och kommer att bli en del av det världsomfattande 

kaoset i denna kamp. 

12 Början kan redan ses bland er. Kampen kommer att öka mer och mer. Men sannerligen säger jag 

er: mitt i denna storm ska alla som uppfyller min lag bli frälsta. 

13 Varje dåligt frö kommer att ryckas upp med roten, och min rättfärdighet kommer att lämna endast 

det goda fröet kvar, och lämna denna jord renad en gång till. För när prövningen är över kommer ett nytt 

liv att uppstå för denna mänsklighet. Alla de som jag har tagit detta jordiska liv från som dåligt frö 

kommer jag att ta med mig som själar till den välsignade region som ni kallar det bortom. Jag kommer att 

arbeta med dem och där kommer de genom sin egen omvändelse att gottgöra alla sina överträdelser. 

14 Det finns så mycket ljus i själarna vid denna tid att ett ögonblick av sann omvändelse kommer att 

vara tillräckligt för att de ska fatta ett fast och varaktigt beslut att förnya sig själva och lyda min lag. Och 

när alla de som har upphöjts av mig har uppnått denna förberedelse kommer jag att skicka tillbaka dem till 

den här planeten - vissa för att börja om på nytt, andra för att återuppbygga det som har förstörts, och 

slutligen andra för att slutföra sina redan påbörjade uppgifter. På så sätt kommer min kärlek att vara rättvis 

med var och en av dem. 

Under mänsklighetens första tid rådde oskuld och enkelhet bland människorna, men i takt med att de 

blev fler och fler, på grund av sin utveckling och sin viljemässiga frihet, blev också deras synder fler och 

utvecklades allt snabbare - inte deras dygder, utan deras brott mot min lag. Sedan förberedde jag Noa, för 

vilken jag gjorde mig känd från ande till ande, för jag har inlett denna dialog med människorna från 

mänsklighetens början. Men denna nåd, som i tidigare tider bara gavs till ett fåtal, kommer att bli 

världsomfattande och universell i kommande tider. Samtalet mellan Fadern och hans barn, samtalet genom 

bön, inspirationen som ges av kärlek och utövandet av mina läror kommer att finnas bland alla mina barn. 

15 Jag sade till Noa: "Jag ska rena människornas själ från alla deras synder; för detta ändamål ska jag 

sända en stor flodvåg. Bygg en ark och låt dina barn, deras hustrur, dina barns barn och ett par av varje 

djurart gå in i den." Noa lydde min befallning och katastrofen inträffade i enlighet med mitt ord. Det dåliga 

fröet röjdes upp med roten, och det goda fröet förvarades i mina sädesmagasin, från vilka jag skapade en 

ny mänsklighet som bar min rättvisas ljus och visste hur man uppfyller min lag och lever i enlighet med 

god moral. 

16 Tror du att de människor som dog en så smärtsam död dog fysiskt och andligt? Sannerligen säger 

jag er: Nej, mina barn. Deras själar bevarades av mig och vaknade inför domaren, deras eget samvete, och 

var beredda att återvända till livets väg igen, så att de kunde uppnå andliga framsteg på den. 

17 Den dag då vattnet (från floden) inte längre täckte jorden, lät jag fredens regnbåge lysa på 

himlavalvet som ett tecken på det förbund som Gud slöt med mänskligheten. Nu säger jag till er: O 

mänskligheten i den "tredje eran", ni som är desamma, ni som har gått igenom alla dessa prövningar där ni 
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har renat er själva: Du kommer snart att uppleva ett nytt kaos. Men jag har kommit för att varna det folk 

som jag har valt ut och mänskligheten som helhet, för vilka jag har gjort mig förstådd i denna tid. Lyssna 

noga, mina barn: här är arken, gå in i den, jag bjuder er. 

18 För dig, Israel, är arken ett tecken på min lag. Den som lyder mina bud under de sorgligaste 

dagarna, under den svåraste tiden av prövning, kommer att vara i arken, kommer att vara stark och känna 

min kärleks skydd. 

19 Och till hela mänskligheten säger jag återigen: Arken är min kärlekslag. Var och en som 

praktiserar kärlek och barmhärtighet mot sin nästa och sig själv kommer att bli frälst. Jag kommer att 

välsigna denna dygd och genom den få människor att andligt finna frälsningsarken i denna tredje tidsålder 

- inte bara frälsningen av deras mänskliga liv, utan också frälsningen och freden i deras själar. Tiden för 

stora prövningar närmar sig när kampen mellan sekter mot sekter och religion mot religion kommer att 

utlösas. 

20 Hur länge kommer tvisten att pågå? Du kan inte veta. Men sannerligen säger jag er att det kommer 

att finnas tillräckligt med tid för att förbereda de övriga själarna. Det kommer att finnas tillräckligt med tid 

för att alla, även de sista varelserna, ska kunna vakna upp - till och med i barndomen. Så att ni alla kan bli 

medvetna om den tid ni lever i och få kunskap om ert ansvar för den gudomliga rättvisan, som kallar alla 

själar till förnyelse. 

Denna storm kommer att passera och ni kommer återigen att se tecknet på himlavalvet på mitt förbund 

med människorna. Men det kommer inte att vara den jordiska regnbågen med sina sju färger, utan den 

Helige Andes ljus i sin fullhet, som kommer att uppenbara sig för alla själar, både inkarnerade och icke-

inkarnerade? 

Den heliga andens röst kommer att säga till alla hans barn: Jag är freden, jag är vägen, sanningen och 

livet, jag är den som upprättar ett nytt förbund mellan er och min heliga ande, min lag. För under den här 

tiden kommer ni genom mina läror att befrias från okunnighetens kedjor och jag kommer att ge en ny tid 

av fred och välbefinnande till den nya mänskligheten som består av människor som är befriade från 

materialism och förnyade till märgen i benen. I den kommer de själar att inkarneras som har vaknat upp 

inför mitt ljus, som har förberetts på ett omfattande sätt för att återvända till världens vägar för att så dygd 

och sanning i enlighet med min lag. 

21 Det är därför ni, älskade lärjungar, som känner till mina läror, har ett så stort ansvar gentemot er 

Fader, eftersom ni vet vad framtiden har för er. Men ni bör inte mäta den tid då mina profetior ännu inte 

har uppfyllts i år, inte ens i århundraden. Ni bör bara tänka på att lägga ner er hyllning av kärlek och tillit 

till mig och uppfylla det som är skyldigt var och en av er i min undervisning. Jag kommer att göra resten, 

så att du alltid har ett gott samvete. 

22 Då kommer du, Israel, att uppleva att livet - hur bittert det än är för andra - kommer att vara 

behagligt för dig, och ingen smärta kommer att kunna förtrycka dig på grund av din styrka som du har 

förvärvat genom att uppfylla min lag och genom att lyda mina bud. Då kommer du inte längre att frukta 

korsets börda, och du kommer inte heller att frukta dödens ankomst i detta liv. Du kommer att vänta lugnt 

på den och se den komma som en vän, som din syster, som den som kommer för att befria dig, för att 

förkorta dagarna av smärta, elände och plågor i ditt liv. För även detta kommer att leda dig dit och hjälpa 

dig att med fasta steg gå över trösklarna till evigheten - till det som inte ens din själ känner till. För även 

om ni redan har bebott den har ni inte gjort det på de högsta nivåerna, som ni kommer att nå under de 

kommande tidsperioderna. 

23 Du känner redan till en del av regionerna, men inte alla. Jesus har redan sagt till er: "I min Faders 

hus finns det många boningar", och idag säger den Helige Ande till er: "I Faderns hus finns det oändligt 

många boningar". 

24 Hur kommer detta liv fullt av strider och prövningar att utvecklas för din själ? Ni vet inte, ni ska 

inte ens föreställa er det, för det är bara er fantasi som får er att skapa falska idéer. 

25 Det borde räcka för dig att veta att detta jordiska liv - som är underbart och perfekt i alla avseenden 

- bara är en symbol, en svag återspegling av livet efter detta". Men försök inte att föreställa dig dessa 

livsplan i all sin fulländning. För det skulle vara, Israel, som om du försökte få en man som är blind från 

födseln att förstå färgerna i allt som omger dig. 
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På samma sätt som din själ, som inkarneras i ett barn, upptäcker underverk vid varje tillfälle och 

fortsätter att ha nya erfarenheter i ungdomen, inte slutar att lära sig om Skapelsen i den mogna åldern, når 

hög ålder och lämnar detta liv med en klagan över att inte ha känt till allt som omgav den, så kommer din 

själ att gå vidare från detta liv - förberedd för nästa - och gå från överraskning till överraskning, från 

lektion till lektion, från mirakel till mirakel fram till evigheten, och ändå kommer den inte att kunna skåda 

sin Skapare i all sin oändliga härlighet. 

26 Han kommer i stor utsträckning att förstå och förstå honom i hans lagar, hans kärlek och hans 

egenskaper. Men kommer han att förstå honom fullt ut? Aldrig, mitt folk, för Skaparen är och kommer 

alltid att vara Fadern, och hans barn är hans skapelser. 

Barnen kommer att kunna sitta vid Herrens högra hand, men aldrig på hans hedersplats. Men från 

denna hedersplats kommer Jehova, som är källan till fullkomlig kärlek, aldrig att förödmjuka sina barn. 

Han kommer alltid att betrakta dem som sina bortskämda varelser, som sina lärjungar, aldrig som tjänare 

eller anklagade. Jag vill att det ska komma en tid då ni inte känner er som anklagade eller som Herrens 

tjänare, utan som hans älskade barn. 

27 Jag vill inte ha slavar i den här världen eller i någon annan, jag vill inte ha lakejer eller vasaller. 

Jag kommer inte att bli anklagad, jag kommer att bli förstådd och älskad med samma kärlek som jag älskar 

alla mina barn. 

28 Med dessa läror, människor, ger jag er vittnesbörd om min närvaro bland er som sanningens ande. 

Med mitt ord bygger jag för er den räddande arken i denna tredje tidsålder. Förstå den bildliga innebörden 

i alla mina lärdomar och behåll deras innebörd för att uppfylla min lag. För jag vill att när kaos uppstår 

bland människorna, så vill jag möta er redan förberedda och hela, så att ni kan kalla på dem som kapsejsar 

- på dem som förgås och på dem som syndar och ångrar sig i tid. 

29 Sök inte bara din egen säkerhet. För om ni skulle handla på detta sätt, och era läppar skulle förbli 

stängda för tal under den tiden, och ni skulle dölja mina uppenbarelser för människorna, för att rädslan 

griper er, trots att ni tror att ni redan är räddade i arken - sannerligen säger jag er att ni då kommer att vara 

bland de skeppsbrutna. 

30 För att ni verkligen ska bli frälsta måste ni glömma er själva och bara tänka på andra. Visa 

medkänsla för dina medmänniskor utan att göra skillnad på hudfärg, blod, språk eller världsbild. Du bör i 

alla dina medmänniskor se bilden av din Fader, som är universell och närvarande i alla hans barn. 

31 Se mig och älska mig i alla era medmänniskor, kom ihåg att jag har sagt er att ingen av mina barn 

kommer att förgås i all evighet, ingen kommer att finna döden för sin själ, för den existerar inte. Jag har 

inte skapat den, för jag dödar bara synden. 

32 Även de varelser som ni kallar frestare eller djävlar - sannerligen säger jag er, de är inget annat än 

förvirrade eller ofullkomliga varelser som Fadern klokt nog använder för att genomföra sina höga råd och 

planer. Men även dessa varelser, vars själar idag är höljda i mörker, och av vilka många utnyttjar dåligt de 

gåvor som jag har gett dem, ska räddas av mig i sinom tid. Ty den tid kommer, Israel, då alla Herrens 

varelser skall förhärliga mig för evigt. Jag skulle inte längre vara Gud om jag inte kunde rädda en själ med 

min kraft, min visdom och min kärlek. 

33 Ni ska alla bli frälsta, och om ni har läst om helveteseld och evig död - sannerligen säger jag er att 

ni måste söka den bildliga betydelsen där och inte ge en dålig tolkning av min undervisning. För om du 

gör det skulle du tillskriva mig brister som jag inte har. Jag är perfekt, men jag skryter inte om det inför 

mina barn. För även om det är säkert att ni fortfarande är ofullkomliga idag, kommer jag ändå att leda er 

till fulländning genom min kärlek och mitt ljus. 

34 Ni måste veta, lärjungar, att i slutet av 1950, när jag har dragit tillbaka mitt ord, som jag för 

närvarande låter nå er genom röstbärarna, kommer jag att lämna er som en enda själ och ett enda hjärta. 

Jag kommer att fortsätta att förkunna mina gudomliga läror, men de kommer att vara högre, ännu mer 

precisa, och dessutom kommer de att markera början på talet från ande till ande. Ju mer ni förenar er i 

lydnad mot min lag, desto närmare kommer ni den fullkomliga andliga gemenskapen. 

35 När denna etapp av min manifestation bland er är avslutad kommer jag att ge er en tid av 

eftertanke, förberedelser och studier. Men ni ska inte göra dessa studier var för sig, utan ni ska alltid vara 

förenade. 
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Innan ni söker min undervisning i ert minne och i utskrifterna bör ni förbereda er och förbinda er med 

er Herre genom bön. I det ögonblicket kommer du att få stöd av mig, och när du sedan börjar förstå mitt 

ord kommer den Helige Ande att avslöja för dig det verkliga innehållet i varje lektion. För jag vill inte att 

mina lärjungar ska ha olika tolkningar. 

36 Jag vill att alla ska omfamna kunskapen om allt som är grundläggande inom Mitt verk; att fanatism 

och avgudadyrkan försvinner; att det inte finns någon vidskepelse bland er; att ni erbjuder Mig den 

enklaste tillbedjan, utan riter och överflödiga ceremonier, för att praktisera endast Min sanning. Därför sa 

jag till er i början av min undervisning att varje steg ni tar mot förandligande kommer att belönas av mig. 

37 Ritualernas, altarnas och kyrkklockornas tid är nu på väg att ta slut bland människorna. 

Avgudadyrkan och religiös fanatism kommer att ge sina sista livstecken. Det kommer en tid av strid och 

kaos som jag ständigt har meddelat er. När friden har återvänt till alla själar efter stormen kommer 

människorna inte längre att bygga kungliga palats till min ära, inte heller kommer folkmassorna att kallas 

samman av klockorna, och inte heller kommer de män som känner sig stora att utöva makt över massorna. 

Tiden kommer att vara inne för ödmjukhet, för broderskap, för andlighet, vilket kommer att ge 

mänskligheten lika andliga gåvor. 

38 Fortsätt att rena dig, Israel! Ni har inget att rätta till i meningen med min undervisning, för den är 

fullkomlig. Du ser alltid mitt arbete bortom allt du gör. Trots all din yttre dyrkan är riter och traditioner 

inte en del av den. 

39 Min Ande, som är allomfattande, existerar i allt som jag har skapat, vare sig det är av andlig eller 

materiell natur. Mitt verk är närvarande i allting och vittnar om Min fulländning på livets alla nivåer. Mitt 

gudomliga verk omfattar allt - från de största och mest perfekta varelserna som bor vid min högra hand till 

den knappt märkbara minsta varelsen, växten eller mineralen, atomen eller cellen som ger form åt alla 

varelser. Med detta påpekar jag än en gång för er att allting som jag har skapat är fulländat - från de 

materiella varelserna till de andar som redan har nått fulländning. Det här är mitt arbete. 

40 Ni är de lärjungar som känner er små och svaga inför min universella närvaro. Men jag säger er: 

liten och svag är bara er kropp, men er själ kommer att vara stark, och jag kommer att använda den. Om 

Fadern har kommit till dig idag för att ge dig en gåva är det för att han vet att du inte kommer att göra 

honom besviken, och Fadern har aldrig fel. 

41 Som Mästare vet han hur han ska välja ut dem som har ett svårt uppdrag att utföra bland de många 

människorna. Sannerligen säger jag er att många har kommit till mig efter att ha hört min kallelse för att 

lyssna till mina läror, men mycket få är de som har förblivit trogna mot mig och genomfört sitt uppdrag. 

42 Hur många av dem som har fått mig har inte låtit sin lampa av tro och kärlek slockna, har vänt mig 

ryggen, har förnekat mig och till och med hånat mina manifestationer. För närvarande kallar jag även dem 

in i den räddande arken, och det finns fortfarande tid för dem att gottgöra sig genom att de rannsakar sig 

själva och ångrar sig. Men endast genom de trogna, genom de orubbliga, kan de andra också uppnå detta. 

De som har tagit avstånd från mina läror har gjort det på grund av sin svaghet inför världens frestelser och 

lockelser. 

43 Min fullkomlighet ger dem ytterligare en tidsperiod och jag ger dem mitt ljus för deras 

självreflektion och frälsning. 

44 Skicka upp er andliga bön, men inte för er själva eller för er, utan för hela mänskligheten som lider 

och avvisar min kärleksfulla smekning. Men du har bättre möjligheter att känna denna kärlek, och även 

om du möter stora prövningar på din väg kommer du inte att gå under. Det finns prövningar som min 

rättvisa skickar er, men den största delen av dem skapar ni själva genom era svagheter. Men i båda fallen 

stärker min kärlek dig och hjälper dig så att du kan nå vägens slut. 

45 Förena dig med din Fader i detta ögonblick, vakta och be för mänskligheten. 

46 Jag vill att ni ska vara som en stjärna på himlavalvet och därifrån sända ner strålar av ljus, kärlek, 

förlåtelse och barmhärtighet till alla jordens folk. Jag välsignar er, lärjungar. 

47 Inte ens din ande själ kan förstå sin egen kraft, inte heller den broderliga omfamning med vilken 

du har omfamnat mänskligheten. Men jag vet det väl, och därför säger jag till er, människor, att alltid be 

på detta sätt, för det är ett av de högsta uppdragen för er ande. Men om dina läppar inte kan ge tröst och du 

inte heller kan nå de sjuka med dina händer för att "smörja" dem, så låt din bön vara som vingar för din 

själ och bära den till de mest avlägsna för att ge dem Mitt budskap om fred och kärlek. 
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På samma sätt som du har vakat och bett för mänskligheten kommer jag att vakta för dig, jag kommer 

att tränga in i ditt hjärta, och när jag upptäcker dess lidanden, dess behov, kommer jag att trösta det och ge 

det en gåva, och denna gåva kommer att vara uppfyllandet av det du ber mig om i detta ögonblick. Men du 

måste ha tålamod. Pröva mig inte, pressa mig inte. 

48 Det är inte nödvändigt att ni ber mig, men jag tillåter er ändå, och det beror på att ni fortfarande är 

små barn och att svårigheterna tynger er. 

49 Tiden kommer när ni inte längre ska be mig om något, utan komma till mig och säga: "Fader, låt 

din vilja verka i mig." 

50 Välsignat vare ditt liv, din väg och även ditt bord. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 303 
1 Människor: Eftersom detta doktrinära tal markerar början på det sista året av Min manifestation 

genom det mänskliga intellektet, uppmanar jag er att underkasta er en djupgående och noggrann 

undersökning i ljuset av ert samvete, så att ni kan svara andligt när jag frågar er: "Vad har ni förstått av 

Mitt verk, och vilka är de avgörande stegen som ni har tagit på denna väg?" Om du alltså, trots att du har 

koncentrerat dig på ditt hjärtas botten, inte får en klar uppfattning om vad du har gjort bra och vad du har 

gjort dåligt, kommer du att finna en perfekt bedömning av dina gärningar i Mitt ord. 

2 Det är nödvändigt att skapa en balans genom samvetet innan ni tar det första steget under det sista 

året av Min manifestation. För jag vill att ni i slutet av den ska ge mig frukten av lydnad, förståelse och 

förandligande som skörd och tribut för er ansträngning. 

3 Den tidsperiod som omfattar år 1950 kommer att vara full av händelser som kommer att störa 

världen. Alla delar av era liv kommer att skakas om. Mänsklighetens andliga dyrkan i religionerna 

kommer att drabbas, de starka nationerna kommer att drabbas, vetenskapen kommer att häpna över de 

stora tecknen i naturen, och människans liv i allmänhet kommer att vara fullt av fakta och händelser som 

människor kommer att kalla konstiga och ovanliga. 

4 Ni vet att allt detta kommer att ske för att markera det sista året av min manifestation genom - för 

människor - synliga och konkreta händelser, eftersom människor inte skulle uppfatta tecknen på slutet av 

denna tidsperiod, om jag skulle ge dem dem andligt, på grund av deras tvivel och deras materialisering. 

5 Alla prövningar och händelser som skakar världen under år 1950 kommer att vara en liknelse av 

vad som hände i Jerusalem i den andra tiden den dag Jesus dog på korset. 

6 Om ni verkligen förbereder er och vet hur ni ska observera vad som händer i år kommer ni att bli 

medvetna om mörkret, om de mörka krafter som kommer in i världen - de stormar som kommer att piska 

folk och institutioner, och den tid då mänskligheten andligen kommer att känna min närvaro och intuitivt 

se ljuset från den tredje tiden. Vad kommer det att bli för ögonblick? Det sista ögonblicket av min 

manifestation - det ögonblick då templets ridå slits andligt sönder som i Jerusalem, och mänskligheten ser 

mitt ljus och erkänner sanningen. 

7 Frukta inte, folk, för min barmhärtighet kommer att täcka er, och er bön och ert uppdrag kommer 

att vara som en rustning som skyddar er i motgångar. Var inte heller rädda för att bli lämnade ensamma 

när mitt ord slutar bland er. För sannerligen säger jag er: Ingen av mina gåvor som jag har smyckat er med 

kommer att skiljas från er. Den som har lärt sig att leda mängder av människor kommer att fortsätta att 

leda hjärtan. Den som har tagit emot min stråle i sitt sinne kommer att få stor inspiration. Den som har 

varit ett instrument eller en röstbärare i andevärlden kommer att fortsätta att vara mottaglig för denna röst. 

Och den som har fått ordets gåva, tolkningens, helandets eller profetians gåva, kommer att se kraften i sina 

gåvor öka om han verkligen förbereder sig genom att klä sig med andlighet och tro. 

8 Förbered er mycket så att ni efter min avresa kan bilda ett starkt folk och kunna ta emot alla som 

söker er utan att känna er alltför okunniga eller obetydliga i förhållande till vetenskapsmännen, i 

förhållande till de titlar de bär, eller i förhållande till dem som sätter er på prov eftersom de tror att de har 

kunskap om sanningen om det andliga. 

9 Om dessa möteslokaler har varit fulla under tiden för min förkunnelse, vill jag att de inte längre 

ska vara tillräckliga efteråt. För detta kommer att ange den lämpliga tiden för detta folk att ge sig ut och 

sprida sig över hela världen. 

10 Jag vet att du säger till mig i ditt hjärta: "Herre, ditt ord som är fullt av kraft, majestät och essens 

har utfört miraklet att dra mängder av människor till detta ljus. Men efter den tiden - vem kommer då att 

utföra miraklet att dra till sig folkmassor och karavaner så som Du har gjort?" 

Lärjungar, varför är ni så smått troende? Är inte de gåvor som jag har anförtrott er säkra? Har ni inte på 

nära håll bevittnat de mirakel som ni har utfört genom dem? I sanning säger jag er att ni i kommande tider 

kommer att utföra ännu större verk, tillräckliga för att det mirakel ska kunna ske genom vilket ni uppfyller 

mina högsta bud om enhet, lydnad och förandligande. 

11 Sannerligen säger jag er, i de ögonblick då Mitt Ord hörs genom röstbäraren, darrar inte bara detta 

folks själ, utan alla varelser som också behöver det gudomliga ljuset i den andliga dalen. 
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12 Det är inte ljudet av det mänskliga ordet som når dem, utan innebörden och inspirationen i mina 

budskap. För min röst är universell och dess återklang når alla världar och hem där ett Guds barn bor. 

13 Jag sänder en stråle av mitt ljus till varje värld. Till er har jag sänt detta ljus i form av mänskliga 

ord, precis som det når andra hem genom inspiration. 

14 I ljuset av denna gudomliga stråle kommer alla andar att förenas och göra den till en himmelstege 

som leder dem till samma punkt, det andliga riket som utlovats till alla er som är andliga partiklar av min 

gudomlighet. 

15 Kan ni föreställa er jublet hos alla de varelser som var förbundna med er på jorden genom fysiska 

band, och som nu lever utanför er värld, när de får veta att den röst de hör också hörs av vissa på jorden? 

De har inte lämnat er, inte heller glömmer de er och inte heller avstår de från att göra något för dem som 

stannade en kortare tid i den jordiska dalen. Deras smekningar och välsignelser är ständigt över dig. 

16 Där lever de som var dina föräldrar, barn, syskon, makar, vänner eller välgörare. I anden är de bara 

dina bröder och systrar, men deras kärlek till dig är densamma eller större, precis som deras kraft att hjälpa 

och skydda dig har ökat. 

17 Be för dem, människor, ni får inte heller sluta älska och minnas dem, för ert minne och era böner 

är en ljuvlig tröst i kampen för samma sak. 

Föreställ dig aldrig att de är förvirrade eller lever i mörker, för det skulle vara som om du kände dig 

kapabel att döma dem. Om människorna här på jorden brukar vara så ofullkomliga och orättvisa när de 

bedömer sina grannars angelägenheter, vad betyder det då när det gäller att döma en själ? 

18 Jag säger er igen att det är bara för er att stödja dem genom era böner och era goda gärningar i 

världen. 

19 Känn inte en önskan om att de ska manifestera sig på något materiellt sätt i era liv - vare sig de tar 

en hjärna i besittning eller på något annat sätt, för då skulle ni förneka den förandligande process som jag 

har lärt er. Ange inte heller någon särskild årsdag för när de ska kalla in dem. Kom ihåg att det andliga 

lever bortom den jordiska tiden, och att därför varje ögonblick kan vara lämpligt för dig att närma dig dem 

genom andlig bön. 

20 Hur många av de varelser som ni ofta har föreställt er som lidande förvirrade är just de som har 

försökt föra er närmare den ljusväg som de själva inte kunde finna när de var på jorden! Utgjut inga fler 

tårar för dem, och sörj inte heller över att de har gått bort i den andliga dalen. De dog inte riktigt, de 

lämnade oss bara en kort tid före det ögonblick då du måste lämna oss. Men det är så jag har bestämt det, 

så att de skulle bereda vägen för er. Måste jag verkligen berätta för er att ni inte har något att göra på 

kyrkogårdarna och att de tårar ni fäller över gravarna är okunnighetens, materialiseringens och illusionens 

tårar? 

21 Själen hos dem som du gråter för är levande. Men du insisterar på att tro att de är döda i den kropp 

som försvann i jorden. Ni betraktar dem som förlorade, medan de väntar på er full av kärlek för att ge er 

vittnesbörd om sanning och liv. Du anser att de är distanserade eller okänsliga och likgiltiga för dina 

strider och lidanden. Men du vet inte hur många stenar de tar bort från din väg och hur många faror de 

skyddar dig från. 

22 Okunskap tvingar er att vara orättvisa och till och med grymma mot er själva och andra, även om 

jag måste säga er: Vem kan vara okunnig efter att ha hört någon av mina undervisningsföreläsningar? 

23 Mitt ord är den ljusstråle som måste omfamna er alla så att ni kan förbli förenade i min kärleks eld. 

Om ni efter att ha hört det tror det och följer det, kommer alla ni som älskar och förhärligar mig att förbli 

förenade från och med nu. 

24 Ljuset från min Ande har avslöjat för dig alla de gåvor som är dolda i kärnan av din varelse - allt 

som du har burit med dig från ditt ursprung utan att veta om det. Jag har låtit er veta att det nu är dags för 

er att verkligen känna er själva, att möta er själva och att känna ert arv så att ni kan bli av stor anda. 

25 Ibland har jag gett er uppenbarelser. Först var det lagen, sedan min undervisning och slutligen den 

fulla kunskapen om ditt andliga uppdrag. 

26 Du säger att jag har varit med män tre gånger, men det är sant att jag alltid har varit det. Denne 

Fader, som i den första tidsåldern uppenbarade sin lag om rättfärdighet för mänskligheten, som i den andra 

tidsåldern gjorde sitt "ord" till människa i Jesus, sin son, och som nu gör sig själv andligt känd för världen, 
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har i alla tider gett er denna gudomliga liknelse, vars innebörd talar till er om er andliga utveckling och 

låter er veta att han som har talat till er i alla tider har varit en Gud, en Ande och en Fader. 

27 När jag sa till dig att du skulle avstå från nöjen, misstolkade du mitt ord och slutade med att tro att 

det är mer tilltalande för mig att se dig lida än att glädjas. Eftersom jag är din far, hur kan du då tro att jag 

föredrar att se dig gråta hellre än att le? När jag sa till dig att avstå från nöjen menade jag bara sådana som 

är fördärvliga för själen eller skadliga för kroppen. Men jag säger att du bör skaffa dig de välgörande 

tillfredsställelser för själen och hjärtat som ligger inom din räckhåll. 

28 Den prövning som människans liv innehåller är så svår att det är nödvändigt att försöta den med 

alla de andliga och fysiska läckerheter som gör korsets börda mer älskvärd och lättare för henne. 

29 Jag välsignar alla dem som i hemmets värme finner de bästa glädjeämnena i sin tillvaro och som 

strävar efter att göra föräldrarnas kärlek till barnen, barnens kärlek till föräldrarna och syskonens kärlek till 

varandra till en tjänst för Gud. För denna enhet, denna harmoni och denna fred är som den harmoni som 

finns mellan den Universelle Fadern och hans andliga familj. 

30 I dessa hem lyser själens ljus, mitt rikes frid bor, och när lidanden uppstår är de lättare att bära och 

prövningens ögonblick är mindre bittra. Ännu mer förtjänstfulla är de som söker tillfredsställelse i att ge 

den till andra och som gläder sig åt sina grannars friska glädje. De är glädjens apostlar, och de fullgör ett 

stort uppdrag. 

31 Sannerligen säger jag er: Om ni visste hur ni ska söka stunder av tillfredsställelse och glädje och 

hur ni ska hålla timmar av inre frid, skulle ni ha dem alla dagar av er jordiska tillvaro. Men för detta måste 

du först höja din själ, dina känslor och ditt sätt att se på livet. 

32 Detta budskap som jag sänder dig genom Mitt Ord är fyllt av ljus som kommer att belysa din väg 

och ge din varelse den uppåtgående utveckling som kommer att lära dig att leva i fred och hälsosamt njuta 

av allt som jag har välsignat din existens med. Denna mänsklighet har ännu inte kämpat mycket för att 

bekämpa smärtans skuggor och för att övervinna sin tendens till falska njutningar och bedrägliga 

tillfredsställelser. Den måste kämpa mot sin religiösa fanatism som hindrar den från att erkänna sanningen; 

den måste kämpa mot den fatalism som får den att tro att allting går mot en slutlig undergång som ingen 

kan rädda sig från, och den måste kämpa mot sin materialism som får den att bara söka tillfälliga 

njutningar - sinnliga njutningar som störtar själen ner i en avgrund av laster, smärta, förtvivlan och 

mörker. 

33 Jag ger dig mitt ljus så att du kan lämna skuggorna och på denna planet, som du har förvandlat till 

en gråtdal, äntligen upptäcka själens och hjärtats sanna glädjeämnen, vid sidan av vilka alla andra 

glädjeämnen är små och obetydliga. 

34 Jag ger er nu den nya läran som är till för alla människor. Alla har inte bett i väntan på min 

ankomst, men smärtan har hållit dem vakna och förberett dem för att ta emot mig. 

Världen har den erfarenhet som "Israels folk" har lämnat till den sedan den andra tidsåldern, så att 

ingen kan misstro den gudomliga rättvisan. Vet ni inte att profetians, den gudomliga vetenskapens och den 

andliga kraftens gåvor gavs till de andligt fattiga som längtade efter Herrens ankomst för att från honom få 

hoppets och kunskapens ljus? 

Om du frågar mig om var dessa själar befinner sig, kommer jag att berätta för dig att de lever i 

livsvärldar där allt som är stort på den här jordplaneten är som rent jordstoft i deras ögon. 

Men om ni frågar mig vad som hände med dem som inte tog emot något från mitt rike eftersom mitt 

ord och mina löften verkade fattiga för dem, säger jag er att de tillhör dem som inkarnerar och reinkarnerar 

fram till tidens slut eftersom de önskade guld, världen, köttet och makt. Och därför fick de, rättvist och 

som en andlig ersättning för detta, världen med dess futtiga rikedomar och falska makt. 

35 De har drabbats av den gudomliga rättvisan under en tid, men de har inte förvisats från den 

frälsningsväg som leder till sanningens rike. Därför kommer jag, nu när jag skickar er min Andes ljus i 

överflöd, att söka dem flitigt för att fråga dem om den tid av prövning som de tilldelats nu är tillräcklig, 

och för att få dem att förstå att nu är den tredje tiden inne - den tid då de tider som jag talade om när jag 

hänvisade till domen över det judiska folket är fullbordade. 

36 Ni har alla ett möte med mig och ni måste förenas för att höra mig eftersom ni alla behöver höra 

mig. 



U 303 

147 

37 Allt kommer att läggas på min rättvisas våg, där alla verk som ännu inte har dömts kommer att 

vägas. Min närvaro och min makt kommer att göra sig påmind som aldrig förr. För efter kaoset kommer 

allt att återgå till sin ordning. 

38 Vakta och be utan uppehåll, så att ni inte blir överraskade, o folk. Men sannerligen säger jag er att 

om ni ser och ber för världen kommer det att finnas en osynlig mantel som skyddar er, eftersom ni 

kommer att kunna älska era medmänniskor och känna deras smärta som er egen. 

39 Jag upprepar att jag ska göra min närvaro, min makt och min rättvisa påtaglig. Om jag har tillåtit 

människan att i sin fördärvlighet profanera allt som är heligt i livet, kommer jag att sätta en gräns för 

hennes fördärvlighet. Om jag har låtit honom vandra på den fria viljans väg ska jag bevisa för honom att 

allting har en gräns. Om jag har låtit honom tillfredsställa sin strävan efter makt och storhet i världen på ett 

överdrivet sätt, kommer jag att stoppa honom på hans väg så att han kan bedöma sitt arbete med hjälp av 

sitt samvete, så att han kan svara på mina frågor. 

40 Jag har låtit smärta, förstörelse och död göra sig påminda i era liv så att deras frukter, som är så 

bittra, skulle få er att förstå vilken typ av träd ni har odlat. Men jag ska också se till att smärtan försvinner 

och att själen återhämtar sig och kommer till sans, för ur den kommer kärlekens hymn att stiga fram. Det 

har sagts och även skrivits ner att den dagen kommer när människorna kommer att klä sina själar i 

upphöjelsens vita klädnad. 

41 Alla kommer då att bli frälsta, alla kommer att bli förlåtna, alla kommer att bli tröstade. Var finns 

då döden, var finns den eviga fördömelsen och den oändliga elden? 

42 Jag skapade varken död eller helvete. För när min ande formade begreppet skapelse kände jag bara 

kärlek, och ur min livmoder sprang bara liv. Om döden och helvetet existerar måste de vara mänskliga 

verk eftersom de är övergående, och du vet redan att inget mänskligt är evigt. 

43 Här är er Mästare, ert utvalda folk, som visar er vägen på nytt. Jag gör er till modiga soldater som 

vet hur man slåss och försvarar min sak. 

44 Förenade med min kärlek kommer ni att ge er iväg för att vandra på jorden och ge liv åt de "döda", 

och visa denna väg med ljuset från min Heliga Ande för dem som har gått vilse - för dem som har blivit 

mänsklighetens förgörare. Ni kommer att ta med er det eviga livets bröd, denna "mjölk och honung" som 

ni har livnärt er på, överallt. 

45 Ni är mitt utvalda folk, som jag inte skiljer på färg eller ras. Jag har kallat er alla till att lära känna 

er sanna Gud så att ni inte ska smittas av världens förvirring. Ni är mina utvalda som jag har lämnat ett arv 

till, i vilka jag har placerat mina gåvor och med vilka jag har lämnat en juvel av ovärderligt värde så att ni 

kan bli erkända av mänskligheten. 

46 Jag har renat och förberett era andliga ögon så att ni kan gå in i det bortomliggande, se min närvaro 

och vittna om den för folkmassorna. Jag har anförtrott dig min visdom, boken som är skriven med gyllene 

bokstäver, så att du aldrig kan avvika från vägen och så att du kan vägleda mänskligheten genom den. 

47 Jag har förvandlat er till mina profeter så att ni kan vittna om vad Fadern visar er i det hinsides, så 

att ni också kan förbereda de kommande generationerna. 

48 I denna tredje tid har Mästaren kallat på dig och bjudit in dig till sitt bord. Vissa har kommit i den 

materiella kroppen och andra som andliga varelser, men ni har alla njutit av livets nektar. 

49 Ni hör mitt ord och säger: "Herren kommer från himlens höjder". Till detta svarar jag dig: Om du 

med "himlens höjder" menar de rena, de perfekta, de eviga och de kloka, har du rätt. Men om du med 

"himlens höjder" menar den materiella plats som ligger ovanför dig i det oändliga, har du fel. För jag är i 

allt och överallt, jag är allestädes närvarande, och min Ande fyller och omfattar allt. 

50 När du säger att jag "stiger ner" så säger du rätt, för jag stiger ner från det perfekta till det 

ofullkomliga när jag gör mig känd för dig. För jag förmänskligar och till och med materialiserar mig själv 

för att göra mig kännbar för er som är människor. 

51 Dessa människor här som nu hör mitt ord kommer snart att förstå innebörden av det jag nu lär er 

och kommer att vara beredda att förmedla mitt budskap till de andra. 

52 För närvarande tar jag emot dessa skaror här på mänsklighetens vägnar, och när jag talar om 

mänskligheten talar jag inte bara om människorna i dag utan om alla generationer som har bebott jorden 

under sex andliga perioder. De budskap som jag har gett er under dessa sex tider är just det som jag har 

symboliserat med namnet "sigill", varav ett, som ni redan vet, ännu inte har släppts så att det kan avslöja 
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för er innebörden eller betydelsen av alla de andra - den höga betydelsen av själens liv, av utveckling och 

fulländning. 

53 Som en källa till visdom, som en outtömlig källa till kunskap, kommer jag att testamentera detta 

ords arv till mänskligheten, i vilket den kommer att finna det gudomliga, det andliga och det eviga. 

54 Fröet har redan börjat sprida sig över jorden. Men när fröet har grott, skall jag sända det vatten 

som skall göra andens åkrar bördiga. Då kommer du att se spiritualiseringen blomma i mänsklighetens 

hjärtan. 

55 I dag är antalet nykomlingar litet och antalet lärjungar ännu mindre. Men de kommer att föröka sig 

och sprida sig över alla platser och länder på jorden, vilket vittnar om att en tid har kommit till människan 

som kallas det "sjätte inseglet" eftersom det är det sjätte andliga stadiet för människan på jorden, och som 

också kallas den "tredje tiden" eftersom det är den tredje kommunikationen mellan Min Ande och 

människans ande - en tid då Elia har fört er samman från de olika vägarna. 

Jag har sänt er på nytt till den här världen för att ni ska kunna fullända er själva i fullgörandet av ert 

svåra uppdrag. Min undervisning förbereder er så att ni kan förandliga er själva. 

56 Jag talar också till er som en vän, så att ni inte längre ska känna er ensamma i denna världs 

prövningar, så att ni i era hjärtan kan ha tro och förtröstan på er Gud, som gör sig känd och talar till er 

genom den mänskliga förmågan att förstå. 

Om ni inte har känt mig är det för att ni inte har förberett er. Men om ni förbereder era hjärtan och 

lyfter era själar till mig kommer ni att känna mig och se mig med era andars ögon. 

57 Jag har talat till er vid den här tiden för att påminna er om lagen och för att ni ska uppfylla den. Jag 

har låtit andevärlden leva med er så att den kan ge er råd, hjälpa er och skydda er. Dessa andar kämpar och 

arbetar med Faderns kärlek i sin ande. 

58 Ordet som jag ger er är klart och enkelt så att ni alla kan förstå mig, så att ni alla kan bli upplysta 

av ljuset från min Heliga Ande. Jag vill att ni, när ni inte längre hör mig genom dessa förståelseorgan, som 

mina lärjungar ska vara beredda att gå ut och vittna om min närvaro med era ord och goda exempel. 

59 Människor kommer att komma till dig för att fråga dig vad undervisningen är, vad den andliga 

måltiden är som din Mästare har anförtrott dig för mänskligheten. Men ni ska visa dem den mening och 

den kärlek som finns i mitt ord. 

60 Sanningen kommer alltid att segra. Jag ger er sanningens ord så att ni med dem kan torka era 

medmänniskors tårar. 

I denna tid när ni har friheten att bekänna er till tro, låt er inte förslavas av lögnen. Jag undervisar er för 

närvarande på nytt genom min kärlek, och i min hand kommer ni inte att hitta någon piska som tvingar er 

att tro på mig. För om det vore så, skulle jag inte längre vara er Fader och er Gud. 

61 Sök min gudomliga ära, lär er att förlåta. Jag har anförtrott er gåvor så att ni kan använda dem väl 

och bli mina goda lärjungar som ger vägledning åt mänskligheten. Elia och min andevärld är med dig så 

att ditt kors inte blir för tungt för dig. 

62 Välsignade är de människor av god tro som öppnar sina hjärtan för detta budskap, och välsignade 

är de människor av god vilja som följer mina läror, för de kommer att bli ljusets och fredens barn. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 304 
1 Saliga är de som kommer till mig, för de har funnit vägen. Välsignade är de som söker vägledning 

genom mitt ord. Jag är vägen, och det är ni som kommer att vandra på den och nå toppen av berget på 

denna väg. Från den här höjden kommer du att se allt som din själ har täckt under sin utveckling. 

2 Varje hinder eller sten som du stöter på är ett test som ger dig meriter om du klarar det. 

3 Vem kan påstå att han har förstått naturens hemligheter, att han har trängt in i det bortomliggande, 

i mysteriet om det som varken syns eller hörs - att han har trängt in i det gudomliga arkanum och känner 

till dess råd? Vem har lyckats lära känna sig själv på ett sådant sätt att han kan få sina handlingar att 

stämma överens med sin andliga och materiella natur? 

4 Ni är fortfarande svaga varelser som vandrar planlöst omkring. För även om era kunskaper har 

förberett er för att tjäna mänskligheten har ni inte utvecklat era andliga gåvor, och ni är fortfarande inte 

andliga så att ni kan leva i harmoni med mig och med er själva. Om ni inte kan känna er själva kan ni inte 

heller känna andra och inte heller vägleda dem på ett perfekt sätt. Hur ska ni kunna bli människors ledare 

om ni inte först har lärt er att styra era steg på sanningens väg? 

5 När jag talar till er på detta sätt, Israels folk, är det inte för att Mästaren föraktar ert arbete inom 

Mitt verk. Det görs för att få dig att inse att dina steg mot förandligande inte har några gränser - att med 

varje steg framåt kommer du att få mer ljus för att förstå storheten i Mitt verk. 

6 Jag har utrustat människan med en intelligens som gör det möjligt för henne att undersöka naturens 

sammansättning och dess manifestationer, och jag har låtit henne betrakta en del av universum och känna 

det andliga livets manifestationer. För min undervisning stoppar inte själar, inte heller hämmar den 

människans utveckling - tvärtom, den befriar och upplyser henne så att hon undersöker, funderar, frågar 

och strävar. Men det som människan betraktar som det högsta av sin intellektuella forskning är knappast 

början! 

7 Allt har förberetts för själens utveckling. Förbered er så att ni kan instruera morgondagens 

mänsklighet att ansluta sig till mig från ande till ande. 

I vår tid har världen blivit förvirrad av sina olika världsåskådningar, och det är ljuset från min heliga 

ande som kan upplysa dem så att de, genom att ta emot min inspiration, kan utveckla de rena ideal som 

kan andliggöra dem så att de kan leva i fred. 

8 Min andliga undervisning förenar människor i en verklig förståelse och ett verkligt grepp om 

andliga värden. Jag är centrum för förening, inspirationskällan för deras andliga utveckling. 

9 Ni måste komma till mig med era lidanden, glädjeämnen och problem. Jag ger dig, i stället för din 

smärta, glädjen att känna dig ädel och värdig av mig - möjligheten att rensa ut dina överträdelser. 

10 Varje människa kommer att renas av ljuset från min Heliga Ande, som kommer att inspirera henne 

att älska sina medmänniskor. På detta sätt kommer freden att befästas i världen, och alla kommer att 

förenas i en kraft, handling och ande, och det som ingen religion har uppnått kommer att nå fram till den 

inspiration från Gud som människorna har tagit emot. Därför ger jag i den här tredje eran alla lika 

möjligheter att nå mig. Min andliga doktrin ger ingen anledning till skillnad. 

11 Om era öron för närvarande inte hör mig, o mänsklighet, och era ögon är täckta av ett mörkt 

bandage, så kommer den dag då ni kommer att se den Helige Andes ljus och höra mitt ord som gudomlig 

musik. 

12 Israel, inse att alla dina medmänniskor är värda de nådegåvor som du har fått. Sträck ut din hand 

till den som du ser störd, för du vet att ni alla måste nå samma mål. 

Jag har gett dig möjlighet att höra mitt ord genom det mänskliga intellektet. Men många av era 

medmänniskor kommer att förneka sanningen i denna manifestation och kommer också att förneka att jag 

återigen har banat väg för er i denna tid, att jag utgjuter min nåd bland er och att min universella stråle 

vilar på den röstbärare som förberetts av min gudomliga barmhärtighet. De kommer inte att kunna förstå 

hur Min Gudomlighet kan manifestera sig genom en ofullkomlig varelse genom vars intellekt Jag gör Mig 

själv känd för er. Istället kommer de att fortsätta att söka mig i sina gamla riter och ritualer i sina religiösa 

samfund, i meningsfulla former. 

Är det svårt för Gud, som är allsmäktig, att göra sig känd genom det mänskliga intellektet? Vill du 

känna tro på mig endast genom bilder och rituella gudstjänsthandlingar? 
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13 Om du tror på mig som den Allsmäktige, som Skaparen, som den Universella Myndighet som 

påverkar allt - om du tror att jag är i hela min skapelse, då kan du inte tvivla på att jag har förberett mina 

utvaldas sinnen för att göra mig känd genom deras förmedling. 

14 Jag manifesterar mig själv i luften du andas, i den enorma rymden där världarna existerar - i solen 

som sänder sina strålar till din planet - i det som är synligt och i det som är osynligt för dig. 

15 Utvalda människor, närma er inte med fördömande eller kritik av andra. Räck ut din hand och ta 

tag i den hand som dina medmänniskor har som söker mig på olika sätt. Tala till dem så att de kan få den 

kunskap som du har. Men lyssna gärna på deras reflektioner så att du också kan få vägledning. För ingen 

räcker till för sig själv, ni behöver alla min och er nästas visdom. 

16 Som spirituella bör ni inleda en kärleksfull relation med era grannar, oavsett vilket religiöst 

samfund de tillhör. På detta sätt kommer ni att vittna om att ni har blivit förberedda av mig. Då kommer 

dina ädla gärningar att nå alla hjärtan och du kommer att bli förstådd av alla som tänker på dem utan 

själviskhet. 

17 Mitt folk, spiritualismen har inga meningsfulla former, den behöver inte dessa manifestationer, 

dessa riter. Så länge som obegripliga, mystiska saker uttrycks i era handlingar kan ni inte vara sanna 

spirituella. Den yttre designen, uttrycket, formen, de objekt som du behövde imponera på har tagits bort. 

För mitt ord har tillräcklig styrka för att ni ska kunna känna igen mig och höja er själva till fulländning. 

18 Efter år 1950 kommer den sanna spiritualisten att ha förstått de instruktioner som jag har gett er 

och kommer att praktisera dem med det enda syftet att förmedla min barmhärtighet där den behövs. 

19 I morgon kommer människor att bättre kunna förstå detta ord, som har hörts av mycket få, och det 

kommer att bli allmänt förstått. 

20 Det spelar ingen roll att alla inte har förstått mitt ord när år 1950 är slut. De få frön som blir kvar 

räcker för att frukten ska mogna i framtiden. 

21 Älskade lärjungar, ni är som en stjärna, ni är som en fyr i havets oändlighet. Sträva efter att bevara 

ditt klädesplagg, rena ditt hjärta och förvandla det till en helgedom där den sjätte ljusstakens fackla lyser 

upp varje själ dag och natt. 

22 Var som jag - ödmjuk och mild i hjärtat. Älska varandra, förlåta varandra. Var som en flod med 

kristallklart vatten. Bär en enda frukt i dina händer. Presentera läran i en bok som mänsklighetens livbåt. 

23 Kom till mig, jag väntar på dig. Den som ber får det, den som söker får det, och den som knackar 

på denna dörr får dörren öppnad för sig. Jag kommer att bearbeta er som stenblock med mitt ords mejsel 

och bada er i den Helige Andes ljus. 

24 Älskade lärjungar! Vänd er bort från världens frestelser, för jag har förberett er så att ni i morgon 

kan bli som er Mästare. 

25 På den sista dagen av min manifestation bland er genom det mänskliga intellektet kommer till och 

med "stenarna" att gråta. Men jag ska låta alla känna min fridens kyss, jag ska trycka alla mot mitt bröst. 

Och efteråt, när jag ser er förberedda, kommer jag att säga till er från "molnet": "Här är öknen, gå igenom 

den och ge världen det som jag har gett er. 

26 O lärjungar! Jag talar till er om morgondagen och uppmuntrar er så att ni inte snörvlar av smärta i 

det ögonblick då jag lämnar er. För jag vill inte att ni ska vara ledsna efteråt - jag vill se er instruera, 

överflödande av källans kristallklara vatten och ge mänskligheten rikliga frukter. 

27 Bär vittnesbörd som mina profeter och förkunna att jag är i er som den heliga anden. 

Ni kommer inte längre att höra mig genom röstbärarna, men andligt sett kommer ni att fortsätta att ta 

emot min undervisning i evighet. När ni förandligar er själva kommer ni att vara fulla av lycka, för ni 

kommer att känna mig, ni kommer att få inspiration, och i alla era prövningar kommer ni att uppleva att 

jag är med er. Ni kommer att höra min röst från ande till ande som uppmuntrar er att gå vidare i er kamp, 

och ni kommer att känna er stärkta eftersom jag kommer att vara med alla mina barn. 

28 Idag uppenbarar jag mig bland er som Fader, Son och Helig Ande och jag är med er i väsen, 

närvaro och kraft. 

29 Kom, ni som är en del av mitt folk Israel. Kom till mig, ni kvinnor som är mödrar på jorden som 

Maria. Kom till mig, ni jungfrur, ni unga män, ni barn och ni vuxna, för jag tar emot er och ger er min 

fredskyss. 
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30 Låt din själ komma till mig, för jag är den som kan ge den vad den behöver. Jag är den som ger 

som häller ut sin nåd på de inkarnerade och icke-inkarnerade själarna. 

31 Israels utvalda folk, ni är inte längre små barn, för ni har utvecklats mer och mer på den andliga 

vägen och har fått mycket kunskap under era olika reinkarnationer. Nu, i denna tredje tidsålder, är ni den 

gudomlige mästarens lärjungar som dag för dag lär er de lektioner som jag har gett er, så att ni kan bli 

stora i anden, kännare av det som är okänt för mänskligheten. 

"Israel" kommer att bli stort i de kommande tiderna genom sin kunskap, genom sin insikt om mitt verk, 

genom sin förening, genom sin kamp, genom sin lydnad, genom sin kärlek till min gudomlighet och till 

sina medmänniskor. För om mitt folk inte har denna andlighet kommer världen bara att betrakta mitt verk 

som ytterligare en undervisning på jorden. 

32 Allt detta kommer att hända om mitt folk inte förbereder sig, om de inte förstår mig, om de inte 

andliggör sig själva. Därför säger jag till er: Nu är det dags för er att förnya er och höja er andligt genom 

att praktisera min undervisning. 

33 Men jag har inte kommit förgäves i den här tredje eran för att göra mig känd med ljuset från min 

heliga ande. För ni är de första som jag har renat och befriat från fläckar, som jag har gjort starka och 

undervisat för att ni ska vara förberedda för att fullfölja ert svåra uppdrag, och för att ni ska kunna resa er 

som apostlar, som äldre bröder och systrar för mänskligheten, så att ni kan bli för mänskligheten som 

stjärnorna på himlavalvet, och på så sätt kan era medmänniskor få veta att de profetior som har getts av 

mig och genom budbärarna i gångna tider har uppfyllts. 

"Israel", du kommer att bli giltig bland folken, bland nationerna, så att även de kan äta det eviga livets 

bröd. 

34 Jag gör dig till en öppen bok som innehåller profetior, min undervisning, gudomliga uppenbarelser 

och vittnesmål från min närvaro. Den här boken kommer att öppna sig för dem som söker denna kunskap. 

Du kommer att besvara många frågor med ljuset och sanningen. Ni kommer inte att vara några skrytare, ni 

kommer att försvara mitt verk och inte låta världen vanhelga det. 

35 Denna instruktion är inte bara till för dig. För när ni väl har förberett er enligt er Mästares exempel 

ska ni ge er ut för att vittna om mig med era ord och gärningar. Jag kommer att presentera filosoferna, 

vetenskapsmännen, som trodde att de var stora i sin kunskap. Men ni ska inte vara rädda för dem på grund 

av deras vetenskap, för de är mycket små jämfört med min visdom. 

36 Så länge människors sinnen inte är fria från allt mörker som de hyser kommer de inte att kunna 

förstå mig, och de kommer inte heller att kunna erkänna mina budbärare, mina apostlar eller de som 

kommer att framträda som mästare i framtiden. 

37 Tänk, Israels folk, och frigör er från all fanatism, från all materialistisk fåfänga, så att ni kan utföra 

ert uppdrag på ett perfekt sätt. 

38 Om mitt folk inte ger sig iväg och strävar, vilket är min vilja, kommer deras prövningar att bli 

mycket stora för att få dem att inse sina misstag, och de kommer att bli lika starka som sin styrka, så att de 

kan lära sig att se och förstå vad deras plikt är. 

39 I var och en av er har jag placerat en ljusatom som är en del av min Ande, och alla dessa partiklar 

måste när tiden är inne återvända till mitt livmoderliv. 

De själar som har inkarnerat i resten av mänskligheten är som din, och bland dem finns det varelser 

som också söker mig. De vet också hur de ska resa sig upp till mig för att fråga mig. 

Andra vänder sig till mig för att fråga mig om orsaken till den skakning som mänskligheten lider och 

säger till mig: "Fader, varför hör du oss inte? Varför känner vi inte din styrka att inte misslyckas? Är vi 

inte dina barn?" 

Så själarna ropar till mig, men de vet inte att de för närvarande renar sig själva - de vet inte att de lever 

i den tredje tiden - de vet inte att de befinner sig i uppståndelsens tid för de inkarnerade och icke-

inkarnerade. 

Människor har skrymt om det som tillhör den här världen, de är fyllda av arrogans och har inte tillåtit 

sina själar att stiga upp till mig. 

40 I denna tid är det min vilja att alla kommer till mig, att de söker mig i det andliga där de finner sin 

Fader. 



U 304 

152 

41 Under den här tiden, Israel, ska du förtjäna förtjänster och med ditt exempel lära människor att leva 

i gemenskap med mig. 

42 Jag talar bara om era fel eftersom ingenting är dolt för mig och det är nödvändigt att ni förnyar er 

själva så att ni kan vara rena kärl inför mig. Jag har gett dig mitt ord och i det finns min styrka så att du 

kan övervinna alla frestelser och prövningar. Jag har upplyst er så att ni kan förstå det som rör er själ och 

det som hör till ert mänskliga liv. På detta sätt kan ni leva upp till de gudomliga buden, eftersom ni är 

mina lärjungar som jag undervisar, så att er själ kan utvecklas högre och högre, och ni kan inte längre 

kollapsa under materialismens börda, under de sedvanliga kultiska handlingar som ni har etablerat i mitt 

verk. Ni får inte längre låta er hållas tillbaka av överflödigheter, för ni har styrkan och den nödvändiga 

kunskapen för att övervinna alla hinder. Du måste ständigt gå framåt. 

43 I den mån ni uppnår renhet, dematerialisering, kommer er dyrkan att bli mer andlig och era 

dyrkanakter inom Mitt verk mindre komplicerade. För ni har gjort och gjort enligt er vilja i Mitt verk och 

har inte hållit er till förandligandet, ni har inte förberett ert hjärta för att sända upp er bön och har bara 

erbjudit Mig de skriftliga bönerna med ord och därmed gjort samma sak mot era medmänniskor. För era 

riter, ert sätt att dyrka och era traditioner var desamma som de som människorna presenterar för 

mänskligheten. Vad skiljde ni er då åt? Vad gjorde dig annorlunda än andra? Ingenting, Israel, för du 

materialiserade mitt ord, och du gjorde detsamma med min andliga värld. Era tillbedjanden föll in i en 

sensualitet som var lika stor som mänsklighetens, era symboler var desamma, och ni visade också er 

oenighet och girighet inom mitt verk. 

44 Hur skulle mänskligheten då kunna tro på dig? Hur skulle de kunna känna igen mig på ditt 

beteende när du uppvisar samma bild som dina medmänniskor? 

När Fadern såg att er vandring var mycket långsam och mycket sensuell hade han inget mer 

överseende med er, och därför beordrade han att ni skulle förenas och samlas för att överraska er själva 

med hans ord som var på väg mot sitt slut. Och utan några ytterligare eftergifter beordrade han er att befria 

er från all materialism, att rensa era gudstjänsthandlingar eftersom de var mer sinnliga än andliga. Men 

mitt arbete är andligt, mitt arbete har som syfte att höja själen, att förnya dig i ditt mänskliga liv så att 

"köttet" och själen kan leva ett högt liv. Min vilja tillät inte längre mitt folk att falla ner i avgrunden och 

utföra mitt arbete där. 

45 När Israel tog emot mina bud blev det därför förvirring i Israel på grund av dess materialism. 

Andra däremot lydde detta bud med respekt och lydnad, eftersom deras själar insåg att timmen för ett nytt 

uppvaknande av Israel hade kommit, att Fadern hade ryckt upp Israel från dess rutiner och gamla seder, 

och de tackade honom. 

46 Alla dessa prövningar har skakat om er, människor, eftersom ni hade vant er vid rutinen. För du 

hade hindrat ditt sinne, din själ, från att utvecklas uppåt genom falska kultiska handlingar. 

47 Ni vet nu, människor, att om ni inte följer de instruktioner som jag har gett er för att fullgöra er 

plikt, så har det inte varit till någon nytta för er att höra mig. För det är min vilja att ni, när ni tar emot mitt 

ord, praktiserar det, eftersom slutet på min manifestation genom det mänskliga intellektet närmar sig för er 

- år 1950, från vilket ni inte heller längre kommer att höra min andliga värld. 

48 Jag vill inte att ni ska känna smärta i er själ av denna anledning, för jag har förberett er för att ni 

ska bli starka själar, så att ni i morgon kan bli som träd som ger skugga åt vandraren som är trött och 

utmattad av den brännande solen. Jag vill inte heller att ni ska orsaka smärta för Min Ande i det ögonblick 

då jag lämnar er, på samma sätt som den smärta ni orsakade mig under den andra eran. Jag vill inte att du 

än en gång ska lägga korset för din synd, din olydnad och ditt misslyckande på mina axlar. Jag vill se 

lydnad i Israel, pliktuppfyllelse, förnyelse, förandligande, din upphöjelse att kommunicera med mig från 

ande till ande. 

49 Israel, nu är det inte dags att sova, du måste vakna upp helt och hållet så att du kan ägna dig åt 

uppgiften att väcka mänskligheten. För även om mitt ljus lyser upp alla sinnen ser jag mina barn slöa, jag 

ser min lag i dammiga böcker. Men ni, som är utvalda, måste leda folket och "vakta" dem. 

50 Du skall utan fanatism tala till världen om andens lära utan att vara fanatisk. 

51 Öva på dialogen från ande till ande, som du kommer att fortsätta att förbättra från dag till dag. För 

det är min vilja att du och mänskligheten ska kommunicera med mig. Genom denna gemenskap kommer 
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du att få mina inspirationer, mina order, och jag kommer att ta emot din själ, jag kommer att höra din bön 

och låta dina andliga armar omfamna mig. 

52 När ni har lärt er att kommunicera med mig från ande till ande kommer era gåvor att utvecklas, och 

i er dyrkan kommer dessa gåvor att blomma upp i härlighet och andlighet. Då kommer ni att söka mig i det 

andliga och er tillbedjan kommer att vara fullkomlig. 

53 Denna manifestation genom det mänskliga intellektet ska inte längre finnas bland er. Jag vill inte 

att ni ska känna er föräldralösa efter min bortgång, inte heller vill jag att döden ska överraska er eller att ni 

ska vara svaga. För efter 1950 kommer ni att förbereda er och söka mig från ande till ande, ni kommer att 

leva i harmoni och i min frid. Då kommer ni att ta igen den förlorade tiden, och ni kommer att nå den grad 

av förandligande som gör det möjligt för er att närma er Mitt rike medan ni fortfarande lever på den här 

planeten, och ni kommer att bevisa för världen att ni inte behöver riter och ceremonier eller materiella 

symboler för att erbjuda Mig er dyrkan - att ert sätt att dyrka är upphöjt och andligt, och att er tro är en 

fackla som sprider sitt ljus längs livets vägar, i människornas hjärtan och själar. 

54 Tiden för min manifestation har varit tillräcklig för att ni ska kunna nå den grad av förandligande 

som leder er till förnyelse och upphöjning av er själ. 

55 Jag hjälper dig just nu att bestiga berget. Jag leder er vid handen mot detta mål, och jag har gett er 

att min andliga värld på samma sätt kommer att hjälpa er, att de kommer att öka er tro, att de kommer att 

se till att era steg är säkra, så att det inte längre kommer att finnas något tvivel om att ni ska fullfölja 

uppdraget, att ingenting kommer att få er att dra er tillbaka från den väg som ni har vandrat under så 

många år och århundraden. Jag har försett er med det som är nödvändigt för er försörjning under er 

genomgång av öknen, och därför är ni nu mycket nära mig. 

56 Tiden närmar sig då jag kommer att avsluta min förkunnelse genom det mänskliga intellektet, och 

då ska ni ge er iväg för att fortsätta era vandringar. För här på jorden är inte ditt mål, och det finns ingen 

vila för dig. Jag vill att ni ska vara tillräckligt förberedda för den kamp som väntar er, och genom de gåvor 

som jag har skänkt er ska ni bli mästare, mina apostlar och mina vittnen. Jag vill att du ska vara som en 

stor fackla som för mitt ljus till de olika folk som utgör denna mänsklighet. 

57 Ni är med mig och åtnjuter min frid, lyssna till mina instruktioner så att ni kan förbereda er. Men 

glöm inte era medmänniskor, den värld som befinner sig i kaos och dricker en mycket bitter bägare - glöm 

inte den förvirring som råder i denna värld. Jag vill inte att ni ska vara okänsliga, för världens klagan 

måste också nå er. 

58 Ni är de mest ansvariga inför mig, för till er har jag gett mitt ord genom den mänskliga 

intellektuella förmågan. Jag vill att era sätt att agera inom Mitt verk ska bli mer perfekta och andliga, för 

den dag är inte långt borta då ni kommer att föra ut Min lära överallt, förberedd av Elia och Min andliga 

värld. För mitt rike väntar på alla, och ni måste alla komma till mig genom era förtjänster och er 

ödmjukhet i er själ. 

59 Ni har ofta sagt till mig från djupet av ert hjärta: "Mästare, Fader, varför har du anförtrott ditt verk, 

trots att det är så känsligt och så djupt, åt människor som är så syndiga och så ovärdiga till det? Varför har 

du lagt detta stora ansvar i våra händer? Varför har du, trots att du ser detta folk som du kallar Israel så 

obekvämt och okunnigt, satt all din tillit till dem? Varför har du valt oss, som har gått igenom så många 

prövningar, så många reningar, så mycket fanatism och avgudadyrkan? 

Men jag säger till er, mina barn: Just därför att ni är det folk som har renat er mycket och som har känt 

mig mitt i era prövningar. För prövningarna har fört er närmare mig, och därför har jag presenterat er för 

de andra nationerna som ett utvalt och välsignat folk, så att de kan ta emot och lära känna mitt arbete 

genom er förmedling för deras förnyelse och förandligande. 

Men jag har inte valt er för att jag har mer kärlek till er eller för att jag älskar er mer än resten av 

mänskligheten. Och jag har inte gjort er till innehavare av gåvor och nåder för att ni är mer värdiga i 

Faderns ögon. Om ni har genomgått era reningar är det för att ni också har varit de människor som har 

syndat mest, som har begått flest fel, och därför har ni den största reparationen att göra. 

60 Undersök ert samvete, människor, och fundera över om ni är värdiga mig. Ta reda på om dina 

meriter är tillräckligt stora för att stå inför mig. Kom ihåg ditt förflutna och fundera på om det du har gjort 

i din vandring i denna värld gör dig värdig att sitta vid min högra sida. 
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Säg mig, efter att du har tänkt på ditt förflutna, om du har fått rätt att ta del av min nåd, mina gåvor, 

mina förmåner och min lag. 

"Nej", säger ditt hjärta till mig, "Du har ofta sagt till oss att vi är ett otacksamt folk - ett folk som alltid 

har varit olydigt mot dig." 

Men jag säger er: Jag har skänkt min nåd till er med stor önskan i min Ande, så att ni en dag kan bli ett 

folk med rena tankar, så att ni kan utföra stora verk, så att ni kan uppnå stor själslig upphöjdhet. 

61 Det är era barnbarn som kommer att få sanningens frö att blomma. Du kommer att så den först i 

dina släktingar och sedan bland mänskligheten. 

62 Israel: Efter 1950 kommer allt att vara annorlunda för dig. Dina kultiska handlingar, din kunskap 

kommer att vara mer avancerad, dina verk kommer att vara mer andliga, dina tankar och böner kommer att 

vara mer upphöjda, och du kommer att andliggöra dig själv ännu mer. För då kommer du inte längre att 

leva i materialism. 

63 Jag gör era hjärtan känsliga så att ni kan känna folkets smärta. Precis som jag överlämnar mitt ord 

till er i dag kommer ni i morgon att vara de som måste överlämna det till världen. Eftersom mänskligheten 

inte har velat komma till mig ska ni i morgon gå till den och i mitt namn ge den det kärleksbudskap som 

jag har lämnat till den som ett arv. 

64 Din kamp kommer att bli stor och det arbete du måste utföra bland denna mänsklighet som är utan 

tro, utan hopp och utan Gud. Trots att jag är nära henne har hon inte känt mig och inte uppfattat min 

närvaro. För hon vill se mig på ett sensuellt sätt, och eftersom hon inte ser mig med sin andes ögon, 

förkastar hon mig och glömmer mig. Snart kommer ögonblicket då ni ska resa er som mina apostlar och 

väcka massorna med er kraftfulla och andliga röst och föra dem till tro, till förandligande. 

65 I denna tid är det inte bara tolv hjärtan som jag kommer att använda efter 1950 för att vittna om 

mig. I dag finns det 144 000 utvalda av mitt välsignade folk Israel som jag har satt allt mitt hopp och min 

tillit i så att mänskligheten kan lära känna mitt verk genom dem. 

66 Ni ska vara de starka bland mänskligheten och fullfölja ert uppdrag till slutet. Men du kommer 

alltid att skyddas av min ande. Jag kommer att vara ditt försvar, och andligen kommer jag att anförtro dig 

mitt väsen, min närvaro och min kraft - i den mån du känner och utövar den kärlek, den andliga kärlek, 

som manifesterar sig i hela skapelsen. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 305 
1 Mänsklighetens andliga liv är indelat i tre epoker eller tidsåldrar. I den första tidsåldern gjorde jag 

mig känd som Fader, i den andra tidsåldern avslöjade jag mig som Mästare och i den tredje tidsåldern gör 

jag mig känd som Domare. 

2 Detta är tre faser som jag har uppenbarat för människorna och under vilka ni måste lära känna mig 

fullt ut. Var dock inte ivrig att erkänna tre gudar eller tre personer när endast en gudomlig ande existerar. 

För i den här tiden kan ni acceptera förenklingen av allt det som ni har höljt i mysterier och komplicerat 

till den grad att det är obegripligt. 

Detta "tempel" kommer att finnas kvar, men detta arbete har inte gått framåt på många århundraden, 

och ni måste fortsätta det nu i syfte att slutföra det för att kunna erbjuda det till er Fader. 

3 Det är inte nödvändigt att alla jordens folk deltar i denna manifestation. För jag kommer att se till 

att mina läror sprids över hela världen genom skrifter och böcker, vilket skedde under den andra eran. Då 

kommer mitt andliga budskap att bli känt och människor av god vilja kommer att försöka följa det. 

4 I denna ödmjuka och enkla bok, men fylld av gudomligt ljus, kommer människor att finna ett 

klargörande av alla sina tvivel, de kommer att upptäcka fullbordandet av de läror som bara delvis avslöjats 

i tidigare tider, och de kommer att finna det klara och enkla sättet att tolka allt som är dolt i de gamla 

texterna i allegorier. 

5 Den som efter att ha tagit emot detta andliga budskap övertygar sig själv om sanningen i dess 

innehåll och börjar kämpa mot sitt begär efter sinnesförnimmelser, sin avgudadyrkan och sin fanatism, för 

att rena sitt sinne och sitt hjärta från alla dessa orenheter, kommer att befria sin själ och ge den glädje och 

frid, för nu kommer den att kunna kämpa för att nå den evighet som väntar den. Men de som fortsätter 

med sin yttre dyrkan, som insisterar på att älska det som tillhör världen och som inte tror på själens 

utveckling - sannerligen säger jag er att de kommer att bli kvarlämnade och gråta när de blir medvetna om 

sin efterblivenhet och sin okunnighet. 

6 Medan allting ständigt växer, förändras, fulländas och utvecklas, varför skulle din själ då stå stilla i 

århundraden? 

7 Det är den mänskliga själen som bör föregå alla de arbeten som människan utför, för det är den 

som livet på jorden har anförtrotts. Men här i er värld gör ni det motsatta, eftersom själen försummar sina 

högsta uppgifter för att ägna sig åt jordiska mål och för att kasta sig alltmer in i berusningen av det liv som 

ni har skapat. 

8 Eftersom du har upptäckt och lärt dig många saker genom vetenskapen är du inte omedveten om 

den ständiga utvecklingen som finns i alla varelser i skapelsen. Därför vill jag att ni ska förstå att ni inte 

får lämna er själ i den efterblivenhet och stagnation som ni redan har fört den in i under lång tid, och att ni 

måste sträva efter att uppnå harmoni med allt som omger er, så att det kan komma en dag för människorna 

då naturen, i stället för att dölja sina hemligheter, kommer att avslöja dem, och i stället för att naturens 

krafter är fientliga mot er, kommer de att bli tjänare, medarbetare, bröder. 

9 Jag sände själen för att inkarnera på jorden och bli en människa så att han skulle bli prins och herre 

över allt som existerar på jorden, och inte så att han skulle bli slav och offer, eller behövande som jag 

faktiskt ser honom. Människan är en slav av sina behov, sina passioner, sina laster och sin okunnighet. 

10 Han är ett offer för lidande, felsteg och ödesdigra slag som hans brist på andlig upphöjning ger 

honom när han vandrar på jorden. Han är behövande därför att han, okunnig om det arv han har rätt till i 

livet, inte vet vad han äger och beter sig som om han inte hade något. 

11 Denna mänsklighet måste först vakna upp så att den kan börja studera i det andliga livets bok, och 

sedan kommer snart, genom att föra denna idévärld vidare från generation till generation, det välsignade 

fröet att dyka upp i vilket mitt ord kommer att uppfyllas. Jag har berättat för er att mänskligheten en dag 

kommer att uppnå förandligande och veta hur man lever i harmoni med alla skapade ting, och själen, 

sinnet och hjärtat kommer att gå i takt med varandra. 

12 Denna tredje tid, när människans ondska har nått sin höjdpunkt, kommer ändå att vara en tid av 

försoning och förlåtelse. 
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13 Medan människorna, drivna av sina själviska mål och sin fiendskap, förbereder förintelsen av sina 

medmänniskor som de kallar fiender, förbereder jag den stund då jag måste döma dem genom att få dem 

att döma och erkänna sitt arbete. 

14 I domens timme, när samvetet hörs och dess ljus lyser och upplyser sinnet och hjärtat, kommer 

människorna att slita sitt hår och gnissla tänder och säga till mig: "Herre, hur kunde jag vara kapabel till så 

mycket ondska? Varför lät du mig göra ett sådant avskyvärt verk?" 

15 Välsignade är de som vaknar upp i denna domens stund, för de kommer att se ljuset från min 

förlåtelse sänka sig över dem, de kommer att se försoningens välsignade dag komma. Då kommer många 

människor att förstå orsaken till min undervisning om kärlek och kommer att uppleva vad vart och ett av 

mina barn betyder för mig, även om de är de mest syndiga. 

16 Ja, älskade människor, jag älskar alla utan gränser, för även bakom en stor syndare finns det en själ 

som behöver mitt ljus för att inte längre synda. 

17 Jag kommer för att frälsa dem som begår brott, för den som begår brott är också ett Guds barn, och 

för mig betyder vart och ett av mina barn mycket. 

18 Jag kommer att sprida denna undervisning som en mantel av hopp och frälsning över hela jorden, 

och erbjuda alla möjligheten att gradvis betala av de gamla skulderna och de nuvarande skulderna tills de 

känner Mig igen i den mest dolda delen av sitt väsen. 

19 Under lång tid har ni inte känt mig, ni har förlorat mig, och nu ger jag er möjligheten att möta mig. 

Jag vet att den som hittar mig på sin väg kommer aldrig att förlora mig igen. 

20 Börja gå mot mig, ni syndare. Var inte rädda för att min röst ska döma er inför era medmänniskor 

när ni kommer in i min närvaro, för jag kommer inte att förråda er. Var inte rädda, precis som Magdalena 

inte var rädd, som, när hon kom till mig, befriade sig själv från sin tunga börda av synd, utan att bry sig 

om vem som såg henne, lyssnade på henne eller fördömde henne. Hon var lugn eftersom hon visste att hon 

inte längre var en kvinna som var befläckad av synd, utan en syndare som renats genom omvändelse. 

21 Ta dem som exempel i deras omvändelse och kärlek. 

22 Jag kommer att få alla att höra min röst i sitt samvete - en röst från Fadern, från Mästaren, från 

Domaren, som kommer att tränga in i hjärtan och få dem att slå snabbare av lycka, förvåning och kärlek. 

Min röst kommer att höras i varje varelse eftersom din själ är redo att ta emot mig i denna form. 

23 I tystnaden i fängelsecellerna kommer Min röst att höras och säga till dessa män och kvinnor: "Jag 

är här med er. Har du trott att du har blivit övergiven av mig? Nej, ni som inte tror, jag frågar er inte om ni 

är mördare eller om ni har stulit. Jag löser genom min kärlek den som har syndat, jag uppmuntrar den som 

har fallit och jag räddar den oskyldige som har blivit offer för förtal, orättvisa eller misstag." 

24 Min röst kommer att kunna höras mitt i krigets brus, och dess ljud kommer att vara så 

genomträngande att människornas vapen kommer att tystna när min närvaro märks. 

25 På sjukhusen och varhelst det finns en sjuk person kommer jag också att göra mig själv kännbar 

och hörd, "smörja" och trösta de sjuka så som bara jag kan göra. Jag kommer att sprida en mantel av fred 

och tröst över smärtan hos dem som lider - glömda av sina medmänniskor - och jag kommer att hälla ner 

en gudomlig balsam på deras lidande och väcka dem till liv så att de kan vittna om min andliga närvaro. 

26 I hemmen kommer jag att kännas av barnen och de vuxna, och båda kommer att vittna om min 

närvaro. 

27 När jag finner att elden i eldstaden är släckt kommer jag att kalla på maken och säga till honom: 

Varför är du inte kärleksfull och förstående? Varför tänder ni inte kärlekens eld som är den låga som ger 

liv åt ert äktenskap? 

När jag ser honom försumma sina plikter kommer jag att överraska honom och säga till honom: Varför 

har du avvikit från den rätta vägen och kastat av dig korset? Hade du inte kraft att dricka de sista 

dropparna av den bittra drycken som fanns kvar i bägaren? Återvänd till den väg som jag har satt dig på, 

endast där kommer du att finna mig som belönar din tro, din lydnad och ditt mod. 

28 Jag kommer att beröra hustrun i hjärtats känsligaste strängar och fråga henne: "Fru, tror du att du 

kommer att finna den frid som du längtar efter långt från din pliktväg? Nej, du ska inte lura dig själv. Din 

förtjänst kommer att vara att med självförnekelse och tålamod till slutet bära det kors som jag har lagt på 

dina axlar. 
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29 Det kommer inte att finnas något hjärta kvar som jag inte låter känna min gudomliga närvaro och 

som jag inte kallar på försoning, kärlek och fred. 

30 Jag söker förberedda hjärtan för att placera mitt väsen i dem, vilket är som att i andevärlden gå in i 

människans inre tempel - det tempel från vilket jag måste driva ut era synder, som om de vore profana 

köpmän, tills helgedomen är renad. 

31 Jag tar inte en piska för att få dig att förstå mitt ord, utan jag ger dig livets bröd för att stärka dig i 

din upphöjnings ideal. 

32 Medan världen har kommit att tro att jag har övergivit den i dess avgrund av smärta och synd, har 

jag kommit för att ge den ett nytt bevis på min oändliga kärlek, som aldrig kan överge er och som därför 

talar faderligt till er och förlåter er. 

33 Ibland, när ni hör Mitt Ord fullt av gudomlig ömhet, blir ni förvirrade utan att kunna förstå varför 

Jag använder denna typ av undervisning mot syndare, trots att Jag borde använda en viss stränghet för att 

böja er. 

34 Jag säger er att i denna "tredje tidsålder" - även om det verkar omöjligt för er - kommer 

mänsklighetens förnyelse och frälsning inte att vara svår, eftersom frälsningsarbetet är ett gudomligt 

arbete. 

35 Det är min kärlek som kommer att föra människor tillbaka till ljusets och sanningens väg. Min 

kärlek, som i hemlighet tränger in i varje hjärta, smeker varje själ, manifesterar sig genom varje samvete, 

kommer att förvandla hårda stenar till känsliga hjärtan, förvandla materialistiska människor till andliga 

varelser och förhärdade syndare till människor med godhet, fred och god vilja. 

36 Jag talar till er på detta sätt eftersom ingen bättre än jag känner till er själs utveckling, och jag vet 

att dagens människa, trots sin stora materialism, sin kärlek till världen och sina passioner som utvecklats 

till den största synden, bara till synes lever som en slav av "köttet" och det materiella livet. Jag vet att så 

snart han känner min kärleksfulla beröring i sin själ kommer han snabbt att komma till mig för att befria 

sig från sin börda och följa mig på sanningens väg som han omedvetet längtar efter att vandra. 

37 Jag kommer inte att behöva visa honom lagen som är huggen i sten som under den första 

tidsåldern, och jag kommer inte heller att behöva manifestera min närvaro med hjälp av naturkrafterna så 

att han kan känna mig. Jag behöver inte ens komma in i världen i mänsklig gestalt för att frälsa 

människans själ genom ett lidande liv och en blodig död. 

38 Den tiden är förbi, människans själ har utvecklats. Det är inte längre det lilla barnet från förr som 

var tvunget att röra vid det gudomliga med sina händer och uppfatta det med sina fysiska sinnen för att 

kunna tro på mig och min närvaro. 

39 Bakom sin materialism och sin brist på känslighet för det andliga döljer människan en ljus själ, en 

andlig själ som har rest långa sträckor och klarat stora prövningar som har gett henne ståndaktighet, 

erfarenhet och kunskap. Det räcker att han är villig att inleda en inre dialog med sitt samvete, så att han 

kan uppstå till ett nytt liv och i sitt inre upptäcka det sanna heliga heliga, från vilket Herrens oändliga röst 

utgår som en lag av evig och vis rättvisa - som en väg som alltid är ljus och säker. 

40 Om den andliga utvecklingen inte fanns i den här mänskligheten, och om den inte stod på gränsen 

till frigörelse, skulle jag inte ha gett er uppenbarelsen om dialogen mellan ande och ande för den här tiden. 

41 De prövningar som er värld går igenom är tecken på slutet av en tidsålder, är undergången eller 

dödsryckningarna för en materialistisk tidsålder, för materialismen har funnits i er vetenskap, i era mål och 

i era passioner. Materialismen har bestämt din hängivenhet till mig och även alla dina verk. 

42 Kärleken till världen, girigheten efter jordiska ting, köttets begär, alla låga begärs njutning, 

själviskhet, egenkärlek och arrogans var den kraft med vilken du skapade ett liv i enlighet med din 

intelligens och din mänskliga vilja, vars frukter jag lät dig skörda för att din erfarenhet skulle bli perfekt. 

Men om denna tidsålder, som nu går mot sitt slut, kommer att präglas av materialism i mänsklighetens 

historia - sannerligen säger jag er att den nya tidsåldern kommer att präglas av andlighet. För i den 

kommer Andens samvete och vilja att på jorden skapa en värld av varelser som är generösa genom kärlek - 

ett liv där ni kommer att känna Faderns Ande vibrera i barnens ande, för då kommer alla gåvor och 

förmågor som idag lever gömda i ert väsen att ha oändligheten som sitt verksamhetsområde. 

43 Älskade människor, ni måste förstå mig, för jag talar till er i de enklaste termerna och mitt ord 

innehåller inga mysterier. Jag är er Fader och har inga hemligheter för er. Jag har öppnat min 
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skattkammare så att ni kan hitta den visdom som ni behöver för att bli upplysta under den period som ni 

lever i. 

44 Den mänskliga själen har utvecklats, dess förmågor har utvecklats och den kan börja studera mitt 

verk. 

45 Inspirationens gåva, det (inre) ordets gåva och kunskapens gåva finns i er alla när ni är förberedda, 

eftersom ljuset har strömmat över er själ. 

46 Vet att det är ditt öde att nå mig på samma väg som jag banade för dig när jag blev människa. Mitt 

exempel är känt för alla. Vem har inte hört Kristi namn uttalas? Vem har inte kommit ihåg sin Mästare i 

sina prövningstimmar? Och vem har inte (i sina tidigare jordiska liv), för att nå de andliga regionerna, 

utropat i dödsögonblicket, när hans kropp dör: "I dina händer överlämnar jag min ande"? Jag känner till 

din längtan efter ljus, din längtan efter förandligande. Det är därför jag har kommit ner till er. 

47 Din herde har förberett dig för att komma till mig. Det är samma som den som ropade i öknen 

under den andra epoken, och som många som hungrade och törstade efter kärlek kom till för att bli 

förberedda. 

48 Det är Elia som har fört er till mig, eftersom hans uppdrag att föregå mig vid varje min ankomst är 

och alltid kommer att vara detsamma. 

49 I dag lever ni i en ny tid, och inför de mirakel som ni har bevittnat har er själ böjt sig. Den har 

fokuserat på sig själv och har i mina ord funnit det svar den behövde för att lugna sitt tvivel - det ljus som 

inbjuder den att fortsätta på vägen. Och där, i det oändliga, ser hon hur dörrarna öppnas till ett hem som 

väntar henne, där Fadern och Modern tar emot henne för att bo hos dem för evigt. 

50 Öppna ögonen för sanningen, för nu är det inte dags för hemligheter - tvärtom är det dags att 

avslöja dem. 

51 Det ska inte vara rädsla som styr dina steg, inte heller ska det vara rädsla som tvingar dig att 

uppfylla lagen. Låt tro och kärlek vara den kraft som driver er att göra goda gärningar i era liv. För då 

kommer dina förtjänster att vara sanna.  

52 Ljusets tidsålder kommer att ge alla människor förståelse, för alla mysterier kommer att klarläggas. 

53 Du säger till mig i ditt hjärta: "Herre, om du ställer din sanning framför oss, vad kan vi då göra oss 

förtjänta av? Du har sagt att de som tror utan att se är välsignade." 

54 Åh, ni människor som inte vet hur ni ska tolka mitt ord. Ser ni inte hur nödvändigt det är att jag 

hjälper er att förstå dess innebörd och dess betydelse? 

55 Det är sant att jag då sa: "Välsignade är de som har trott utan att se". Men jag menade att säga: 

"Välsignade är de som - utan att försöka se det gudomliga med sina jordiska ögon - vet hur man ser det 

genom trons ljus, som är den andliga blicken. Välsignad är den som - utan att ha för avsikt att röra eller 

uppfatta det andliga med sina sinnen - visste hur han skulle förbereda sig för att känna den gudomliga 

närvaron i sin själ." 

56 Förstå, lärjungar, att när jag sade: "Salig är den som tror utan att se", så syftade jag på "köttets" 

blick och sinnen, eftersom den som på detta sätt trodde gjorde det för att han hade sett och känt mig med 

själen. 

57 Ni står nu inför en tid då ni inte bara kommer att tro genom tro, genom den andliga själens högre 

blick, utan ni kommer också att förstå med en förståelse som ligger över ert mänskliga intellekt, eftersom 

det kommer att vara själen som är upplyst av andlig visdom. 

58 Till och med i denna tid säger jag till er: "Saliga är de som utan att se med sina kroppsliga ögon 

och utan att förstå med sitt begränsade mänskliga intellekt ändå tror, eftersom de känner med själen, 

eftersom de stiger upp för att se med det andliga ögat och förstå med den intelligens som står över all 

mänsklig intelligens". 

59 Om en person får en sann tro på det gudomliga är det för att han har sett med anden. Vem eller vad 

skulle kunna få honom att förneka det han upplevt på detta sätt? De som däremot bedrar sig själva med en 

falsk tro, eftersom de aldrig har vetat hur man ser eller känner med anden och har nöjt sig med att säga att 

de har tro även utan att se, de tror. Men det är de som vid den första prövningen tvivlar, blir osäkra eller 

förvirrade och slutligen ofta förnekar. 

60 Men jag räddar er alla. Därför har ni redan tidigare fått höra att den timme kommer när alla ögon 

kommer att skåda mig. 
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61 Ert framsteg eller er utveckling uppåt kommer att göra det möjligt för er att upptäcka min sanning 

och uppfatta min gudomliga närvaro - både i det andliga och i vart och ett av mina verk. Då ska jag säga 

till er: "Välsignade är de som kan känna igen mig överallt, för det är de som verkligen älskar mig. 

62 Välsignade är de som kan känna mig med själen och till och med med kroppen, för det är de som 

har gett subtilitet åt hela sitt väsen, som verkligen har förandligat sig själva." 

63 Hur mycket har inte de orena religiösa kulter som mänskligheten praktiserar hållit tillbaka själens 

utveckling! På detta sätt har man förhindrat att de mirakel som den andliga tron åstadkommer blir 

verklighet, och man har också förhindrat det andliga livets naturliga inflytande på det mänskliga livet. 

64 När människor får mina förmåner, mina svar och mina ständiga kärleksbevis är det inte som en 

belöning för en tro eller en sann spiritualisering, utan på grund av min medkänsla för deras omognad, 

deras elände och deras okunnighet. 

65 Jag vet att många kommer att bli indignerade när de får höra detta ord, men det är de som i sin 

mentala förvirring inte vill erkänna att det i människan, förutom den mänskliga naturen, också finns en 

andlig del av tillvaron - eller de som tror på människans själ, men som, bundna av sina traditioners och 

sina trosföreställningars vana, förnekar att det finns en oändligt lång utvecklingsväg för själen. 

66 Jag vet också att jag måste tala till er med rättvisans ord för att skaka om er och väcka er ur den 

djupa slöhet som världen befinner sig i. 

Under lång tid har människor använt sin styrka för att göra sin vilja, och använt sin fria viljas gåva för 

jordiska verk. Men jag ser att de fortfarande har styrka, och jag kommer att använda den genom att 

inspirera dem till idealet om en ny värld, en bättre värld, vars grund ska vara den sanna tron och vars mål 

ska vara att höja själen genom kärlek och rättvisa. Har inte detta varit Min undervisning i alla tider? 

67 Studera min lektion, och efter att du har funderat djupt över den, be din ande om ett omdöme om 

den. Det ska inte vara ditt sinne eller ditt hjärta som är först med att döma över något som ligger utanför 

dem. För ni lever i en tid då mitt gudomliga ljus, som blir tankar, når ert sinne och får det att träda in i en 

värld av oändlig skönhet och visdom. 

68 Här är han med dig som aldrig har tröttnat på att vänta på dig och som närmar sig ditt hjärta, 

inspirerar det med andliga längtan och fyller dess enorma tomhet med min kärlek. 

69 Nästan tjugo århundraden har gått sedan världen upphörde att höra och se mig, utan att veta att jag 

inte skiljde mig från den för ett ögonblick, inte heller talade jag till den för ett ögonblick. 

70 På den tiden var jag tvungen att bli människa så att ni kunde höra mitt ord. Nu var jag tvungen att 

göra mig själv känd genom människans intellekt så att världen återigen kunde höra "Ordet". 

71 Det är inte längre Jesus från Nasaret som presenterar sig inför dina ögon - det är Kristus, det är 

Mästaren i Anden som manifesterar sig inför din ande för att ge dig sin nya lektion. 

72 Jesus var den kropp, den inkarnerade form som jag använde för att göra mig själv synlig för 

människornas ögon, och Nasaret var byn där jag växte upp som människa, där jag tillbringade min 

barndom och började min ungdom. Från Nasaret kom Maria, den välsignade modern, som erbjöd mig sitt 

livmoderliv för att bli människa, och där växte och utvecklades denna kropp, vilket var anledningen till att 

världen senare kallade mig för Nasaret. 

73 I dag kommer jag inte från Nasaret, jag bor i den värld som motsvarar mig, vilket är det andliga 

rike som jag redan förkunnade för er på den tiden, och jag låter er höra min röst för vilken det inte finns 

några hinder eller avstånd. 

74 Jag välsignar er, o folk, som samlas i kväll för att välkomna den första dagen av det sista året då ni 

kommer att ha manifestationen av mitt ord i denna form. 

75 Snart kommer jag inte längre att tala till er i hänryckning genom dessa röstbärare. Men ni får inte 

glömma att jag har sagt till er att jag aldrig kommer att skilja mig från er och att jag aldrig kommer att 

sluta skicka mitt ord till er i form av inspiration. 

76 Det rådde stor förvirring bland folket när jag kopplade in mig på dem i den andra tidsåldern. Men i 

dag, när jag låter Min mänskliga röst höras igen, upptäcker jag att förvirringen är ännu större. Så jag ser att 

den av mig tillkännagivna timmen har kommit för att återigen uppenbara mig för mänskligheten, och jag 

börjar mitt ljusarbete genom att sprida min sanning och föra människor steg för steg närmare den väg där 

de måste lösa alla mysterier som de är ämnade att känna till, och där de måste finna varje förklaring och 

varje förtydligande. 
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77 Det är en betydelsefull tid som nu har börjat - en tid med omätbara konsekvenser för människor 

och andar. 

78 Och detta år, det sista av mina kungörelser, är också av oändlig betydelse för detta folk, för i det 

ger jag er normerna, ljuset, orderna och kunskapen för att gå in i en ny period med mod och fasthet. 

79 Mitt budskap har varit klart, lysande och begripligt så att ni aldrig kan snubbla över felets eller 

okunskapens stenar. 

80 Se till att ni behåller betydelsen i ert hjärta, så att ni bär mig inom er, och i var och en finns en 

rådgivare, en vägledare, en läkare. 

81 Om ni följer min undervisning så som jag lärde er, om ni praktiserar andlig välgörenhet, kommer 

ni snart inte längre att vara små barn utan bli lärjungar och upptäcka hur lätt det är att komma i kontakt 

med min ande genom en ren och uppåtriktad tanke. Då kommer du att förstå varför perioden för min 

manifestation har haft en gräns. För om det aldrig skulle ta slut skulle ni aldrig spiritualisera er själva, för i 

stället för att höja er i begäret efter min inspiration genom er rening och era förtjänster skulle ni alltid 

vänta där nere i er värld på att röstbäraren ska förbereda sig för att ge er ett budskap. 

82 I sanning säger jag er att frukten av mitt ord, som har blivit frö i era hjärtan, ska enligt min vilja bli 

en dialog från ande till ande. Jag har redan anförtrott dig fröet, jag har redan lärt dig att så det. Nu är det 

din uppgift att sprida den och ta hand om den. För jag kommer att förvänta mig frukten av min sådd, att i 

min ande känna den outsägliga lyckan av barnens närvaro hos mig, att höra deras andliga röst, att känna 

deras smekningar så som jag gjorde genom Jesu läppar. "Jag törstar, jag törstar efter din kärlek." 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 306 
1 Ni har samlats för att dricka från livets källa vars kristallklara vatten rinner ut över er själ. Om du 

tar uppenbarelsen av mitt ord som sanning är det ett bevis på att du har kommit långt andligt för att ta 

emot min nya lektion i denna form. 

2 I sanning säger jag er att ni har varit många gånger både i den "andliga dalen" och på den planet ni 

bor på. Men jag ska också berätta för dig när du föddes andligt och när du först trampade på den här 

världens stoft, precis som du finner det nödvändigt att jag avslöjar för dig hur många gånger du har varit 

på den, och vem du har varit i andra inkarnationer. 

Min undervisning avslöjar inte för dig det som du inte bör veta för tillfället, och som kan avslöjas för 

dig först när du når slutet av vägen. Mitt verk visar dig den väg genom vilken du kommer att nå den 

andliga kunskapens topp och tar dig steg för steg upp på godhetens, kärlekens och brödraskapets stege. 

3 För att sprida mitt verk i denna "tredje era" har jag valt ut 144 000 själar bland de stora skarorna 

och märkt dem med en kyss av gudomligt ljus - inte en Judas-kyss, inte heller en försegling av ett förbund 

som utsätter din själ för fara. Mitt märke är det tecken som den Helige Ande placerar i sina utvalda för att 

de ska fullgöra ett stort uppdrag i denna "tredje era". De som bär detta märke är inte fria från fara - tvärtom 

är de mer frestade och prövade än andra. Kom ihåg var och en av de tolv som valdes av mig under den 

"andra eran" och du kommer att få bekräftelse på vad jag säger till dig just nu. Det fanns stunder av tvivel 

bland dem, av 

svaghet, förvirring, och det fanns till och med en som förrådde mig genom att överlämna mig till mina 

bödlar med en kyss. 

4 Hur skulle inte de utvalda i denna tid behöva vakta och be så att de inte faller för frestelser! Men 

sannerligen säger jag er att det ändå kommer att finnas förrädare bland de hundrafyrtiofyra tusen. 

5 Vakta och be, älskade människor, den jordiska vägen är full av faror och frestelser, det är en 

ständig kamp mellan ljuset och mörkret. Kämpa och be oavbrutet, lyd mitt ord och förbered er om ni inte 

vill förråda mitt arbete. Kom ihåg att ni också kan bli förrädare frivilligt eller omedvetet om ni förråder 

sanningen. 

6 Din själ, som slits mellan samvete och viljelöshet, mellan den i anden inneboende böjelsen till det 

höga och den i köttet naturliga böjelsen till det låga, vet att den har möjlighet att frigöra sig och möjlighet 

att förvärva meriter för att uppnå den suveräna segern för det goda över det onda, för själen över "köttet", 

för ljuset över mörkret. 

7 Tecknet betyder överlåtelse, uppdrag och ansvar inför Gud. Det är inte en garanti mot frestelser 

eller sjukdomar, för om det vore så, vad skulle då mina utvalda ha för förtjänst? Vilken ansträngning 

skulle din ande göra för att förbli trogen mitt ord? Jag talar till er på detta sätt eftersom det finns många 

hjärtan bland detta folk här som önskar att vara bland de utvalda. Men jag har sett att mer än önskan att 

tjäna mänskligheten med hjälp av de gåvor som jag ger med tecknet, är det önskan att känna sig trygg eller 

fåfänga som får dem att be mig kalla dem. Jag kommer att sätta mina lärjungar på prov och de kommer att 

övertyga sig själva om att mitt ord inte är ogrundat. 

8 Märket är det osynliga tecken genom vilket den som bär det med kärlek, respekt, iver och 

ödmjukhet kan fullgöra sin uppgift. Då kommer han att kunna se att märket är en gudomlig nåd som får 

honom att höja sig över smärtan, som upplyser honom i de stora prövningarna, som avslöjar djupa insikter 

för honom och som öppnar för honom, varhelst han vill, en väg som själen fortsätter att gå framåt på. 

9 Tecknet är som en kedjelänk som förbinder den som har det med den andliga världen, det är ett sätt 

för den andliga världens tankar och ord att manifestera sig i er värld.Det är därför jag säger till er att den 

som har ett tecken är en budbärare från mig, att han är min budbärare och mitt verktyg. 

10 Den markerade personens uppgift och ansvar för mitt arbete är stort. Men han är inte ensam på sin 

väg, vid hans sida finns alltid skyddsängeln som skyddar honom, vägleder honom, inspirerar och 

uppmuntrar honom. 

11 Hur stark har inte den varit som visste hur man håller fast vid sitt kors med kärlek, och hur hård 

och bitter har inte vägen varit för den utvalde som inte fann sig redo att bära den utvaldes gudomliga 

tecken i "tredje gången". Jag säger till alla som hör mig att de ska lära sig att vakta och be, att bära sitt kors 

med kärlek och att handla rättfärdigt och lydigt, så att det här livet, som för din själ innebär den mest 
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ljusfyllda reinkarnationen, inte blir ofruktbart och att du senare måste gråta över förlorad tid och 

outnyttjade förmågor. 

12 Ni alla reflekterar över denna undervisning, vare sig ni är märkta eller inte, för ni har alla ett öde 

att uppfylla i mitt arbete. 

13 Jag påminner er om lagen - den som inte kan raderas från era sinnen, inte heller glömmas i era 

hjärtan eller ifrågasättas, eftersom den dikterades av den kloka intelligensen, den universella intelligensen, 

så att varje människa inom sig skulle ha det ljus som skulle leda henne på vägen till Gud. 

14 Det är nödvändigt att ha en djup kunskap om lagen så att alla handlingar i livet baseras på sanning 

och rättvisa. Utan kunskap om lagen kommer du oundvikligen att begå många misstag. Men jag frågar dig: 

Har ditt sinne aldrig fört dig till kunskapens ljus? Sannerligen säger jag er: Anden har aldrig varit sysslolös 

eller likgiltig. Det är ditt hjärta, det är också ditt sinne, som avvisar det inre ljuset, fascinerat av det yttre 

ljusets glans, det vill säga av kunskapen om världen. 

15 Även om jag borde vara er första kärlek har ni lämnat den sista till mig, eftersom illusionerna och 

drömmarna, de jordiska kärlekarna och era passioner har gjort er för svaga för att kunna älska mig. 

16 Du har i hög grad uttömt ditt hjärta i kärlek till världen och även genom lidande, men din själ, som 

kan flyga upp när som helst, förblir aktiv, för i den är tröttheten bara synlig och den åldras inte som 

kroppen, och den slits inte heller ut som hjärtat. 

17 Ni trodde att ni älskade mig mer än allt skapat, men ni måste övertyga er själva om att ni bara gav 

mig er sista kärlek. 

18 När du når hög ålder och av naturliga skäl känner att passionerna och önskningarna i ditt hjärta har 

dött, kommer du att vända dina ögon mot mig och säga: "Herre, du hade rätt. Så länge vi känner oss unga 

och starka på jorden glömmer vi dig, trots att vi ofta har trott att vi älskade dig och att du var först i våra 

liv." 

19 Inser du att jag talade sanning när jag sa att jag är din sista kärlek i livet? Men låt ingen tro att när 

jag sa till dig att jag skulle vara den första i ditt liv, så menade jag att du inte får älska någon annan än mig. 

Jag ville att ni skulle förstå att den som älskar mig mer än någon annan kommer att älska mig verkligen. 

Den här personen kommer bara att älska det som är rätt, han kommer aldrig att bli utmattad i livet och han 

kommer inte heller att drabbas av besvikelser. För genom att älska mig över allt annat älskade han 

sanningen och rättvisan, som genom att tillämpa dem i sitt liv och sina gärningar höjde honom över 

mänskliga svårigheter, räddade honom från illusioner och fick honom att leva i en värld av ljus, fred och 

visdom. 

20 Ibland blir ni påverkade när ni märker att även om ni följer min lag så mycket som möjligt, så 

slipper ni inte undan smärtan, olyckorna och prövningarna, och detta är sant, kära människor. Men detta 

sker bara här i denna tårarnas dal, som är en beröringspunkt, en renande flod och en skola för själen. 

21 Men varför tror du att prövningarna är straff? Det är bättre att tro att prövningarna inte är straff, 

utan erfarenheter som du måste leva igenom för att din själ ska få mer ljus. Hur ofta utsätter jag er inte för 

prövningar för att ni ska få öva er i bön, för att ni ska få tända tron och se hur jag genast svarar på er 

kallelse genom att sända er tröst och frid! Men ni förstår det inte så, och i stället för att be och lita på mig 

blir ni otacksamma och hädiska och säger att jag har glömt er, att jag inte hör er, och sedan knackar ni på 

dörren till era medmänniskor som behöver mig lika mycket som ni. 

22 Det är inte jag som har dragit tillbaka min barmhärtighet från världen, det är människorna som har 

avvisat den. Jag låter dem fortsätta en tid och litar på deras kunskap och styrka. För senare, när de är 

övertygade om sin oförmåga att övervinna den smärta som kommer att översvämma världen, kommer 

deras själar snabbt att återvända till mig för att bekänna att de är omogna, bräckliga, otacksamma och 

hårdhjärtade. 

23 Jag, för vilken det inte kan finnas något av dina verk som jag inte låter ljuset komma fram ur, även 

om det är ett dåligt verk som du har utfört, kommer att se till att världen, när den kommer ut ur sitt kaos, 

får mer ljus i sin ande än vad den hade innan den föll. 

24 Jag ska förlåta alla era synder, eftersom de var frukten av er okunnighet. Men när ljuset har gryr i 

din varelse, skulle du då kunna synda medvetet, och gå bortom din erfarenhet och ditt samvete? Nej, 

lärjungar, ni kan aldrig mer falla in i det misstag som fick er att dricka en så bitter bägare. 
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25 Inser ni att ni dömer lättvindigt när ni kallar era prövningar för straff, att de inte har något annat 

syfte än att ge er erfarenhet, att göra er starka i tron, att berika er med sann kunskap och att rena ert 

samvete. 

26 Hör mig med ödmjukhet, övervinn den arrogans som du bär i ditt hjärta, och börja småningom 

upptäcka livets sanna mening, och känn vid varje vändning igen de underverk som du inte hade sett 

tidigare eftersom din oförmåga hade lagt en slöja av mystik över sanningen. 

Här är mitt ljus som inte bara avslöjar för er vad som är ett mysterium och som berättar för er att det 

inte är jag som har gömt mig för era ögon, utan att det är ni som inte har velat känna igen mig. 

27 När jag vänder min blick mot sjukhusen, fängelserna, de sörjande hemmen, de trasiga äktenskapen, 

de föräldralösa eller de andligt hungriga, varför upptäcker jag inte er där? Kom ihåg att jag inte bara har 

lärt dig att be, utan jag har också gett dig ordets gåva och lärt dig att bota. Och jag har vid många tillfällen 

sagt till er att er närvaro kan åstadkomma mirakel när ni verkligen är förberedda. 

28 Hur många möjligheter att göra gott erbjuder inte livet dig varje dag! Men kom ihåg att precis som 

det finns tillfällen då det enda du kan göra är att be, finns det andra tillfällen då det är nödvändigt att tala 

eller agera. 

29 Saliga är de som inte fruktar onda blickar eller skvaller och som bara har en önskan att göra gott. 

Det är de som andligen följer mig till de sjukas säng, som går till dem som lever i mörker för att ge dem 

trons, kunskapens eller tröstens ljus. 

30 Välsignade är de som minns dem som sörjer och de som minns de materiellt och andligt fattiga, för 

deras hjärta slår nära min ande. 

31 Hur kommer du att tänka på dina medmänniskors smärta om du låter din egen smärta dominera 

dig? Hur ska du kunna upptäcka att det finns miljontals människor i världen som lider oändligt mycket 

mer än du om du bara bär ditt kors med ovilja och alltid säger att du är den mest olyckliga? 

Det finns många som vandrar långt, mycket långt, från den sanna vägen - många som aldrig har hört ett 

ord av kärlek, många som inte bär på en gnista av ljus i sitt väsen, och ändå har ni inte stannat upp för att 

hjälpa dem när de korsat er väg. Hur många av dessa andligt fattiga bär tyngden av sin börda utan att hädas 

eller göra uppror som ni gör! 

32 Ni måste lära er att se lite längre än till er själva, lite längre än till ert hem och era känslor, att 

sympatisera med andras smärta, så att godheten kan vakna i era hjärtan, kära ni, så att själen kan flöda över 

och uppfylla det högsta bud som står skrivet i ert samvete - det som säger: "Älska varandra". Om du är 

materiellt fattig och därför inte kan hjälpa din granne, sörj inte. Be så får jag ljuset att lysa och freden att 

komma dit där det inte finns något. Äkta välgörenhet, som är det som ger upphov till medkänsla, är den 

bästa gåva du kan ge till de behövande. Om du när du ger ett mynt, ett bröd eller ett glas vatten inte känner 

kärlek till din medmänniska - jag säger det i sanning - då har du inte gett någonting, och det vore bättre om 

du inte gav det du ger. 

33 När kommer ni, mänskligheten, att lära känna kärlekens kraft? Hittills har du aldrig använt dig av 

den kraft som är livets källa. 

34 När jag gick runt på landsbygden, följt av mina lärjungar, och besökte byar, städer och hem, gav 

jag aldrig de fattiga ett mynt eftersom jag aldrig hade något. Ändå gav jag dem tillbaka den hälsa som de 

hade funnit utan att det kostade något. Jag förde dem tillbaka till den goda vägen och gav dem en väg full 

av ljus, tröst och glädje. 

Vid ett visst tillfälle, när en stor folkmassa hade följt mig ut i öknen för att höra mitt ord, välsignade 

jag några bröd och fiskar och lät dela ut dem efter att jag hade gett folket själens bröd och sett att de svalt. 

Publiken förundrades över att en så liten mängd hade räckt till alla. Detta var ett mirakel som utfördes av 

kärlek, som en evig läxa för denna skeptiska, materialistiska och själviska mänsklighet. 

35 Åh, om bara jordens folk skulle dela sitt bröd som bröder, om så bara för att sätta min 

undervisning på prov - hur mycket gott skulle de då inte få, och vilka underbara manifestationer skulle de 

inte få uppleva! Men fortfarande älskar de inte varandra, fortfarande erkänner folken inte varandra som 

bröder. De betraktar varandra som främlingar och kallar varandra för utlänningar. De är avundsjuka på 

varandra, de är förbittrade på varandra, de hatar nästan alltid varandra och krigar mot varandra. Det krig 

som alla människor ger näring åt finns överallt där det finns ett mänskligt hjärta. Vissa främjar det på ett 

sätt, andra på ett annat, många är väl medvetna om vad de gör, andra är omedvetna om det. 
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36 På detta torra fält, som saknar kärlek, tro och god vilja, kommer jag att sända ner min 

barmhärtighet som ett välgörande och fruktbart regn. Men först kommer Min rättvisa, likt en storm, att 

sopa bort all ondska, störta de onda träden, rena fälten och städerna och väcka den sovande själen hos 

denna mänsklighet så att den kan ta emot det gudomliga budskap som Min kärlek har i beredskap för de 

kommande tiderna. 

37 År 1950, som ni nu har gått in i, visar - som det skrevs från evigheten - slutet på det stadium då 

min andliga manifestation skedde genom människans intellekt. Det är det år då människans själ kommer 

att känna min närvaro och gå i bön. 

38 År 1950 är inte slutet på en epok, utan början på en ny tid med stora avslöjanden och händelser 

som väntar människorna. 

39 Vilka erfarenheter fick du av det gångna året, lärjungar? Vilka föresatser har du tagit för det här 

året, som är det sista av mitt rally? 

40 Du ber och jag välsignar dig. För den som vänder sig till mig med sin bön kommer aldrig att bli 

besviken. 

41 Fortsätt att be, men försök nu mer än någonsin att förstå min undervisning så att ni kan hitta vägen 

ut ur er stagnation och ta bort allt som ni har infört i era gudstjänsthandlingar och som, i stället för att ge er 

framsteg, har hållit er fast i rutiner. 

42 Lyssna på ditt samvete, det kommer att ge dig mod att övervinna hindren och bryta med 

traditionerna. 

43 Ni har mycket arbete att göra, älskade människor, jag för er nu närmare varandra och jag kallar 

dem som har avlägsnat sig från era sammankomster. Du skall kalla dem en enda gång, och om de lyssnar, 

skall jag avslöja deras arv för dem. Men om de förblir döva ska ni överlåta saken till mig, för jag är den 

enda som kan döma dem som inte längre vill höra sin Herre. 

44 Mitt ord som jag ger er under det här sista året kommer att vara kärnan i hela det budskap som jag 

har gett er under denna tid av min manifestation. I den hittar du instruktioner för alla steg i ditt liv och 

uppenbarelser så att du har vapen när striden börjar. 

45 Säg till era medmänniskor att jag har kallat er till enhet och harmoni. Så länge detta broderskap 

inte existerar är det en lögn att ni bildar ett folk, för då är ni bara till synes förenade, eftersom ni i 

verkligheten är splittrade och avlägsna från varandra. Säg till dem att ni måste vara enade eftersom 

förföljelserna och fientligheterna mot er kommer att komma - att jag inte vill att de senare ska gråta över 

sin olydnad eller klaga när det inte finns någon tid kvar att gottgöra. 

46 Inse att jag inte lämnar någon punkt utan att föra in ljus i den, och därför kommer ingen att kunna 

klaga och säga att jag inte varnade folket med mitt ord. 

47 Min röst har varit profetisk, mitt ord är en Guds ord, för vilken framtiden inte kan dölja något. 

Allting är förutsett, allting är förutsett, du behöver bara komma överens med mitt ord så att allting kommer 

att ske enligt min vilja. 

48 Även om majoriteten av människorna faller offer för fel och avviker från den föreskrivna vägen, 

även om de flesta inte lyder mina bud, kommer detta ljus inte att upphöra att lysa, eftersom sanningen 

aldrig kan förmörkas av ondska. 

49 Några få lydiga, energiska, andliga och ödmjuka hjärtan skulle räcka för att jag ska kunna använda 

dem som redskap för att fortsätta att sprida sanningen om mitt ord. 

50 Det är min plikt att tala till er på detta sätt eftersom ni redan vet att många av er kommer att 

överlämna mig en ny bägare av lidande i den sista timmen. Förvirring och mörker kommer att komma 

över detta folk, precis som världen mörknade under den timme då Jesus dog på korset. Men ni vet inte nu 

hur länge detta mörker kommer att pågå, och därför säger jag till er att vakta och be så att ni inte faller i 

frestelse och inte heller hör till dem som inte lyder mina instruktioner. 

51 Jag säger er att i denna förvirringens mörker kommer ett ljusgenombrott att uppstå så att alla som 

vill följa mig med hjärta och själ kommer att upptäcka vägen och komma till mig på förandligandets väg. 

52 Detta folk har inte blivit medvetet om att det självt skapar de prövningar som måste skaka det i 

morgon för att väcka det ur sin djupa slöhet. 



U 306 

165 

53 Precis som i alla tider var det många som kallades och få som valdes, för jag väljer bara dem som i 

tid är redo att fullgöra sin uppgift, och till de övriga ger jag ett ljus så att de kan veta hur de ska vänta på 

den tid då de också kommer att bli utvalda. 

54 Hur många, som bara har blivit kallade utan att det ännu har varit dags att välja dem för ett 

uppdrag, har inte ställt upp bland mina lärjungar och arbetare utan att deras själar har den absolut 

nödvändiga utvecklingen för att bära detta korsets börda, och utan att deras sinnen har det nödvändiga 

ljuset för att ta emot min inspiration! Vad gjorde många av dem efter att de hade anslutit sig till de 

utvalda? De vanhelgar, förgiftar atmosfären, smittar andra med sina onda böjelser, ljuger, sår osämja, 

profiterar på mitt namn och på de andliga gåvor som jag har placerat i mina lärjungar. 

55 Ingen försöker ta reda på vilka de är, för det kan man inte. Det är bara mitt genomträngande 

domaröga som inte förlorar dem ur sikte, och jag låter mitt ord komma in i deras samvete, som säger till 

dem: "Vakta och be så att ni kan ångra era överträdelser i tid, för om ni gör det lovar jag er att jag andligt 

sett snabbt kommer att sätta er vid mitt bord och fira en fest av försoning och förlåtelse. 

56 Älskade lärjungar: Detta är den välsignade timmen då jag låter er känna min närvaro. Röstbäraren 

genom vilken jag ger er mitt ord har förberett sig, och de skaror som hör mig har samlats, har lyft sig upp 

till mig i tankar. 

57 Det är så här jag alltid vill se dig, så att du kan bevittna miraklet av min manifestation och känna 

min kärlek, min blick, min essens i djupet av ditt väsen. 

58 I sanning säger jag er att ni inte är de enda som har min närvaro i den andliga förberedelsens 

ögonblick. Det finns ingen religion, och det kan inte heller finnas någon handling som är vigd åt mig, där 

min Ande inte är närvarande. Det är just i det ögonblicket när folkmassan är rörd, ber och ber, uttalar och 

välsignar mitt namn, som jag tränger in i djupet av dess hjärta för att ge den vad den har bett om. 

59 Om världens folk och religiösa samfund redan hade utvecklat sina andliga gåvor skulle de ha 

uppnått den känslighet som skulle göra det möjligt för dem att njuta av nåden att på något sätt uppfatta 

Min närvaro. Men de kan varken se mig, höra mig eller känna mig, eftersom deras sinnen och förmågor 

har somnat in i avgudadyrkande och fanatiska kulter. 

60 Om du nu frågar mig: Mästare, när kommer våra bröder och systrar i de olika religiösa samfunden 

att känna Dig, höra Dig och se Dig så som Du nu instruerar oss? - Jag skulle svara er: Då, när alla har 

förandligat sig själva. - Men när detta skulle ha skett skulle de redan ha lämnat alla sinnliga religiösa 

praktiker och fanatiska trosuppfattningar. 

61 Jag talar till dem genom prövningar som är lärdomar för dem - ibland belönar jag deras tro, ibland 

drabbas de av min gudomliga rättvisa när de söker mina fördelar genom handlingar som inte är lämpliga 

att offra till mig. 

62 Mycket sällan förstår de vad jag vill få dem att förstå genom mina prövningar. Men med tanke på 

deras smärta, deras tro eller deras hopp på mig förlåter jag deras fel och deras okunnighet och sänder dem 

min barmhärtighet. 

63 Nu är det en tid då min Ande oavbrutet talar till människornas ande, själ, sinne och hjärta. Min röst 

når människorna genom tankar och prövningar, genom vilka många vaknar upp till sanningen av egen 

kraft, eftersom de som vägleder eller instruerar dem sover och vill att världen aldrig ska vakna upp. 

64 Älskade människor, kom ihåg: Om ni var beredda att ta med er mitt ords goda nyheter till andra 

länder skulle många människor förstå mitt budskap. 

65 När jag talar till er på det här sättet säger ni innerst inne: "Hur ska jag kunna undervisa på olika 

språk när jag själv känner mig för besvärlig för att uttrycka mig på mitt eget språk?" 

Men jag säger er: Åh, ni människor som inte tror på mitt ord! Tror du att apostlarna i den andra epoken 

hade fysisk träning för att kunna tala olika språk? Nej, mina barn, och ändå gjorde de sig förstådda av alla, 

eftersom det språk de talade och som de hade lärt sig av mig var kärlekens språk. De tröstade som deras 

Mästare hade lärt dem, de botade de sjuka, de skapade fred, de förde fram ljuset, de avslöjade sanningen 

och visade vägen. Men de gjorde det mer med verk än med ord. 

Det är så kärleken uttrycker sig: genom gärningar. På samma sätt talar den ljusa själen, för vilken 

mänskliga ord ofta är överflödiga. 

66 Inser ni redan hur mycket andlig undervisning som flödar från dessa läppar under de korta 

tidsperioder då jag framför mitt budskap till er? Ser du hur många ord som kommer från denna mun så 
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länge min manifestation pågår? Ändå är de små när man jämför dem med det antal arbeten som jag utför 

med er timme efter timme och hela tiden. Därför säger jag er i sanning att jag talar till er mer genom mina 

verk än genom mina ord. Du har bara inte ännu ansträngt dig för att lära dig att tolka mitt ord, som talar till 

dig klokt och oavbrutet. Ni tror att ni bara kan ta emot mina uppenbarelser genom det mänskliga ordet, och 

därför har jag gett er möjlighet att höra mitt ord humaniserat på ert eget språk. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 307 
1 Det är mitt ord som ger ditt hjärta vila och din själ frid. Det största jag har gett den är fred. Den 

som har denna skatt har allt - den som känner till detta själstillstånd skulle inte byta det mot de största 

ägodelarna och skatterna på jorden. 

2 Om ni frågar mig vad hemligheten är för att uppnå och bevara fred, säger jag er att hemligheten är 

att göra er Faders vilja. Och om du skulle fråga mig hur man gör den gudomliga viljan skulle jag svara dig 

genom att tillämpa min lag och min undervisning i ditt liv. 

3 En del blir besvikna när de hör mig säga att det största jag ger er är frid. För de skulle vilja höra 

mig säga att jag har kommit för att dela ut världens skatter och gods. Orsaken är att de inte vet vad fred är 

- men inte bara de. Vem känner till fred? Vilken människa kan göra anspråk på att äga den? Ingen, 

människor. Därför ser jag många för vilka det verkar vara lite vad jag har med mig som den största gåvan 

till er: fred. 

När du väl vet vad detta själstillstånd är, kommer du att göra ditt yttersta för att inte förlora denna nåd, 

för genom den får du en uppfattning om hur det andliga livet i ljusets rike kommer att vara. 

4 Eftersom du inte vet vad verklig frid är, nöjer du dig med att längta efter den och försöka få lite 

sinnesfrid, komfort och tillfredsställelse med alla möjliga medel och på alla tänkbara sätt, men aldrig det 

som verkligen är sinnesfrid. Jag säger er att det är bara barnets lydnad mot Herrens vilja som ger det. 

5 I världen finns det en brist på goda förklarare av mitt ord, på goda uttolkare av mina läror. Därför 

lever mänskligheten, även om den kallar sig kristen, andligt bakåtsträvande, eftersom det inte finns någon 

som kan skaka om den med min sanna undervisning, det finns ingen som kan vårda hjärtan med den 

kärlek som jag lärde människor med. 

6 Dag efter dag - i församlingshem, kyrkor och katedraler - talar människor mitt namn och upprepar 

mina ord, men ingen rörs innerligt, ingen darrar av deras ljus, och det beror på att människor har 

missförstått innebörden av dem. De flesta tror att Kristi ords verkan bygger på att mekaniskt upprepa det 

om och om igen, utan att förstå att det inte är nödvändigt att recitera det, utan att studera det, att tänka på 

det, att öva på det och att leva det. 

7 Om människor skulle söka meningen i Kristi ord skulle det alltid vara nytt, fräscht, levande och 

nära livet för dem. Men de känner den bara ytligt och kan därför inte livnära sig på den, och kommer 

aldrig att kunna göra det på detta sätt. 

8 Stackars mänsklighet - vandrande i mörkret trots att ljuset är så nära, fruktad och klagande trots att 

freden är inom räckhåll! Men människorna kan inte skåda det gudomliga ljuset eftersom det har funnits de 

som utan medlidande har satt förbundna ögon för dem. Jag, som verkligen älskar er, kommer till er hjälp 

genom att befria er från mörkret och bevisa för er att allt som jag sa till er vid den tiden var avsett för alla 

tider, och att ni inte får betrakta det gudomliga ordet som en gammal lära från en svunnen tid. För 

kärleken, som var kärnan i all min undervisning, är evig, och i den ligger hemligheten bakom er räddning i 

denna tid av avvikelser, omätligt lidande och ohämmade passioner. 

9 Det är inte heller en ny undervisning som jag ger er nu, utan ett ljus så att ni kan förstå allt det som 

har uppenbarats för er från de första tiderna till idag. 

10 Mänskligheten kommer att bli överraskad när den tar emot detta andliga budskap och kommer att 

övertyga sig själv om den oändliga kärleken i mina tidigare läror - en kärlek som den inte ens anade. Då 

kommer den att inse att den har varit otacksam, otrogen och likgiltig mot sin Fader, som den vände sig till 

endast när den plågades av ett behov eller en materiell svårighet. 

11 Jag förlåter dig, jag älskar dig och förbarmar mig över dig. Välsignad är den som förbereder sig 

andligt, mentalt och intellektuellt, för han kommer att ta emot mitt ljus direkt, som från och med den 

stunden kommer att leda honom på vägar som är mycket långt ifrån de vägar som hans medmänniskor i 

världen har stakat ut för honom. 

12 Jag låter dig känna min kärlek så att du inte saknar mod i kampen. 

13 Den tredje tiden innebär andlig kamp, den är en prövosten och även ett arv, för jag har lämnat ett 

gudomligt testamente till er. 

14 Jag inspirerar de arbetare som har arbetat på mina fält att ta hand om sina sådder för att kunna 

presentera dem för mig på den nådens dag som redan närmar sig och som kommer att vara i slutet av år 
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1950, den sista av mina manifestationer för er. Då vill jag att du tar med dig den gyllene majskolven, den 

renaste och vackraste, som du har skördat på fältet. Då kommer jag att ta emot din skörd för att välsigna 

den och säga till dig: "Det ska vara denna säd som du ska fortsätta att så på mina fält." 

15 Är det inte så, lärjungar, att när ni har kämpat väl på denna väg har ni samtidigt skördat 

glädjeämnen, och när ni har druckit lidandets bägare har ni därigenom bättre förstått Jesus, er Mästare? Är 

det inte så att ni efter era prövningar har älskat mig mer? Ja, människor, jag säger er att det är en stor 

skillnad mellan att be och ta emot för att ge. 

16 Den dag närmar sig då ni kommer att vara utan mitt ord, så att det blir ni som talar om min 

undervisning och förklarar den med hjälp av verk och med ett klart och övertygande språk. 

17 Be så att ni med ett fast steg kan gå in i era handlingars tid - i er kamps tid. Men be med samma 

enkelhet som jag fick folkmassorna att be när de följde mig i öknen, i Jordandalen eller på berget. 

18 Be för hela mänskligheten, be också för er själva, spiritualister, för er prövningstimme närmar sig. 

19 Bli inte förskräckta när jag säger er att när jag lämnar er kommer det att uppstå förvirring i ert 

samhälle som tillfälligt kommer att splittra er. Under en tid kommer ni att delas in i tre grupper tills ni alla 

har förstått mitt bud. Men redan i dag välsignar jag dem som förstår min vilja, som lyder den med kärlek 

och god vilja, för jag kommer att överösa deras själar med mina inspirationer i överflöd. De kommer att ta 

på sig ansvaret att förbereda sig, att förandliga sitt sätt att handla och att i allt vara trogna mitt verk, så att 

de, när provet kommer som ska förena alla igen, kommer att kunna öppna sina hjärtan utan förebråelser, 

utan fåfänga, utan att känna sig överlägsna sina bröder och systrar. 

20 Ett moln av sorg har överskuggat freden i era hjärtan när ni hörde tillkännagivandet om dessa 

kommande händelser. Må denna smärta som du känner tjäna till att hindra dig från att vara bland dem som 

är otrogna - de som trotsar mitt ord genom att försöka göra sin vilja. 

21 Till dem som vänder mig ryggen säger jag redan nu att de måste gråta mycket innan de erkänner 

sina misstag och återvänder till lydnadens väg. Och till dem som kommer att vara trogna mot mig 

meddelar jag att den kamp som väntar dem kommer att bli stor, och att så länge de andra inte underkastar 

sig det gudomliga budet, som ni alla känner till eftersom det står skrivet i ert samvete, kommer ni att få 

utgjuta många tårar, uthärda, lida och hoppas på mycket på grund av splittringen. 

22 Välsignade är de som håller ut, för de kommer att se detta folks enande och början på den andliga 

kampen. 

23 Be, lärjungar, att ni ska bli fyllda av ljus och kraft och inte falla för frestelser. 

24 Lär dig att dricka din bägare av lidande med kärlek, däri ligger lärjungens förtjänst. Gå din väg 

med fasthet och nå toppen av Golgata och välsigna din Fader och mänskligheten. Jag säger till er: Den 

som vet hur man förblir trogen och lydig på min väg kommer inte att falla eller gå vilse. Han kommer att 

känna min närvaro och uppleva min frid under hela livets resa. 

25 Varför vill vissa bli frälsta i det ögonblick då de dör efter att ha levt ett liv i synd? Varför vill 

många leva i smuts och gå över tistlar utan att bli smutsiga eller skadade? 

26 Jag ger er klara och enkla instruktioner så att ni kan lära er att leva bland syndare utan att bli 

smittade, att ta er fram bland törnen utan att skada er själva, att bevittna grymheter och skändligheter utan 

att bli rasande, att leva i en värld full av elände utan att försöka fly från den, utan att snarare vilja stanna 

kvar mitt i den för att göra allt möjligt gott för dem som behöver det och sprida godhetens säd på alla sätt. 

27 Eftersom det jordiska paradiset förvandlades till ett helvete på grund av människornas synd är det 

nödvändigt för dem att tvätta bort sina fläckar och på så sätt återföra sina liv till sin ursprungliga renhet. 

28 Lärjungar, lägg märke till hur jag med var och en av dessa läror gör min gudomliga plan mer och 

mer tydlig för er och gör ert uppdrag känt för er, och på grund av detta förstår ni innebörden av detta 

budskap mer och mer. 

29 Min undervisning kommer att spridas och erövra många hjärtan. Ändå kommer det att finnas 

många som hånar den, som förkastar den, som bekämpar den. Men detta kommer inte att vara något nytt, 

det kommer att vara samma sak som det som alltid har gjorts mot sanningen. 

30 För att detta folk ska kunna gå framåt mitt i den storm som kommer att överraska dem måste de 

stärka sina steg på min lags väg, de måste låta trons låga lysa i sina hjärtan. Hans ande, som en livbåt, 

måste sträva efter den sanna andliga dyrkan av Anden, och hans hjärta måste ta sin tillflykt till 

hängivenhet till familjen, som är det andra templet i människans liv. 
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31 På denna dag talar jag särskilt till de flickor som i morgon måste lysa upp livet i ett nytt hem 

genom sin närvaro, som bör veta att makens och moderns hjärta är ljus som lyser upp denna helgedom på 

samma sätt som Anden lyser upp det inre templet. 

32 Förbered er nu så att ert nya liv inte överraskar er; förbered nu den väg som era barn kommer att 

vandra på - de själar som väntar på att få närma sig ert livmoderliv, för att ta form och bli människor, för 

att utföra en uppgift. 

33 Var mina medarbetare i mina planer för återuppbyggnad, i mitt arbete för förnyelse och 

rättfärdighet. 

34 Vänd dig bort från de många frestelser som omger dina steg under denna tid. Be för de syndiga 

städerna där så många kvinnor går under, där så många helgedomar skändas och där så många lampor 

slocknar. 

35 Sprid genom ditt exempel fröet av liv, sanning och ljus som kommer att stoppa konsekvenserna av 

bristen på andlighet i mänskligheten. 

36 Detta folks jungfrur: Vakna och förbered er för strid! Låt dig inte förblindas av hjärtats passioner, 

låt dig inte förblindas av det overkliga. Utveckla dina gåvor som intuition, inspiration, känslighet och 

ömhet. Bli stark i sanningen och du kommer att ha dina bästa vapen redo att möta kampen i detta liv. För 

att kunna föra kärleken vidare med ditt blod, för att hjälpa dina barn med livets essens, som är den kärlek 

som jag talar så mycket om till dig, måste du först uppleva den, låta den genomsyra dig och känna den 

djupt. Det är vad min undervisning vill göra i era hjärtan. 

37 Lyckligt är hustruns hjärta, för det är mannens tillflykt. Välsignat vare moderhjärtat eftersom det är 

källan till ömhet för hennes barn. Men jag säger er också att välsignade är de jungfrur som skyddar de 

behövande under sin mantel, för deras ömhet kommer att vara som en förlovning och som en moderskap 

som är bortom det mänskliga. Hur få har inte vetat hur man ska förkasta världens plikter för att uppfylla 

andens plikter. 

38 Alla kvinnor och män har inte uppdraget att vara föräldrar i världen. Barn är som kedjor för sina 

mödrar, och det finns själar som behöver frihet för att utföra något uppdrag som inte är förenligt med barn. 

39 När kommer denna mänsklighet att bilda en enda och sann familj där alla - när de sätter sig till 

bords med sin Fader eller ber och stiger upp till mig - visar mig sin glädje över att just ha fullgjort sitt 

uppdrag? 

40 Ni lever fortfarande långt ifrån denna lydnad, detta samtycke och denna harmoni. För medan vissa 

missar vägen, är andra inte överens med sitt öde. 

41 Det är nödvändigt att andens undervisning, som jag har uppenbarat för er genom dessa röstbärares 

intellekt, sprids på jorden, så att mörkret kan ge plats åt spiritualiseringens ljus, så att mänskligheten kan 

dricka sanningens vatten. 

42 Idag är min undervisning begränsad till att förbereda er för strid, min profetia tillkännager endast 

de stora prövningarna för er. Mitt ord varnar dig, korrigerar dig och dömer dig. Men nådens tid kommer 

när människan kommer att kommunicera från ande till ande. Då kommer han att känna hur det gudomliga 

ordet ljuder i det högsta av hans väsen - det som förstås utan mänskliga uttryck eller accenter av dem som 

tar emot det. 

43 Ordet kommer inte längre att ge dom, inte heller förebråelse eller varning. Budskapet kommer att 

vara fullt av visdom och kärlek. 

44 Du vill uppleva den tidens ankomst, men du måste fortfarande vara tålmodig - inte i passiv 

förväntan, utan med oavbruten ansträngning och arbete. 

45 Jag har lärt er att be och avslöjat vägen till förandligande. För i den ligger nyckeln som öppnar 

dörren till den fullkomliga gemenskapen mellan Gud och människan genom anden. 

46 För att uppnå detta, kära människor, skaffa er meriter för att motstå världens synder. Öka dina 

ansträngningar, gå till den punkt där du måste offra dig om det behövs. Om din bägare är bitter, ha 

tålamod. 

47 Lita på mig. Kom ihåg att ni är mina lärjungar och att ni måste ta mig som exempel. Om du har 

trott, om din tro är stor, acceptera då prövningarna, lev genom motgångarna med mod. Om ni vittnar om 

mig, kommer jag att vittna om er. 

48 Min Ande har utgjutit sig över alla människor, men ni är de som har kunnat känna min närvaro. De 

andra folken på jorden känner inte till denna tids uppenbarelser, de vet inte att den tredje tidsåldern har 
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börjat. Därför är ert uppdrag ännu större eftersom ni måste vara de som väcker upp och sprider de goda 

nyheterna. 

49 Det är sant att många människor redan har insett tecknen på min återkomst, de söker i skrifterna 

efter profetiorna - de känner att de prövningar som tynger mänskligheten idag talar om Herrens dom. De 

söker mig, förväntar sig mig, längtar efter mig, men de vet inte att min gudomliga utstrålning redan finns 

bland människorna. De vet inte hur jag har gjort mig känd för detta folk och hur jag strålar genom all 

materia och alla själar. 

50 De goda nyheterna kommer att föras till nationerna genom läpparna på dem som har hört mig 

under min förkunnelse. Då kommer hela världen att känna till min ankomst, kommer att känna till mitt 

budskap. När människor får veta när denna proklamation började och när den slutade, kommer de att bli 

förvånade över att varje nation, folk och människa gick igenom prövningar och händelser som förebådade 

min närvaro. 

51 Sannerligen säger jag er att jag inte längre kommer att manifestera mig i den form som ni har 

upplevt mig i, varken här eller i andra nationer, eftersom förtjänsten kommer att vara att detta folk 

kommer att sprida vittnesmålet om mitt ord över hela jorden och att mänskligheten kommer att tro på mitt 

budskap. 

52 I sanning säger jag er, om en gång till och med kungar förvånades över den eländighet i vilken jag 

föddes, så kommer de i denna tid att bli lika förvånade när alla får reda på det oansenliga sätt jag valde att 

föra mitt ord till er. 

53 Det kommer att uppstå tvister kring mitt budskap: Vissa kommer att bekräfta att det är sant, andra 

kommer att försöka förneka det - vissa kommer att vittna om sina egna andliga upplevelser och andra 

kommer att förneka att sådana manifestationer existerar. Men sanningen kommer att segra, för nu är det 

dags för de gåvor och förmågor som ligger vilande i själen att bryta fram och manifestera sig genom 

människor. Kropparna har vid denna tidpunkt redan uppnått den absolut nödvändiga utvecklingen och 

subtiliteten för att kunna kommunicera med det andliga. 

54 Från barn, genom tonåren till vuxna, kommer alla att få manifestationer som först verkar konstiga 

för dem, eftersom människor har levt långt ifrån det andliga under en lång tid. Men senare kommer de att 

betrakta dem som något helt naturligt i människans högre liv. 

Detta kommer att ske när till och med barn talar om djupa saker, när män och kvinnor får andliga 

visioner och profetiska drömmar och när helandets gåva sprids över hela jorden. 

55 Hur mycket kommer inte de första som manifesterar uppvaknandet av sina andliga gåvor att bli 

motarbetade! Men jag kommer att ge dem styrka och tålamod för att stå emot kritik, fördömanden och 

förlöjliganden. 

56 Var lugna, kära vittnen. Jag meddelar er att denna materialistiska mänsklighet, som så länge har 

trott endast på det som den rör vid, ser och förstår med sitt begränsade intellekt, och på det som den 

bevisar med sin vetenskap, kommer att bli andlig och kunna se på mig med sin andliga blick och söka 

sanningen. 

57 Stor blir bestörtningen hos jordens herrar och mäktiga män när de upptäcker sanningen om min 

återkomst. För i sina hjärtan kommer de att fråga sig vad jag har kommit för. Bland de fattiga kommer det 

däremot att bli ett stort jubel, för deras hjärtan kommer att säga dem att nådens, frihetens och fredens 

ögonblick nu närmar sig för de förtryckta och för dem som har haft en oändlig hunger efter kärlek och 

rättvisa. 

58 Detta arbete, som ni i dag fortfarande ser begränsat till er sociala obetydlighet och gömt i er misär, 

kommer att lysa fram som ett gudomligt ljus, lysa upp hela jorden, väcka de sovande själarna, tända tro i 

hjärtan och öppna det sanna livets bok, sanningens bok, för människornas förståelse. 

59 Människor: Om ni vill veta en av orsakerna till att min förkunnelse har varit så långvarig hos er, så 

är det för att ni som har hört mig skulle bevara mitt ord i era hjärtan och skriva ner det i böcker. Ni 

kommer att vara budbärare och agenter för att föra ut den till hjärtan. 

60 Ni kommer nu snart att vara fria att börja förbereda er för det, för min proklamation tar slut 1950. 

61 Snart kommer en ny era att gry och i den kommer du att sträva efter att dina gåvor ska blomma 

upp så att inspirationen flödar, det (inre) ordets gåva kommer till stånd, gåvan av seership fulländas och 

ditt hjärta fylls av kärlek och barmhärtighet mot dina medmänniskor. 



U 307 

171 

62 Du kommer att få de tre testamenten som ett enda arv, och när du på din väg möter dem som 

väntar på den helige Andes ankomst ska du påpeka mitt budskap för dem och säga till dem att de inte ska 

vara som det judiska folket som väntade på Messias och inte kände igen honom när han kom till dem, och 

som fortfarande väntar på honom. 

Gå på de vägar som ditt andliga uppdrag innebär - på ett sådant sätt att när dina medmänniskor ser ditt 

sätt att leva och hör dina ord kommer de att erkänna dig som fröet till en ny värld, som de generationer 

som tjänar som grund för en ny mänsklighet. 

63 Fäder och mödrar, ni som har haft förmånen att leda dessa generationer och de som snart kommer 

att komma till jorden: Bevaka och be för dem! Bered vägen för dem! Jag kommer att finna dem beredda 

att ta emot mina nya uppenbarelser. Bland dem kommer profeter att uppstå som kommer att skaka världen 

med sina förutsägelser, precis som de stora profeterna i gamla tider, som var som förebud i prövningens 

timmar och som facklor mitt i mörkret. 

64 Den andliga världen kommer att vakta dessa varelsers steg som en omåttligt stor skyddsängel och 

på så sätt hjälpa dem som tar emot dessa människor, som jag meddelar och lovar er, i sin närhet som barn. 

65 Jag välsignar er, människor, eftersom ni för en kort tid har avlägsnat er från allt som tillhör världen 

och gett er själva till den andliga glädjen att höra mig och inse att i mitt ord finns all den frid, glädje och 

tröst som ni behöver för att bära korsets börda. 

66 Min kärlek omsluter er, min frid smeker er, min Ande uppmanar er att be för dem som lider och 

som inte finner en droppe balsam eller ett ord av tröst och kärlek på jorden. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 308 
1 Älskade lärjungar: Utöva dagligen andlig bön och lägg all er goda vilja på att fullborda er själva. 

Kom ihåg: Förutom att du går in i intim gemenskap med din Mästare och upplever oändlig frid i dessa 

stunder är det det bästa tillfället för dig att ta emot mina gudomliga inspirationer. I dem hittar du 

förklaringen till allt som du inte har förstått eller missförstått. Du kommer att hitta ett sätt att förebygga en 

fara, lösa ett problem eller undanröja en oklarhet. Under den timmen av välsignat andligt samtal kommer 

alla dina sinnen att bli bättre och du kommer att känna dig mer redo och benägen att göra gott. 

2 Lär dig att be på detta sätt - nu när din värld innehåller faror av alla slag. Den som lär sig att be 

med anden kommer att få de vapen som gör honom osårbar i strid och ger honom styrka att stå emot alla 

prövningar. 

3 Jag ger dig mitt ljus eftersom du ännu inte kan lysa upp din väg med ditt eget ljus. Men när du väl 

tillämpar min undervisning i ditt liv kommer du att säga till mig: "Tack, Fader, för att du lär oss att gå på 

livets väg, för nu kommer vi inte längre att förstöra oss själva eller falla." 

4 En gång sa jag till er: "Jag är världens ljus", eftersom jag talade som människa och eftersom 

människor inte visste något om något annat än sin lilla värld. Nu säger jag det i andevärlden: Jag är det 

universella ljuset som upplyser livet i alla världar, himlar och hem, som upplyser alla varelser och varelser 

och ger dem liv. 

5 Ni är barn till Ljusets Fader, men om ni på grund av er svaghet har fallit in i mörkret i ett liv fullt 

av problem, misstag och tårar, så kommer dessa lidanden att gå över, för ni kommer att resa er på min 

kallelse när jag kallar er och säger till er: "Här är jag, jag upplyser er värld och bjuder in er att bestiga det 

berg på vars topp ni kommer att finna all den frid, lycka och rikedom som ni förgäves försökt att samla på 

jorden". 

6 Min förlåtelse omfamnar er, ni människor och varelser i denna värld, och mitt ljus, likt en tjuv som 

går in i ett sovrum på natten, når in i de mest gömda av hjärtan för att få dem att känna min närvaro som 

Fader, för jag älskar er alla. 

7 Jag välsignar era lidanden och era tårar, älskade människor, men jag säger er att ni ännu inte har 

lärt er att ta emot lidandets bägare med kärlek och överlåtelse. Ni har inte tagit mig som exempel, och 

därför visar ni ofta ovilja och till och med uppror i era prövningar. 

8 Ni vill vara mina lärjungar, men som sådana måste ni tömma er bägare som jag har lärt er. Visa 

inte din svaghet för världen och sprid inte heller dina olyckor. Motstod jag mina bödlar på lidandets väg 

till Golgata? Nej, dessa läppar välsignade bara och sade med låg röst: "Fader, din vilja ske". "Fader, förlåt 

dem, för de vet inte vad de gör." 

9 Glöm inte att förtjänsten inte består i att lida, utan i att lida med kärlek till Fadern, med tro och 

tålamod, för att få den största nyttan av lidandet och ta emot de djupaste lärdomarna. Om det i era 

prövningar inte finns kärlek till Faderns vilja, har ni inte förvärvat förtjänst i mina ögon, ni har inte förstått 

hur ni ska använda tillfället för att höja er lite mer, och därför måste ni gå igenom den prövning som er själ 

behöver igen. 

Ditt liv skulle se annorlunda ut om du i stället för att släpa med dig ditt kors i sorg skulle gå framåt på 

vägen och välsigna din smärta. Det skulle omedelbart kännas som om en osynlig hand kom till dig för att 

ta bort lidandets bägare från dina läppar. 

10 Välsignad är den som välsignar sin Herres vilja, välsignad är den som välsignar sitt eget lidande i 

vetskap om att det kommer att tvätta bort hans fläckar. För detta ger stöd åt hans steg för att bestiga det 

andliga berget. 

11 Det kommer inte alltid att vara nödvändigt för dig att tömma lidandets bägare helt och hållet. För 

det räcker för mig att se din tro, din lydnad, din beslutsamhet och din avsikt att lyda min befallning för att 

jag ska bespara dig det svåraste ögonblicket av din prövning. 

Kom ihåg att Abraham var tvungen att offra livet på sin son Isak, som han älskade mycket och som 

patriarken, efter att ha övervunnit sin smärta och kärlek till sin son, skulle offra i ett prov på lydnad, tro, 

kärlek och ödmjukhet som du ännu inte kan förstå. Men han fick inte avsluta offret till Sonen, eftersom 

han redan i sitt innersta hjärta hade bevisat sin lydnad mot den gudomliga viljan, och det var tillräckligt. 
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Hur stor var inte Abrahams inre glädje när hans hand stoppades av en högre makt och hindrade honom 

från att offra Isak! Hur han välsignade sin Herres namn och beundrade hans visdom! 

12 Så, älskade människor, jag vill att ni ska vara medvetna om de stora lärorika exempel som jag 

alltid har gett er, så att ni verkligen kan lära känna mig, så att ni kan känna min närvaro i era prövningar, i 

de avgörande ögonblicken, och känna min barmhärtighet i alla svåra och bittra ögonblick. För fram till nu 

har ni inte uppnått full andlig känslighet som gör att ni kan känna min närvaro. Därför kan ni inte 

uppskatta mina verk av kärlek och rättvisa som jag utför i era liv vid varje tillfälle. 

13 Hur många prövningar har du inte förkastat av okunnighet, omedveten om det ljus som de har fört 

in i din själ! Hur många lektioner har inte nått sitt mål för att din motvilja, din brist på tro eller din feghet 

inte har tillåtit det! 

14 Det är inte så att jag säger att ni ska älska smärta - nej, det är fred, det är lycka, det är ljus som ni 

ska älska. Men eftersom smärta har kommit till dina läppar som ett resultat av dina brister, som en bägare 

för frälsning, töm den med tålamod och välsigna den - i vetskap om att du genom den kan få din rening, 

liksom uppenbarandet av många sanningar. 

15 Ni män och kvinnor med liten tro: varför tappar du modet i prövningar? Har ni aldrig sett hur jag 

skyndar mig att resa de fallna, hur jag torkar tårarna hos den som gråter, hur jag hjälper de ensamma och 

besöker de sjuka? 

16 Män och kvinnor som har gråtit mycket i livet, den här lektionen är tillägnad er. Tänk djupt på det 

och du kommer att uppleva vilken ljuvlig tröst som kommer in i ditt hjärta. I den mest dolda delen av din 

varelse kommer ett litet ljus att tändas och en känslighet som du aldrig tidigare har upplevt kommer att 

vibrera i ditt hjärtas slappa strängar och få dig att känna min andliga närvaro - i dina lidanden såväl som i 

dina glädjeämnen och i dina stunder av frid. 

17 Lämna alla klagomål och all smärta till mig i dessa stunder. Gråt och gråt, för när du gråter 

kommer din själ att kasta av sig sin betungande börda, och efteråt kommer hjärtat att bli friare. 

18 Gråt, älskade människor, för gråt är en av de mest uppriktiga böner som kommer från hjärtat till 

Gud. I morgon, när ni har besegrat smärtan och uppnått andlighet, kommer gråt inte längre att vara er 

bästa bön, utan själens frid genom vilken ni närmar er mig för att välsigna mig. 

19 Idag visar jag mig för er i andevärlden och talar till er i andevärlden så att ni kan lära känna mig 

lite bättre. 

20 När jag var i världen såg folket mig som en människa och kände till mitt namn: Jesus. Först efter 

min himmelsfärd började människorna förstå att den som hade talat i Jesus var den Kristus som profeterna 

hade förkunnat, och från och med då kallade de Jesus för "Kristus". 

21 Sannerligen säger jag er: Kristus är inte född i er värld, utan han var före alla världar, eftersom han 

är ett med Fadern. 

22 Han som föddes i er värld och tog kött i en moders livmoder var Jesus, mannen, den välsignade 

kroppen som var Mitt instrument och Mitt språkrör så att mänskligheten skulle se och höra Mig. 

23 Jag, Kristus, som talar till er, var i Jesus. Jag gav honom liv, stärkte honom och inspirerade honom. 

Han var förutbestämd att fullgöra ett gudomligt uppdrag och att hans liv, kropp och blod, som var vigda åt 

honom som inspirerade honom andligt, skulle försegla allt som "Ordet" skulle säga genom hans läppar. 

24 Jesus var en mänsklig varelse, men han föddes utan orenhet, utan orenhet, för att tjäna Gud som ett 

redskap. I honom var "Ordet" inkarnerat, vilket är det gudomliga Ordet. Vid 30 års ålder, när han hade 

uppnått full mandomlighet, uppenbarade sig Kristus, som bodde i honom, i all sin härlighets prakt, sin 

sanning och sin kärlek. 

25 Jesus, den kärleksfulle och ödmjuke nasaréen, som hade väntat på den stund då det gudomliga 

ordet skulle komma från hans mun, sökte upp Johannes vid Jordanfloden för att ta emot dopvattnet. Gick 

Jesus dit i en önskan om rening? Nej, mitt folk. Gick han dit för att utföra en ritual? Det gjorde inte han 

heller. Jesus visste att timmen hade kommit då han själv upphörde att vara, då människan försvann för att 

låta Anden tala, och han ville markera den timmen genom en handling som skulle bli inristad i 

människornas minne. 

26 Det symboliska vattnet hade ingen fläck att tvätta bort, men det gjorde denna kropp - som ett 

exempel för mänskligheten - fri från varje fasthållande till världen, så att den kunde bli frivilligt ett med 
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Anden. Detta hände när de som var närvarande hörde en gudomlig röst som talade med mänskliga ord: 

"Detta är min älskade Son, i honom har jag funnit behag. Lyssna på honom." 

27 Från och med den stunden blev Guds ord det eviga livets ord på Jesu läppar, eftersom Kristus gav 

sig själv till känna i fullhet genom honom. Folk kallade honom rabbi, mästare, budbärare, Messias och 

Guds son. 

28 I tre år talade jag till världen genom Jesu mun utan att något av mina ord eller tankar förvrängdes 

av detta sinne, utan att något av hans handlingar inte var i enlighet med min vilja. Anledningen till detta 

var att Jesus och Kristus, människa och ande, var ett, precis som Kristus är ett med Fadern. 

29 Lärjungar: Nu har jag talat till er genom att manifestera mig andligt genom människor. Men dessa 

är inte min kropp, som Jesus var, och jag blev inte heller människa i denna tid, och därför ser ni att när jag 

talar genom orena varelser som ni alla är, måste ni förbereda er för att höra mig, för att upptäcka min 

gudomliga innebörd och sanning, bortom det klumpiga och ofullkomliga uttrycket hos mina röstbärare. 

30 Välsignade är de som upptäcker min mening och skiljer den från de mänskliga uttryckens 

ofullkomlighet, för de kommer att bli mina bästa uttolkare, som inte kommer att hamna i förvirring som de 

som, när de studerar mitt ord och mina verk från den andra tidsåldern, inte vet hur de ska skilja på när det 

är Jesus som människa som talar och när det är Kristus som Ande som instruerar. 

31 Studera mina lektioner med kärlek så att du senare, när du måste vittna om min manifestation, vet 

hur du ska tala sanningsenligt och enkelt till dina medmänniskor. 

32 Ni visar mig med glädje era gärningar, ni talar med mig om era segrar och även om era nederlag, 

och jag, Fadern som leder era liv och vakar över er i evighet, uppmuntrar er att fortsätta, att kämpa med 

iver så att ni kan uppnå dygd och rättfärdighet i alla era handlingar. 

33 Ni har lärt er att be innan ni tar ett steg, ni vill arbeta i strikt lydnad för mina lagar och ni tänker 

hela tiden på ert ansvar som mina lärjungar, vilket ni är. Ni förbereder er på ett sådant sätt att ni kan 

fullgöra era plikter på jorden utan att de tar upp all er tid och uppmärksamhet, så att ni kan ägna era bästa 

timmar, era energier och ert hjärta åt att fullfölja ert andliga uppdrag. 

Du tänker på att den tid i livet som du har fått är precis tillräckligt lång för att utföra ett stort arbete 

som är värdigt din ande. När ni känner till era gåvor gör ni er därför redo att arbeta med alla era krafter. Då 

finns det glädje i dig och tillfredsställelse hos din Fader. 

34 Jag har kallat dig och förberett dig som ett rent kärl som kan bära hela essensen av denna 

undervisning. När du har fyllt detta kärl, ta det till dina medmänniskor så att de också kan få ta del av din 

glädje. 

Du ser redan en vidsträckt horisont framför dig, en väg som börjar med mig och slutar med mig. Kom 

ihåg att jag har sagt till dig: "Jag är vägen", och om du lydigt accepterar det, om du kärleksfullt accepterar 

det jag erbjuder dig, kommer du att nå målet med tillfredsställelse och frid som återspeglas i din varelse. 

Ni kommer inte att kunna föra fram något klagomål inför mig, eftersom ni har gett bort allt ni ägde. Ni 

kommer att ha gett er själva helt och hållet för att hjälpa en del av mänskligheten på dess väg mot 

förandligande - den del som tilldelats er i detta återuppbyggnadsarbete. 

35 Sprid inte ut er innan ni känner er starka, studera innan ni åker till andra provinser så att ni kan 

vara en ledstjärna för era medmänniskor. Förbered er på samma sätt som mina lärjungar från den andra 

eran gjorde. Efter att ha levt med sin Mästare, ivrigt tagit till sig mina ord och bevittnat mina mirakel, 

kände de sig också för svaga och obetydliga för att fortsätta mitt arbete, och därför bad de mig att stanna 

hos dem längre. 

Men ju mer dagen för min avresa närmade sig, desto mer instämde de i att deras så älskade Mästare 

skulle avgå och lämna ett så svårt uppdrag åt dem att utföra. Jag trängde in i deras hjärtan och såg den 

smärta som tryckte ner dem, och mina ord droppade över dem som en balsam för att trösta dem i deras 

stora sorg, och så sa jag till dem: "Frukta inte, för jag kommer att vara med er, och mitt ljus kommer alltid 

att lysa ner för att upplysa er." 

På samma sätt har jag även nu bara kommit för en viss tidsperiod under vilken ni har fått mina 

förmåner, och även detta ord kommer att upphöra för att fortsätta att flöda från ande till ande efteråt utan 

förmedling av en människa. 
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36 Jag vill inte att ni ska klaga missnöjt över att dessa manifestationer försvinner, men precis som ni 

har varit mycket förtjusta i mina ord, vill jag också att ni ska acceptera att denna form upphör för att ge 

plats åt en ny av högre slag som kommer att föra er ännu närmare mig. 

37 Se mig med er ande och överlåt er, fyllda av kärlek, till denna stunds högtidlighet. Min stråle lyser 

upp en röstbärare och Mitt Ord flödar för att komma ner på jorden i ditt hjärta, som är en trädgård som jag 

sköter med kärleksfull omsorg. Mitt ord är vattnet som bevattnar det för att göra det fruktbart och 

produktivt, och sedan sprida ut de nya fröna på åkrarna i denna mänsklighet som längtar efter kärlek. 

38 Låt mig vägleda dig, så kommer du vid slutet av vägen att upptäcka att ditt arbete är stort eftersom 

du visste hur du skulle lyda och följa min vilja. 

39 Slutet på min kungörelse närmar sig redan, för detta år 1950 går mot sitt slut. Därefter kommer en 

virvelvind och piskar det mäktiga trädet så att de torra löven utan liv och de dåliga frukterna faller från det. 

40 Som ett resultat av denna stora prövning som kommer att drabba mitt folk kommer många hjärtan 

att falla bort som torra blad som lossnar från det träd som gav dem saft. De kommer att falla bort på grund 

av bristande tro eller bristande kärlek, på grund av förvirring eller på grund av bristande ideal. Men de 

luckor de lämnade kommer senare att fyllas av ivriga troende och lärjungar av god vilja. 

41 De nya lärjungarna kommer att komma från dem som idag inte ens känner till Mitt verk vid namn. 

Vissa kommer att vara ödmjuka och ivriga från första stund, och så snart de hör min röst säga till dem: 

"Följ mig", kommer de att följa mig och på så sätt likna de lärjungar som jag fann när jag fiskade vid havet 

under den andra eran. 

42 Det kommer också att finnas de som reser sig mot mitt verk och som förföljs av mitt folk. Men 

även bland dem kommer det att uppstå mina stora såddare, mina mest trogna och generösa lärjungar, som i 

sin omvändelse kommer att minnas Saulus, min älskade Paulus, som med sin kärleksgåva till sin Mästare 

fyllde den plats som lämnades tom bland de tolv lärjungarna av den som sålde mig. 

43 På samma sätt måste de nya skarorna i denna tid komma till mitt folk för att fylla den tomma 

platsen för dem som har vänt mig ryggen, förnekat mig eller förrått mig. 

44 O ni hjärtan som är otrogna mot mig i prövningens stund! Behåll i era själar det odödliga fröet av 

mitt ord, så att ni en dag kan finna er frälsning i det! 

45 Och till dem som kommer att vara trogna mot mig - till dem som kommer att följa mig till slutet, 

säger jag att de ska förbereda sig, att de ska stärka sig i mitt ords väsen så att de inte kommer att ha ett 

ögonblick av svaghet inför dem som fördömer er, kritiserar er, förtalar er eller förföljer er. 

46 Glöm inte vad som hände med Petrus, min lärjunge, när han förföljdes till döds av Saulus. Jag 

bevisade för den trogna aposteln att han inte var ensam i sin prövning och att om han litade på min kraft 

skulle jag skydda honom från hans förföljare. Saul överraskades av mitt gudomliga ljus när han sökte efter 

Petrus för att arrestera honom. Mitt ljus nådde djupet av Saulus hjärta, som, när han kastades till marken i 

min närvaro, besegrad av min kärlek, oförmögen att fullborda det uppdrag han hade planerat mot min 

lärjunge, i sitt djupaste väsen kände att hela hans väsen förändrades, och nu, omvänd till tro på Kristus, 

skyndade sig att leta efter Petrus, men inte längre för att döda honom, utan för att be honom att undervisa 

honom i Herrens ord och låta honom ta del i hans arbete. 

47 Från och med då var Saulus Paulus, varigenom detta namnbyte visade på den fullständiga andliga 

omvandlingen av denne man, hans fullständiga omvändelse. 

48 Till och med i denna tid säger jag till mitt folk att om de verkligen litar på mig som dessa 

lärjungar, kommer de inte ens att behöva försvara sig mot sina förtalare eller förföljare. För jag ska 

överraska dem mitt på deras väg och få dem att höra min röst i den renaste av deras själar - samma röst 

som talade till Saulus hjärta och sade till honom: "Varför förföljer du mig?" 

Hur många fall av omvändelse kommer du inte att bevittna! Hur många mirakel kommer dina ögon 

inte att bevittna! Men vet hur ni ska förbereda er och vänta. Se upp och be, människor. Stormarna kommer 

att skaka om trädet och jag vill att ni alla förblir förenade med det. Då kommer du att kunna se alla mina 

profetior uppfyllda. 

49 Oroa dig inte för att ditt minne är svagt, eftersom du tror att de flesta av mina ord har försvunnit 

från det. Jag kan säga er att om ni vet hur ni ska förbereda er och sänka er vid ett prov, kommer mitt till 

synes glömda ord att återvända till ert minne. 
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50 Där, i meditationens tystnad och inre samling, kommer det att verka som om du hörde detta ord, 

och det kommer att hända att du verkligen tar emot dess innebörd i andlig mening. 

51 Denna erfarenhet kommer att fylla dig med tillförsikt eftersom du nu vet att mitt ord kommer att 

komma till dina läppar i varje ögonblick av din kamp och att mitt ljus kommer att lysa upp ditt sinne. 

52 Pionjären Roque Rojas, inspirerad av Elias' ande, skrev följande mening: "Var barmhärtiga och var 

barmhärtiga igen mot era medmänniskor, så kommer ni att få se min Fader i all sin härlighet". 

Sanning och ljus finns i dessa ord, lärjungar, för den som inte övar barmhärtighet i sitt liv kommer 

aldrig in i mitt rike. Däremot försäkrar jag er om att även den mest hårdhjärtade och envisa syndare kan 

rädda sig själv genom barmhärtighet. 

53 Skjut inte upp utövandet av barmhärtighet till sista ögonblicket, annars kommer du till dörren till 

det andliga riket med mycket små förtjänster och misslyckas med att komma in. 

54 Jag råder er att under hela den livsresa som ni ännu inte har gjort, så och odla detta frö så att ni kan 

få en riklig skörd. 

55 Var noga med att kärlekens aktivitet är den främsta av dina strävanden, och ångra aldrig att du har 

varit barmhärtig, för genom denna dygd kommer du att få den största tillfredsställelsen och lyckan i din 

tillvaro, och samtidigt uppnå all den visdom, styrka och upphöjdhet som varje ädel själ längtar efter. 

56 Genom barmhärtighet mot dina medmänniskor renar du din själ och betalar på så sätt av gamla 

skulder. Du kommer att förädla ditt mänskliga liv och höja ditt andliga liv. När ni når den dörr som ni alla 

kommer att knacka på, kommer ni att bli mycket lyckliga, för ni kommer att höra den andliga världens 

välkomnande rop, som kommer att välsigna er och kalla er till arbetet med förnyelse och förandligande. 

57 Kom till mig, ni människomassor, och lär er i mitt ord att utöva barmhärtighet. Kom och lyssna på 

mig och ta emot allt som jag vill hälla ut över er så att ni förstår att den fattigaste av er andligt sett har en 

skatt av gods som genom er barmhärtighet kan förvandlas till liv, hälsa, tröst, fred och visdom. 

58 Låt ingen säga att han inte kan utföra barmhärtighetsverk på grund av sin materiella fattigdom. För 

det kommer att vara hans okunnighet, hans brist på tro och hans själsliga lättja som talar så. 

59 Här, i mitt folk, kan det inte finnas några fattiga, eftersom mitt rike har närmat sig folket för att 

utgjuta sina skatter över dem. 

60 Mitt ord är som en flod som är rik på kristallklart och rent vatten och som har kommit till era 

länder för att bevattna åkrarna och göra dem fruktbara. Rena ditt hjärta och din själ i den, så att du kan gå 

din väg fri från bördan av dina fel, som du kallar synder. 

61 Om ni inte först renar er själva kommer ni inte att kunna uppleva känslan av barmhärtighet mot era 

medmänniskor, och ännu mindre kommer ni att kunna gråta med dem och känna med deras smärta. Var 

alltid medveten om att detta folk har tagit med sig uppdraget att förena mänskligheten andligt till en familj. 

62 Du är redan 1950, den sista av mina manifestationer i denna form. Ni kommer inte att kunna 

förneka att ni ofta har hört mig och att när mitt budskap slutar har jag sagt allt. 

Därför har timmen kommit för mig att säga till er att lämna er passivitet bakom er och bli aktiva 

arbetare på dessa välsignade fält - att ni inte längre bara är de som är nöjda med att vara närvarande vid 

mitt ord för att höra det eller fundera över det. Det är dags för din själ att resa sig upp, fri från band, bojor 

eller kedjor, och att framträda vid den här tiden för att ge världen det budskap som har anförtrotts den. 

63 Det är nödvändigt att många som nöjer sig med att bara närvara vid dessa andliga manifestationer 

börjar uppfylla sitt uppdrag och tar dessa mötesplatser, där Mästarens ord hörs och den andliga världens 

råd hörs, som en skola. Det är också nödvändigt att arbetarna, som under lång tid har begränsat sig till att 

arbeta endast på dessa mötesplatser, förstår att det snart kommer en timme då de måste sprida sig till olika 

delar av jorden för att sprida ljusets och kärlekens säd som min Ande har gett dem. 

64 Ni kommer fortfarande att behöva kämpa mycket sinsemellan, och jag kommer fortfarande att 

behöva pröva er ofta så att ni kan uppnå den utrustning som är nödvändig för att fullfölja ert uppdrag. 

65 Prövningarna är till för er förening. För så länge det inte finns någon andlig enhet i detta folks 

hjärta, kommer den säd de skördar att vara döv. 

66 Därför har jag sagt till er att ni i tid ska börja komma i harmoni med varandra, om ni senare vill 

komma i harmoni med hela mänskligheten, och jag har sagt till er från de tidigaste dagarna: "Var 

barmhärtiga och var barmhärtiga igen mot era medmänniskor, så ska ni få se min Fader i all sin härlighet." 
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Min frid vare med er! 
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Instruktion 309 
Min frid vare med er! 

1 Välkomna, lärjungar, till min undervisning. Du har känt mig i ditt renaste väsen och jag har talat 

till din själ. Min undervisning är för Israel och för hela mänskligheten. Jag tränar dig så att osäkerheten 

kan försvinna från din själ. 

2 Ni måste lära er att förstå och uppskatta storheten i det uppdrag jag har anförtrott er. För att din själ 

ska kunna göra rättvisa åt den måste den avvisa tvivel och osäkerhet i sin bön, den måste veta att den 

behöver hjälp som endast mina uppenbarelser, min undervisning och mina inspirationer kan ge den. 

De själar som på detta sätt har vaknat upp till min undervisning har gått från att vara barnlärjungar till 

lärjungar eftersom de outtröttligt har lyssnat till min undervisning. Om de missar ett enda av mina ord 

beklagar de det. Det är de som förutser den framtida kampen - de som inser att de måste dela med 

mänskligheten alla de fördelar som de har fått från min barmhärtighet. 

Alla som har förstått det stora ansvaret på detta sätt hör här Min instruktion genom Röstbäraren - Ordet 

som förklarar och tolkar alla prövningar, lektioner och händelser som ni upplever i era liv, en efter en. För 

sannerligen säger jag er att jag inte begränsar mig till att tala genom röstbärare. Det finns oändliga former 

för att göra mig känd för er, och detta är bara en av dem genom vilken jag låter er höra min undervisning i 

mänsklig form. Jag uppenbarar mig ständigt för mina barn, jag väntar inte på dagen eller natten, jag har 

ingen bestämd tid eller tidpunkt för att närma mig er. Jag är evig i allt skapat. 

3 Min universella närvaro fyller allt, ingen plats eller livsmiljö i universum är tom, allt är 

genomsyrat av mig. 

4 Er själ har alltid varit i kontakt med mig, men fram till nu har ni inte uppnått den fulla 

förverkligandet av denna kontakt, och därför har jag i den tredje tidsåldern gjort mig känd genom er 

genom att göra er till röstbärare av det eviga ordet, för att tala om för er att det bara är ett steg från denna 

manifestation till den av ande till ande, så att ni kan sträva efter att uppnå den mest upphöjda kontakten 

med min gudomlighet. Men innan dess måste den här perioden av kungörelse av en röstbärare vara över. 

5 När ni inte längre har Mig i denna form av uppenbarelse, kommer ni att höja er själ och åkalla Mitt 

Namn, och hur många lärdomar kommer Jag inte att avslöja för er i denna form av att söka Mig! Min 

gudomliga inspiration kommer att belysa vägar för dig att färdas. Då kommer du att se ditt förflutna - inte 

längre i mörker utan i ljus dagsljus. Du kommer att förstå vilka åtgärder du har vidtagit och inse vilka som 

var rätt och vilka som inte var rätt. I denna höga strävan kommer Israel att bli starkt, och denna styrka 

kommer att gå från hjärta till hjärta och från nation till nation tills alla mänskliga varelser söker mig från 

ande till ande. 

6 Titta på världen, studera den och du kommer att se dess materialism, dess låga passioner och dess 

korruption. För tillfället kommer uppnåendet av andlighet att verka omöjligt för er, men Mästaren har 

lämnat exempel från tidigare tider så att ni inte kommer att misslyckas. 

Kom ihåg att när jag blev människa för att leva bland er, gav jag världen en instruktion som var så hög 

för mänskligheten att till och med mina lärjungar fann den svår och till och med omöjlig att följa. Trots 

detta lämnade dessa apostlar ett exempel på uppfyllandet av Mina kärlekslagar och de gjorde Mitt 

kärleksbudskap, som Jag sådde i det folkets hjärta, fruktbart och fick det att blomma och bära frukt. Varför 

skulle det då vara omöjligt att utöva spiritualisering bland människor i den tredje tidsåldern? 

7 Sannerligen säger jag er att mänskligheten kommer att ge starka tecken på att dess materialism är 

på väg mot sitt slut. Vetenskapsmännen, som har fått sina hemligheter från naturen själv, når sina gränser, 

och naturens krafter kommer att vända sig mot dem som skändar dem. Naturen kommer att vägra att 

donera sina frukter till onda syften, och människorna kommer i sin vanföreställning och sitt hat att finna 

döden, att finna frukten av deras maktbegär som släpps loss av deras egen hand: Stormar, epidemier, 

farsoter. Och vem skulle kunna stoppa allt detta? Deras egen hand? Eller den mänskliga vetenskapen, som 

har vanhelgat mina hemligheter när den öppnade dem med en nyckel som inte var kärlekens? I sanning 

säger jag er, de kommer bara att öppna dörrarna till min himmelska rättvisa! 

8 Ve människorna i den tredje tidsåldern! Deras klagan kommer att höras i alla delar av jorden. 

Gären i lidandets bägare kommer att drickas som aldrig förr, och var och en måste ta sin del. För smärtan 
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blir värre dag för dag och man börjar redan känna hunger och törst - hunger efter rent frö och törst efter 

kristallklart vatten, efter sanning och evighet. 

9 Vad är din uppgift inför dessa händelser bland människor? Att ta till sig mina läror, att förstå dem 

och att leva dem. För spiritualismen bör inte bara vara på era läppar, utan ni måste omsätta den i praktiken, 

leva den andligt, moraliskt och praktiskt, utan att falla in i fanatism eller hemlighetsmakeri, genom att leva 

enkelt och rent, ge den andliga själen det värde och den plats den förtjänar, så att den kan hålla hov över 

sin kropp, som är förgänglig, i det mänskliga livet, så att det kan bli perfekt harmoni i ert fullgörande av 

uppdraget, och att detta exempel kan bära frukt bland människorna. 

10 Jag välsignar varje steg du tar i mitt arbete och kommer att se till att de blir fler och fler så att du 

senare, när världens breda vägar öppnar sig för dig, kan gå på dem som budbärare av min fred och mina 

nya uppenbarelser. Det är min vilja att din själ, instruerad av mina gudomliga lärdomar, ska bana vägar för 

förnyelse för människorna, och att de ska vakna upp till hälsosamma ideal och inspireras av det sublima 

för att uppnå spiritualisering. Under den här tiden har du uppnått den nödvändiga förberedelsen och 

motståndskraften i din själ. Ingenting kan få dig att backa från din väg. 

11 Då kommer de prövningar som skakar dig idag och stoppar dig på vägen att bara verka som lätta 

vindar som inte kan skada ditt ansikte. Först då kommer du att kunna känna igen den styrka som du har 

fått genom att följa min lag. 

Fortsätt att förbereda er, träng mer och mer in i innebörden av Mitt Ord. Gör först det som kommer till 

er som lärjungar och låt mig avslöja mig själv i er som Mästare, som Fader, som Ljus. 

12 Alla själar kommer att uppfylla sin uppgift och jag kommer att använda mig av var och en av dem 

så att allt är förberett för att mitt ord ska kunna uppfyllas. Men om ni tror att ni är de enda som har 

uppdraget att frälsa mänskligheten och att korset för att fullfölja uppdraget vilar på er, så misstar ni er. 

Endast en mycket liten del av detta arbete faller på er, eftersom varje varelse, på sin olika nivå av liv, är 

avsedd att samarbeta med universums enande. 

13 Det kommer att finnas många som ger sig ut med fredsidealet, med bön, kärlek och god vilja som 

redskap, och dessa dygder kommer att förena dem, och deras själar kommer att segra med min 

undervisning. 

14 Bli inte domare över era medmänniskor och min gudomliga rättvisa. Min lag fördöms ofta av 

människor, men jag säger er: Endast jag kan tränga in i mina höga råd. 

15 De som hungrar och törstar efter fred, de som lever i sorg, väntar dag efter dag på slaget från min 

rättvisans spira, som ska sänka sig över de män som leder nationerna in i elände, in i förödelse. Ni ska inte 

vara bland dem som väntar på mig på detta sätt, för min gudomliga rättvisa är fullkomlig och jag bevisar 

det för er genom min kärlek. 

16 Fatta Mitt Ord, så att ni inte, som många andra, misstar er om Min Gudomliga Rättvisas 

handlingar, när Jag kraftfullt plågar dem som bara begår en liten överträdelse, och å andra sidan verkar 

förlåta dem som har begått en allvarlig överträdelse. Mästaren berättar för dig: Om jag med kraft besöker 

dem som bara verkar ha begått en liten förseelse är det för att jag känner till själarnas svaghet, och om de 

avviker från vägen att uppfylla lagen kan det vara det första steget som leder dem till fördärvet. Men när 

jag straffar andra för en allvarlig överträdelse är det för att jag vet att en stor överträdelse är orsaken till en 

lika stor omvändelse för själen. 

17 Döm inte, fördöm inte, önsk inte ens i dina tankar att min rättvisa ska drabba dem som orsakar 

blodsutgjutelse bland folken. Tänk bara på att de, liksom ni, också är mina barn, mina varelser, och att de 

måste sona sina stora brott med stora försoningar. I sanning säger jag er att just de som ni pekar finger åt 

som de som skoningslöst har förstört freden och störtat er i kaos kommer att bli de stora fredsmäklarna i 

kommande tider, mänsklighetens stora välgörare. 

18 Blodet från miljontals offer skriker från jorden efter min gudomliga rättvisa, men bortom mänsklig 

rättspraxis kommer det att vara min som når varje själ, varje hjärta. Människors rättspraxis förlåter inte, 

förlåter inte, förlöser inte, älskar inte. Min älskar, förlåter, förlöser, återupplivar, höjer och upplyser, och 

det är just de som har orsakat så mycket smärta för mänskligheten som jag kommer att förlösa och rädda 

genom att låta dem gå igenom sin stora försoning, som kommer att bli den smältdegel där de kommer att 

renas och bli helt vakna för sitt samvetes röst, för att kunna se till den djupaste botten av sina gärningar. 

Jag kommer att få dem att vandra samma väg som de tvingade sina offer, sina folk, att vandra. Men i 
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slutändan kommer de att nå den renhet i själen som gör att de kan återvända till jorden för att 

återuppbygga allt som förstördes och återställa allt som förstördes. 

19 Tror ni att jag är svag i min rättvisa mot mina barns överträdelser? Är jag en tolerant och svag 

domare? Sannerligen säger jag er: Från den första mördaren som ni känner till, Kain, har jag uppenbarat 

samma rättvisa som den som jag talar till er i detta ögonblick. 

Medan Kain och Abel offrade sina brännoffer till mig, betraktade jag var och en av dem som offer: 

Abels var oskyldig och uppriktig, Kains var fåfäng. Jag accepterade Abels och förkastade Kains. Men när 

han förstod detta dödade han sin bror av hat och ilska. 

Jag bad honom redogöra för detta liv, detta blod, och visade honom mitt missnöje över det. Då sade 

han till mig: "Mitt brott är för stort för att bli förlåtet. Du är arg på mig för att jag dödade min bror. Ni 

driver mig ut ur detta land och jag känner att jag blir dödad på detta sätt, precis som jag dödade min bror." 

Men jag svarade honom: "Sannerligen säger jag dig: Den som dödar Kain skall straffas sjufalt." Då 

förstod han att jag fortfarande älskade honom och att det var ett bevis för att jag beviljade honom min 

förlåtelse, men att det var nödvändigt att sona detta brott, att tvätta bort fläcken och att visa sig värdig 

denna sublima och gudomliga förlåtelse. 

20 Vad var det för röst som talade till Kain? Det är hans eget samvete, den inre domare som jag har 

placerat i var och en av mina mänskliga varelser. Samma röst kommer att tala till alla människor, och den 

kommer att vara obeveklig eftersom det är en domare som inte kan mutas. Den kommer att tala till honom 

med samma klarhet som den talade till Kain. Men ni måste förstå att Kain inte kände till allvaret i sitt brott 

när han utgöt sin brors blod. Han visste inte vad döden var, men människorna på den tiden vet mycket väl 

vad den är. 

21 Därför kommer jag inte att vänta på att människornas rättvisa ska göra sig gällande i fråga om 

deras medmänniskors brott. Jag kommer att vänta på att vart och ett av mina barn kommer till min 

domstol, och där kommer min domstol att ge dem den dom som de har rätt till, så att de kan sona genom 

det lidande som omvändelsen innebär för samvetet. Endast där kan de förstå den stora kärleken till sin 

Herre. 

22 Under denna tredje tidsålder har jag gett er bekräftelsen på själens reinkarnation. Mänskligheten 

har alltid haft en intuitiv kunskap om detta, och själen har avslöjat denna hemlighet för köttet, men köttet, 

som alltid varit trolöst och svagt, har tvivlat på det. 

Varelser från det yttre har kommit för att ge människor denna uppenbarelse, men de har bara funnit tro 

hos vissa, och dessa har motsatts i sin tro och förkastats av de okunniga och icke-troende. Men idag, som 

aldrig förr, lever föraningen, vissheten om dessa manifestationer i mänskligheten, även om inte alla vågar 

erkänna det av rädsla för världen. 

Men jag har kommit i denna tid för att ge er en bekräftelse på detta och för att säga er: I själens 

reinkarnation uppenbaras min perfekta kärlekslag. Men i sanning säger jag er: Hur få är inte de som har 

blivit människor bara en gång på jorden, och hur många möjligheter har jag inte gett själar genom olika 

kroppar i världen för att gottgöra det onda som själarna hade gjort. Men din kropp är en tjock slöja som 

hindrar dig från att upptäcka kärnan i dessa läror. 

23 Mycket lite är vad jag har tillåtit er att veta om vem ni har varit genom tiderna, eftersom jag inte 

vill att ni ska tränga in i helgedomen, i mina höga råd, i köttet, innan ni har nått verklig själsmognad. Jag 

vill inte att ni ska förvandla det andliga livets läror till nya vetenskaper som bara leder till nyfikenhet, 

gåtor och tidsspillan. Jag vill inte att du tar ett enda steg på den andliga vägen som är meningslöst för dig. 

Jag vill att alla ska vara till nytta för dig, att du bara hör och att endast det som hjälper dig i din andliga 

utveckling uppenbaras för dig. Men allt det som bara tjänar dig till mänsklig tillfredsställelse ska du inte 

uppleva. Det kommer alltid att finnas en slöja över den, eftersom den representerar det heliga, den intima 

delen av ditt andliga arv. 

24 När denna mänsklighet väl tar fasta steg i förandligandet, i uppfyllandet av mina lagar, kommer 

den att upptäcka den Helige Andes stora lärdomar redan i sitt mänskliga liv, och då kommer den att ha en 

klar vision av det förflutna, nuet och framtiden - endast begränsad i den mån det är min vilja. 

Därför, lärjungar, gå in på den sanna vägen till förandligande som min undervisning visar er, så att ni 

kan bli de goda profeterna som förkunnar faran för massorna och räddar dem från misslyckande. 
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Jag kommer att hjälpa dig i ditt uppdrag genom att i rätt ögonblick visa dig en del av de icke-troendes 

tidigare liv. Men detta kommer inte att ske för att ni ska kunna fördöma dem, utan för att ni ska kunna 

instruera dem i mina uppenbarelser. 

25 På så sätt kommer de att väcka människor i deras utveckling och förstå att ett mänskligt liv inte 

räcker för att få veta min eviga läxa. 

26 Om du kämpar denna kamp med fullt engagemang kommer du att uppnå mycket. Men vem av er 

är säker på att återvända till den här världen eller aldrig komma tillbaka? Vem kan säga: "Allt jag gjorde i 

livet var vad Fadern hade tänkt sig för mitt öde. Nu kan jag gå vidare till andra världar och fortsätta att 

närma mig Gud på evolutionens oändliga stege." 

I sanning säger jag er att den kunskap ni har är för liten för att förstå dessa lektioner. Men alla de som 

fullgör sin uppgift kommer att ha tagit ett steg mot mig på den andliga vägen, och kommer att gå från 

lektion till lektion, från livsvärld till livsvärld, mot evigheten. Om det inte vore så, tror ni att ni skulle 

kunna vistas på de högre nivåerna av livet och att samvetet skulle tillåta er att göra det, vilket är Min egen 

rättvisa? 

27 Var hängiven, arbeta och låt min gudomliga vilja uppfyllas i dig. Många av er kommer fortfarande 

att se uppfyllandet av mina profetior i den jordiska kroppen, omvandlingen av denna mänsklighet, 

inlösningen av alla i min lag. Men innan dess måste ni bevittna stora strider, stora krig, sådana som ännu 

inte är kända för människor, sådana som historien ännu inte har skrivit ner. 

Men om ni, som redan har kunskap om vad som kommer att hända, om de händelser som närmar sig, 

måste rena er - vad kommer att hända med dem som inte har vaknat upp inför den Helige Andes 

undervisning, som har vanhelgat min lag, som har glömt sitt uppdrag, som lever i sina traditioner och har 

tyngt sig själva med okunnighetens kedjor? 

28 Förskräckelsen, lidandet och omvändelsen kommer att vara som en smältdegel för de stora 

legioner av själar som kommer att stå i kö inför sin egen domare. Men sannerligen, säger jag er, jag 

kommer också att hjälpa dem, och när de vaknar upp ur sin djupa sömn kommer de att skåda mitt strålande 

ansikte som visar dem min förlåtelse, och de väntar bara på att jag ska skicka dem in på den väg som de 

tidigare har vanhelgat och föraktat, för att gottgöra sina brott och visa sig värdiga min kärlek. Och jag, 

som en kärleksfull Fader, kommer att ge dem detta. 

29 Därför säger jag er i min undervisning att ni inte ska döma dem som ni i dag ser fläckade av 

människoblod och av alla överträdelser. För i er eviga tillvaro finns det större brott än att utgjuta mänskligt 

blod. Men kräv inte att få veta allt för tillfället. Jag har redan påpekat för er att jag ensam kan döma rättvist 

i mina höga råd. 

30 Nu ska du bara älska och förlåta, och om jag tillåter dig att studera och utvärdera de händelser som 

sker runt omkring dig är det för att jag inte vill att du ska vara likgiltig, blind och okänslig inför dina 

medmänniskors smärta. Jag har gjort er känsliga för min undervisning så att ni när tiden kommer kan ge 

undervisning, förståelse, kärlek, förlåtelse och tröst till alla era medmänniskor. Därför gör jag er till en fyr, 

en lysande stjärna och en trogen vän, så att ni kan uppträda på samma sätt i era hem, i institutionerna och 

bland folken. 

31 Jag vill inte längre att ni ska betrakta er själva som främlingar. Jag vill att det universella 

brödraskapet ska blomma bland er och börja bära frukt bland er. 

32 Det är bra att ni behåller era mänskliga lagar, men ni sätter min lära och er andlighet över dem. Var 

lydiga mot mina lagar, och sannerligen säger jag er att jag ska befria er från de allvarligaste konflikter som 

uppstår för er på grund av mänskliga lagar. Men bekämpa orättvisa, bekämpa korruption - inte med 

mordvapen eller med hat, utan med mitt kärleksfrö. 

Ni kommer inte att vara ensamma i kampen, jag har redan berättat för er att det finns folk bland 

mänskligheten där människor redan ger sig iväg, frigör sig från sin materialism, blir starka i sina ödesstråk 

- med målet att förena sig med mig. Vilka är dessa själar? För tillfället är det inte nödvändigt att du känner 

till dem. 

33 Lyft upp din själ, älska varandra, förenas i det bortomliggande med detta ideal av universellt 

broderskap. Jag kommer att kalla er till det andliga berget, och där kommer jag att vara med vissa och 

andra - med alla dem som längtar efter fred, efter frälsning, för att ge dem styrka och tro på mina 

uppenbarelser, så att de kan fortsätta sin resa på detta sätt. 
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Själar kommer att fortsätta att dyka upp - vissa som vilda blommor, andra som törnen i öknen. Men 

vissa, liksom andra, kommer att förenas av ett enda ideal, och i det bortomliggande kommer blommorna av 

er kärlek att förenas för att nå mig som en kärleksgåva. 

34 På detta sätt undervisar jag er, lärjungar, under det sista året av dessa manifestationer. För 

sannerligen säger jag er att när denna period är över kommer er andlighet att utsättas för mycket stora 

prövningar. Hur många av er kommer att bli offer för fanatism och avgudadyrkan? Hur många av er 

kommer bara att vara på väg mot hemlighetsmakeri, och hur många andra kommer att vilja lägga till något 

till Mitt verk som inte hör till det, för att utmärka er bland människorna? 

Vakta och be, o folk! Men glöm inte att ju renare och enklare din religionsutövning är, och ju mer den 

inspireras av mina lagar, desto större blir den fulländning som din själ kommer att uppnå. Om du har färre 

ceremonier och riter och större andlighet, mer barmhärtighet och kärlek till din nästa, kommer du att älska 

mig. 

35 En tid av avgudadyrkan och fanatism är på väg att komma hos alla jordens folk. Riterna och 

ceremonierna kommer att bli mycket intensiva och gå till ytterligheter. Prästerskapet och prästerna i de 

olika religionerna och sekterna kommer att föra sina anhängare till en punkt av upphöjelse. Jag tillåter 

detta, för detta kommer att bli som en storm bland mänskligheten, och i detta kaos kommer själar att känna 

sig som skeppsbrutna. Ingen kommer att känna sig i en säker hamn eller i en livbåt. 

36 Tiden kommer att komma då förvirring kommer att råda bland alla själar och de kommer inte att 

finna någon fridfull tillflykt på någon plats. Då kommer människorna att söka sig till de mest illustra 

huvudena, till ministrar som utmärker sig genom sin större intelligens, till dem som mänskligheten 

betraktar som heliga. Men deras förvåning kommer att bli mycket stor när de inser att även de är 

skeppsbrutna, utan kompass, utan fred och utan ljus. 

Sedan kommer mörkret. Men mitt i detta kaos kommer själar att resa sig för att söka sin frälsning, och 

bortom de mörka stormmolnen kommer de att skåda ljuset som ett nytt liv, som en ny gryning, och det 

ljuset kommer att vara den Helige Andes ljus, kommer att vara den fyr som lyser upp hela universum, som 

väntar på barnens återkomst och som lyser upp de stormiga oceanerna. 

37 Efter denna tid av prövningar kommer mänskligheten att få andlig frihet. Människans fot kommer 

att trampa på hennes gamla avgudar, besvikna kommer de att förstöra deras samlingsplatser av fåfänga, 

pompa och falsk prakt. Författarna av lärda verk kommer att kasta sina egna verk i elden. 

38 I den tiden kommer man att lyssna uppmärksamt på de mest outbildade och de minst utbildade av 

er. Hur många av dem som nu hör min undervisning bland detta enkla och eländiga folk och känner sig 

obetydliga eftersom de tror att de saknar vältalighet och andlighet, kommer senare att finna sig omgivna 

av folkmassor, och bland dem kommer det att finnas några av dem som de trodde var galna när de hörde 

mig genom röstbäraren. Hur många av dem som tvivlar på mitt budskap idag kommer inte senare att gråta 

som Petrus när de ser hur mitt ord uppfylls vid varje tillfälle? 

39 Fram till dess, fortsätt att förbereda er, stärk er själ i min undervisning, som inte har lett någon 

vilse, eftersom den bara kräver befrielse av er, frälsning genom förandligande. Men vad är förandligande? 

Det är den väg som jag har utstakat sedan tidernas begynnelse, och på den kommer alla renade själar att nå 

Guds barm. På den finns den gudomliga lagen, som är ursprunget till all dygd. Det finns en öppen bok, 

Livets bok, som innehåller all Guds visdom. På denna väg har jag bjudit in dig ännu en gång. 

40 Från bergets topp talar jag till er för tredje gången och säger till er: "Jag är vägen, sanningen och 

livet. Skilj er inte längre från mig. 

41 Kom ihåg: När min kropp togs från korset och sedan begravdes trodde lärjungarna, som var 

bestörta och inte kunde förstå vad som hade hänt, att allt var över i och med Mästarens död. Det var 

nödvändigt att deras ögon skulle se mig igen och deras öron höra mig igen, så att deras tro skulle tändas 

och deras kunskap om mina ord skulle stärkas. 

42 Nu kan jag berätta för er att bland dessa lärjungar fanns det en som aldrig tvivlade på mig, som 

aldrig tvekade inför prövningar och som aldrig övergav mig för ett ögonblick. Det var Johannes, den 

trogna, modiga, eldiga och kärleksfulla lärjungen. För denna kärleks skull anförtrodde jag honom Maria 

när de stod vid korsets fot, så att han skulle fortsätta att finna kärleken i det obefläckade hjärtat och att han 

vid hennes sida skulle stärkas ännu mer för den kamp som väntade honom. Medan hans bröder, de andra 

lärjungarna, föll en efter en under bödelns dödsstöten och på så sätt med sitt blod och sina liv beseglade 
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hela den sanning de hade förkunnat och sin Mästares namn, besegrade Johannes döden och undkom 

martyrskapet. När han förvisades till ödemarken trodde hans förföljare inte att det på den ö där de hade 

fördrivit honom skulle komma ner till honom från himlen den stora uppenbarelsen om de tidsåldrar som ni 

gradvis genomlever - den profetia som talar till människorna om allt som kommer att ske och gå i 

uppfyllelse. 

43 Efter att Johannes hade gett sina bröder mycket kärlek och ägnat sitt liv åt att tjäna dem i sin 

Mästares namn var han tvungen att leva åtskild från dem, ensam, men han bad alltid för mänskligheten, 

han tänkte alltid på dem för vilka Jesus hade utgjutit sitt blod. 

44 Bön, tystnad, självrannsakan, uppriktigheten i hans existens och godheten i hans tankar åstadkom 

miraklet att den personen, den själen, på kort tid utvecklade det som andra själar behöver årtusenden för 

att uppnå. 

45 Ja, lärjungar, Johannes är ett exempel på vad människans själ kommer att uppnå i kommande tider. 

Johannes uppryckning, genom vilken han talade, såg och hörde, var en uppenbarelse av vad ni skulle 

uppleva under den tiden. De andliga visionerna, som representerades i allegorier, sågs med hjälp av 

seerships gåva, dvs. den andliga synen. 

46 Den gudomliga rösten och rösten från andevärlden som nådde hans hjärna och berörde hans hjärta 

var preliminära tecken på den manifestation som ni har haft under denna tid genom röstbärare och 

gåvobärare. Och slutligen, Johannes, som under ledning av en ängel skrev ner allt han såg och hörde, 

avslöjade för mänskligheten den dialog från ande till ande som skulle komma när människorna hade 

befriat sig från orenheter och materialism i sina liv. 

47 När kommer människorna att uppmärksamma det som min älskade lärjunge lämnade i skrift? 

Märkligt är det sätt på vilket hans uppenbarelse är nedskriven, mystisk är hans innebörd, djupt till det 

omätliga är hans ord. Vem skulle kunna förstå dem? Människor som börjar intressera sig för Johannes' 

Uppenbarelsebok fördjupar sig i den, tolkar, iakttar och studerar den. Vissa kommer lite närmare 

sanningen, andra tror att de har upptäckt uppenbarelsens innebörd och förkunnar den för hela världen, 

medan andra är förvirrade eller för trötta för att undersöka saken närmare och slutligen förnekar att 

budskapet har någon gudomlig innebörd. 

48 Lärjungar från den "tredje tidsåldern", nu säger jag er att om ni verkligen vill komma in i denna 

helgedom och lära er den verkliga innebörden av dessa uppenbarelser, måste ni bekanta er med bönen från 

ande till ande - just den bön som Johannes praktiserade i sin exil. Du måste först förstå att den gudomliga 

uppenbarelsen, även om den representeras av jordiska figurer och bilder, helt och hållet handlar om 

människans själ, dess utveckling, dess kamp, dess frestelser och fall, dess vanära och olydnad. Det handlar 

om min rättfärdighet, min visdom, mitt rike, mina kärleksyttringar och min kommunikation med 

människorna, deras uppvaknande, deras förnyelse och slutligen deras förandligande. 

49 Där avslöjade jag för er mänsklighetens andliga livsresa, uppdelad i tidsperioder, så att ni bättre 

kan förstå själens utveckling. 

50 Så, lärjungar, eftersom Uppenbarelseboken berör ert andliga liv, är det lämpligt att ni studerar och 

betraktar den ur en andlig synvinkel, för om ni tolkar den enbart i termer av jordiska händelser kommer ni, 

liksom många andra, att hamna i förvirring. 

51 Det är sant att många jordiska händelser har ett samband med uppfyllandet av denna uppenbarelse 

och kommer också att ha det i framtiden. Men vet att de händelser och tecken som finns där också är 

figurer, bilder och exempel för att hjälpa er att förstå Min sanning och uppfylla ert öde att stiga upp till 

Mig på själens rena väg, som Min lärjunge Johannes lämnade er ett lysande exempel på, som föregick 

mänskligheten i årtusenden i dialogen från ande till ande med sin Herre. 

Min frid vare med er! 
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