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Förord 
Det är med glädje och tacksamhet som vi presenterar den avslutande volym XII i serien "Det sanna 

livets bok". Den har översatts från spanska till tyska av Traugott Göltenboth ─ liksom de andra volymerna 

─ med omsorg och känslighet. Som alltid rekommenderar vi att man läser endast små avsnitt med inre 

samling och reflekterar över det man läser i varje enskilt fall, så att den andliga innebörden av Kristi ord 

kan avslöjas fullt ut. 

I alla tider har Skaparanden talat till sina skapelser på olika sätt. Under den första tidsåldern gjorde 

Fadern sig känd för sina barn i direkt form genom samvetet och talade också genom munnen på budbärare, 

guider och profeter. Herrens tjänares förutsägelser och uppenbarelser tillkännagav en uppåtgående 

utveckling av den mänskliga anden och Mästarens ankomst. 

Med Jesu födelse i Palestina började den andra tidsåldern, då "Ordet" inkarnerade i det gudomliga 

barnet för att tala till människorna: "Jag är vägen, sanningen och livet". Under de 33 år som Jesus Kristus 

levde bland människorna vittnade han om sitt gudomliga ursprung, och för att förbereda sina lärjungar på 

sin avfärd sade han att han skulle återvända, men inte i köttslig gestalt, utan i moln, symbolen för det 

andliga, omgiven av sina änglars skaror. 

Manifestationerna i Mexiko var klokt förberedda av Guds hand. Först, 1866, uppenbarade sig profeten 

Elias' ande genom Roque Rojas sinne och sade: "Jag är profeten Elias, den som förvandlades på berget 

Tabor. Han öppnade för de församlade att den tredje tidsåldern, den heliga andens tidsålder, började. 

Några år senare, när gemenskapen hade vuxit och Kristus hade förberett instrument, uppenbarade han sig 

för första gången 1884 genom det mänskliga sinnet hos sitt utvalda instrument Damiana Oviedo ─ och 

därefter varje söndag på fler och fler, så småningom hundratals mötesplatser i hela Mexiko. 

Enligt Guds vilja varade manifestationerna i Mexiko fram till slutet av år 1950. Under de sista 20 åren 

av uppenbarelsetiden, med början omkring år 1930, antecknades de flesta av Herrens läror i stenografi. 

Den rikliga undervisningen, doktrinerna, profetiorna, uppenbarelserna etc. ägde rum på många olika 

mötesplatser som hade bildats över hela landet. En liten grupp som tidigare hade fungerat som "röstbärare" 

och som agerade på en tydlig instruktion från den gudomliga Anden, sammanställde 12 volymer av 366 av 

de förkunnade lärorna. De gav dem 

Titel: 

"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" 

Tyska: "Buch des Wahren Lebens" (bok om det sanna livet) 

Var och en av dessa läror representerar en harmonisk enhet av gudomliga läror; vid den tidpunkt då de 

riktades till åhörarna i Mexiko är de dock ─ vilket betonades flera gånger ─ ett arv för hela mänskligheten 

idag och för framtida generationer. 

Det är inte bokstaven i det gudomliga ordet, utan dess djupa, inre mening som höjer människan och är 

mat och balsam för hennes hungriga själ. Samtidigt fungerar den som en riktlinje för hans beteende i det 

dagliga livet. 
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Introduktion 
Följande utdrag kan ge läsaren en första inblick i denna volym. Siffrorna inom parentes hänvisar till 

instruktionerna och versnumreringen. 

Livets stora bok ─ Tredje testamentet 

Mitt ord kommer att förbli nedskrivet för all framtid, och från det kommer ni att sammanställa den 

tredje epokens bok, det tredje testamentet, Faderns sista budskap, för i alla tre tidsåldrarna hade Gud sina 

"fjädrar av guld" för att lämna sin visdom till mänskligheten. 

Moses var den första "guldpenna" som Fadern använde för att skriva händelserna i den första tidsåldern 

med outplånliga bokstäver på en bokrulle. Moses var Jehovas "guldpenna". Bland mina apostlar och 

anhängare under den andra epoken hade Jesus fyra "fjädrar", nämligen Matteus, Markus, Lukas och 

Johannes. Dessa var den gudomliga mästarens "guldfjädrar". Men när tiden var inne för första testamentet 

att förenas med andra testamentet genom kärlekens, kunskapens och det andliga framåtskridandets band, 

blev det en enda bok. 

Nu, i den tredje tidsåldern, när ni har mitt ord på nytt, har jag också utsett "fjädrar av guld" så att det 

kan bevaras i skrift. När tiden är inne kommer ni att sammanställa en enda bok, och den här boken, den 

från den tredje eran, kommer när tiden är inne att förenas med boken från den andra eran och den första 

eran, och från de tre tidernas uppenbarelser, profetior och ord kommer den Stora Livets Bok att växa fram 

för alla själars uppbyggnad. Då kommer ni att veta att alla ord ─ från det första till det sista ─ har uppfyllts 

i sanning och ande, att alla profetior var det förväntade historieförloppet som Fadern uppenbarade för 

mänskligheten. Ty Gud ensam kan låta skriva ner de händelser som kommer att inträffa. När profeterna 

talade var det inte de som gjorde det, utan Gud genom deras förmedling. 

Nå, mina älskade barn: vem lägger vikt vid den bok ni börjar sammanställa? I själva verket ─ ingen! 

Men det kommer en tid då mänskligheten, full av längtan och nyfikenhet, kommer att be dig om din bok, 

och då kommer den att vakna upp, utforska mitt ord och diskutera det. I denna idékonflikt kommer det att 

uppstå parter ─ vetenskapsmän, teologer och filosofer. Nationerna kommer att få ta del av vittnesbördet 

om ditt ord och visdomens bok, och alla kommer att tala om min lära. Detta kommer att bli början på den 

nya striden, kriget av ord, tankar och ideologier, men i slutändan, när alla i sanning och ande har förstått att 

Herrens Stora Livsbok har skrivits av Herren, kommer de att omfamna varandra som bröder och älska 

varandra, så som min vilja är. 

Det är nödvändigt att de tre böckerna bildar en enda, så att detta ord kan upplysa hela världen. Då 

kommer mänskligheten att följa detta ljus och Babylons förbannelse kommer att hävas, för alla människor 

kommer att läsa det sanna livets stora bok, alla kommer att följa samma undervisning och älska varandra i 

ande och sanning som Guds barn. (358, 58-66) 

Effekten av Kristi undervisning på anden 

Mitt ljus har spridit sig över hela världen och har fått min sanning att sökas i varje undervisning. Detta 

är anledningen till att människor beter sig på olika sätt i sina olika trosuppfattningar. Det är uppfyllandet 

av det som har profeterats. Vem av dem representerar sanningen? Vem döljer den hungriga vargen i 

fårkläder? Vem försäkrar med rena kläder sin absoluta inre uppriktighet? 

Du måste använda spiritualism för att upptäcka Min sanning, för mänskligheten har delat upp sig i så 

många trosbekännelser och världsåskådningar som motsvarade utvecklingen av det mänskliga tänkandet. 

På så sätt har fler och fler sekter och samfund bildats, och det blir mycket svårt för dig att bedöma 

sanningsinnehållet i var och en av dem. 

Min undervisning upplyser människornas tankar och idéer, och lite efter lite kommer var och en att 

förstå grunderna för att kunna fullända sina verk och leda dem mot en mer perfekt och högre kurs. (363, 4-

8) 

Jesu mirakler 

Jag gav dig helandet av hans varelser genom Jesus, till mångas förvåning. 
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De icke-troende, som hade hört Jesus tala om sin kraft och som kände till hans mirakel, krävde de 

svåraste bevis för att göra honom osäker för ett ögonblick och för att bevisa att han inte var ofelbar. Men 

denna befrielse av de besatta, det faktum att jag återförde dem till normala människors tillstånd, bara 

genom att röra vid dem eller titta på dem eller genom att rikta ett ord till dem, så att dessa andar skulle 

lämna deras sinnen och båda skulle befrias från sin tunga börda, förvirrade dem. 

Inför denna makt reagerade fariséerna, vetenskapsmännen, de skriftlärda och skatteindrivarna på olika 

sätt. Vissa erkände Jesu auktoritet, andra tillskrev hans makt till okända influenser, medan andra inte 

kunde säga något om den. Men de sjuka som hade blivit botade välsignade hans namn. 

Vissa hade blivit besatta av en enda ande, andra av sju, som Maria från Magdala, och några av ett så 

stort antal att de själva sa att de var en legion. 

     Under hela mästarens liv följde den ena andliga manifestationen på den andra. Vissa vittnades av de 

tolv lärjungarna, andra av folket ─ utomhus och i hemmen. Det var en tid av mirakel, av "underverk". 

Män och kvinnor fick tecken och rop från det yttre. De gamla och barnen bevittnade också dessa 

uppenbarelser, och under de dagar som föregick Frälsarens död på korset trängde det himmelska ljuset in i 

människornas hjärtan; varelserna i den andliga dalen kallade människornas hjärtan; och den dag Mästaren 

andades ut sin sista gång som människa, och hans ljus trängde in i alla grottor och i alla hörn, i de 

materiella och andliga hemmen, i längtan efter de varelser som länge hade väntat på honom ─ 

materialiserade, förvirrade och sjuka varelser, som hade avvikit från vägen, bundna med kedjor av ånger, 

som släpade på orättfärdighetens bördor, och andra själar som trodde att de var döda och bundna till sina 

kroppar ─ alla vaknade upp ur sin djupa sömn och vaknade till liv. (339, 21- 

22) 

Helande av fysiskt och psykiskt lidande 

Jag kommer att tala till dig från ande till ande och vägleda dig på vägen. 

Men jag vill att ni, innan ni kommer till människor som lärare, kommer som läkare, och sedan, när ni 

har tillfredsställt deras smärta, kan de dricka från källan med rent vatten från mitt ord. Sök först efter såret, 

såren eller sjukdomen och bota deras lidande, och vänd dig sedan till deras själar. 

Gå till era medmänniskor som Jesus gjorde under den andra epoken och ge er den helande balsamen 

före mina ord. Men vad är det för balsam, lärjungar? Är det källvattnet som välsignas och omvandlas till 

medicin för de sjuka? Nej, människor. Den balsam som jag talar till dig om finns i ditt hjärta. Jag har 

placerat den där som en dyrbar essens, och endast kärlek kan öppna den så att den flödar ut utan stopp. 

Om du vill hälla ut den på någon sjuk person kommer det inte att vara dina händer som läker, utan 

Anden som flödar över av kärlek, barmhärtighet och tröst. Miraklet kommer att ske där du lägger dina 

tankar. 

Du kan påverka naturens varelser och element på många olika sätt för att ge alla människor tröst. Men 

jag kan också säga er detta: Var inte rädd för sjukdomar och var tålmodig och barmhärtig mot alla. 

När det gäller de besatta och de som är förvirrade i sina mänskliga sinnen kan ni också bota, eftersom 

ni har denna förmåga och bör ställa den till tjänst för de varelser som är i förtvivlan och glömska. Befria 

dem och avslöja denna kraft för de trolösa. Det är ett av de stora uppdragen för detta folk att bringa ljus dit 

där det finns mörker, att bryta varje slaveri och varje orättfärdighet och att få denna värld att lära känna sin 

Herre och att skåda sig själv, sitt inre väsen, i full kunskap om sanningen. (339, 39-41) 

Himlen och helvetet 

Skräm inte inför dessa uppenbarelser, utan gläds tvärtom åt tanken att detta ord kommer att förstöra 

den föreställning ni har haft om evigt straff och alla de tolkningar som ni tidigare har fått om den eviga 

elden. 

"Elden" är symbolen för smärta, självanklagelser och ånger som plågar själen och renar den som guld 

renas i smältdegeln. I denna smärta finns min vilja, och i min vilja finns min kärlek till dig. 

Om det var sant att det är elden som utplånar människans synder, så skulle alla kroppar av dem som 

har syndat behöva kastas i elden här i jordelivet, i livet, för döda skulle de inte längre känna den. 

Kropparna stiger nämligen aldrig upp i den andliga rymden ─ tvärtom, när de har slutfört sin uppgift 

sjunker de ner i jordens inre, där de smälter samman med den natur som de har fått liv från. 
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Men om du tror att det som du kallar "evig eld" inte är för kroppen utan för själen, är detta ett annat 

allvarligt misstag, eftersom det inte finns några materiella element i det andliga riket och eld inte heller har 

någon effekt på själen. Det som föds av materia är materia, det som föds av ande är ande. 

Mitt ord är inte till för att attackera någon trosuppfattning. Om någon tror det är det ett stort misstag. 

Mitt ord kommer att förklara innehållet i allt det som inte har tolkats korrekt och som därför har skapat fel 

som har förts vidare bland mänskligheten från generation till generation. 

Vilket värde skulle min lag och min undervisning ha om de inte kunde rädda själar från misstag och 

synd? Och vad skulle det ha varit för mening med min närvaro som människa i världen om det fanns 

många som måste förgås för evigt, i en försoning utan slut? (352, 44-48) 

Guds omsorg och hjälp 

Du har aldrig levt övergiven. Ända sedan början, när du kom till liv, har du stått under min kärleks 

sköld. 

Ni mänskliga föräldrar som älskar era barn ömt: skulle ni kunna överlåta dem åt sitt öde när de knappt 

har fötts in i detta liv, när de mest behöver er omsorg, er hängivenhet, er kärlek? 

Jag har sett hur du bryr dig om dina barn, även när de har blivit vuxna; även om dem som har begått 

överträdelser, som har sårat dig, bryr du dig om dem med största kärlek. 

Men om du svarar på dina barns behov på detta sätt ─ hur kommer din himmelske Faders kärlek att se 

ut, han som älskade dig redan innan du existerade? 

Jag har alltid kommit till er hjälp, och i den här tiden, när jag möter er med större andlig utveckling, har 

jag lärt er hur ni ska kämpa för att upphäva de ohälsosamma krafterna och hur ni ska öka de goda 

vibrationerna. (345, 40-42) 

Viktiga aspekter av en perfekt bön 

Brottas, brottas för att uppnå andlig fulländning. Jag har visat dig vägen till detta mål. Jag har anförtrott 

dig bönen som det "vapen" som är bättre än alla materiella vapen för att försvara dig mot förräderi på 

livets väg. Men du kommer att ha det bästa vapnet när du uppfyller min lag. 

Vad består bönen av? Bön är bön, bön, förbön, tillbedjan och andlig kontemplation. Alla dess delar är 

nödvändiga, och den ena kommer från den andra. För i sanning säger jag er: Bön består i att människan ber 

mig att uppfylla sina önskningar, att tillfredsställa sina längtan ─ det som hon anser vara viktigast och 

mest frälsande i sitt liv. Och sannerligen säger jag er, mina barn, att Fadern lyssnar till era böner och ger 

var och en det som han behöver mest, närhelst det är för hans bästa. Men akta dig för att be om något som 

strider mot din själs frälsning. De som bara ber om materiella ting, om kroppsliga njutningar och tillfällig 

makt, ber om att få sina själar kedjade. 

Den andra typen av bön, förbön, kommer från kärleken till din nästa, den kärlek som jag lärde er som 

Mästare när jag kom till denna värld. Be för era bröder och systrar nära och långt borta, för dem som lider 

av konsekvenserna av krig i olika nationer, som utstår tyranniet från denna världs tillfälliga härskare. 

Förbered er, mina barn, be för era medmänniskor, men även i denna förbön måste ni veta hur ni ska be, 

för det viktiga är själen. Om en bror, dina föräldrar eller dina barn är sjuka, be för dem, men insistera inte 

på att de ska stanna kvar i detta liv om det inte är vad själen behöver. Be snarare om att själen ska befrias, 

att den ska renas i sitt lidande, att smärtan ska främja själens utveckling uppåt. 

Den tredje typen av bön, tillbedjan av den gudomliga Anden, innebär tillbedjan av allt som är 

fullkomligt, för genom denna typ av bön kan du förena dig med fullkomligheten, med den kärlek som 

omfattar hela universum. I tillbedjan kan du finna det tillstånd av fulländning som ni alla måste nå, och 

tillbedjan leder dig vidare till andlig kontemplation, som tillsammans med tillbedjan för dig till förening 

med den gudomliga Anden, det eviga livets källa ─ den källa som ger dig styrka dag efter dag för att nå 

Faderns rike. 

Det är så ni ska be: börja med bön och avsluta med andlig kontemplation. Detta kommer att ge dig 

styrka. (358, 10-16)  
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Instruktion 339 
Min frid vare med er! 

1 Du kommer till mig med din själ förberedd, full av ödmjukhet och saktmodighet, för att knacka på 

dörren till honom som är kärlek och evig förlåtelse för sina barn. Och du väntar ivrigt på ett ord som ska 

lindra din smärta, som ska besvara dina klagomål eller som ska tända ljus i ditt mörker så att du kan känna 

dig lycklig. 

2 Jag ser er närma er från olika vägar, var och en för att uppfylla ett annat öde. Men ni strävar alla 

mot samma mål och försöker bli ett med mig för att känna er nära perfektion. Och med glädje tar ni emot 

mitt ord, som smeker och korrigerar er på samma gång. Du tolkar det i dess sanna mening och börjar älska 

mig uppriktigt. Ni fruktar inte längre något från mig, som ni gjorde i andra tider, för idag vet ni att jag är 

fullkomlig kärlek och rättvisa, att jag inte straffar er och att det är ni själva som ni måste frukta eftersom ni 

är svaga och begår allvarliga fel som ni senare fäller tårar för och som ni måste gottgöra till ett mycket 

högt pris. Men den här erfarenheten får dig att leva vaksamt för att undvika de felsteg som besvärar själen 

och orsakar lidande. 

3 Den som har förstått detta är på rätt väg. Ni gör ännu inte verk av högsta fulländning, men ni är på 

väg att göra dem eftersom ni är mina lärjungar. Ljuset har skingrat era tvivel, själens styrka har övervunnit 

svagheten, och tillit leder er till att ni med sann kärlek ägnar er åt att uppfylla ert öde. 

4 Du går nu omärkligt in på den andliga vägen, det liv i enkelhet och renhet som jag har bett dig om, 

och du känner dig nöjd med detta nya liv. Ni frågar er inte längre varför jag har kommit tillbaka till er eller 

om mitt ord visar er en ny väg. I dag vet ni att det jag berättade för er under den andra eran inte var allt jag 

hade att lära er, att lektionen inte var avslutad, och att jag hade bevarat en tid av nåd för er där jag var 

tvungen att återuppta min undervisning för att visa er den väg som leder till andligt liv, den sanna dialogen 

med mig och förklaringen av mina ord som gavs under den tid då jag bodde bland er och som ni ännu inte 

har förstått. 

5 Tänk efter, och du kommer slutligen att förstå att varken under den första eller den andra eran 

kunde du förstå, känna och tro på en så stor läxa. Men Fadern, som är tidens och evighetens herre, har tagit 

er vid handen på livets väg med stort tålamod och visdom, utan att ha bråttom, och idag har ni gått in i en 

ny tidsålder. 

6 Nu är det den Helige Andes tid som snart når sin höjdpunkt ─ tiden för stora uppenbarelser och 

rättfärdighet, när slöjorna av många mysterier lyfts för att bli helt ljusa och klara! 

7 Jag har öppnat era ögon så att ni kan gå bortom det som ni har känt och ni kan gå in i min 

skattkammare, för jag, Fadern, är ingen hemlighet för mina barn. Jag vill bli känd och älskad av dig på ett 

perfekt och fullständigt sätt, så som jag älskar dig. Jag har ännu inte blivit älskad och dyrkad som jag 

borde vara, och ni vet inte vilken glädje ni skulle ge Min Ande genom ett ögonblick av förståelse och 

respekt för lagen. 

8 Sedan du kom till jorden har du haft mina manifestationer inom ramen för ditt intellekt, men när 

du tog de första stegen på utvecklingens väg, var din 

förståelsen är fortfarande mycket liten, precis som barnet är litet när det föds. Jag var tvungen att begränsa 

mig själv för att bli sedd och hörd så att ni kunde förstå mig. 

9 Jag avslöjade mig inte helt och hållet under de första gångerna eftersom ditt förnuft skulle ha varit 

förvirrat och hela ditt väsen skulle ha känt sig krossat. Därför har jag under långa tider förberett er och 

placerat er i början av vägen för att ni ska kunna gå den steg för steg, och på så sätt skulle ni komma fram 

till den nuvarande perioden då ni bättre kan förstå och älska er Fader. 

10 I alla tider har jag sänt budbärare till den här världen som har talat om själens överlevnad, om dess 

odödlighet och om det högre liv som den uppnår när den har fulländat sig själv. 

Från de tidigaste dagarna då människan bebodde jorden och hade oskuldsfulla drag över sig, till de 

dagar då hon var mer syndig, och nu i materialismens och den falska vetenskapens dagar, har mina andliga 

budbärare gett bevis på den höga grad av upphöjdhet i vilken den själ lever som har förstått att hålla sig i 

ständig gemenskap med sin Herre. 
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11 Men de första tidernas budbärare kunde inte förklara för mänskligheten de stora tidsperioderna 

som själen genomlever och dess liv i det hinsides. Patriarkerna, som visste hur de skulle upprätthålla sig 

själva i dygd, i kärlek till sin skapare, var nöjda med att leda sin familj, sin stam eller sitt folk längs 

rättvisans och rättfärdighetens väg. Men även om de hade kunskap om existensen av sin andliga, 

universella Gud ─ den intuitiva kunskapen om ett högre liv för själen i det bortomliggande ─ kunde de 

trots allt sitt ljus och sin dygd inte avslöja själens utvecklingsväg och orsaken till dess stora prövningar. 

12 Profeterna talade med stor sanningsenlighet och kom nästan alltid till jorden i tider av förvirring 

och avvikelser. De varnade nationerna och uppmanade dem till omvändelse och omvändelse, och 

förkunnade att de skulle få stor rättvisa om de inte vände sig till det goda. Vid andra tillfällen förutspådde 

de välsignelser för att man skulle iaktta och lyda den gudomliga lagen. 

Men vad dessa profeter talade var en uppmaning att praktisera godhet, rättvisa och ömsesidig respekt. 

De avslöjade inte själens liv, dess öde och utveckling. Inte ens Moses, som jag valde att göra till min 

representant och genom vars förmedling jag gav lagen för all framtid, talade till er om det andliga livet. 

13 Faderns lag innehåller visdom och rättvisa. Den lär mänskligheten att leva i fred, att älska och 

respektera varandra och att visa sig värdiga som människor i mina ögon. Men Moses visade inte 

mänskligheten vad som finns bortom den kroppsliga dödens tröskel, inte heller vad återställandet av 

olydiga själar är, inte heller belöningen för de kloka och flitiga i sin livsgärning. 

14 Senare regerade David, fylld av andliga gåvor och inspirationer, och i sina stunder av upphöjdhet, i 

sina hänryckningar, hörde han hymner och andliga sånger, som han skapade psalmerna av. Tillsammans 

med dem skulle han uppmana Israels folk att be och ge sina hjärtan som bästa offer till sin Herre. Men 

David, trots all sin kärlek och inspiration, kunde inte avslöja för människorna själarnas underbara existens, 

deras utveckling och mål. 

15 Och Salomo, som efterträdde honom i regeringsställning och som också visade de stora gåvor av 

visdom och makt som han hade fått, för vilka han var älskad och beundrad, och vars råd, domar och 

talesätt fortfarande är ihågkomna i dag ─ om hans folk hade vänt sig till honom och frågat honom: "Herre, 

hur ser det andliga livet ut? Vad finns det efter döden? Vad är själen?" ─ Salomo skulle inte ha kunnat 

svara på detta i all sin vishet. 

16 Men sannerligen säger jag er att Moses med sin iver för tro och lydnad, profeterna med sina 

varningar, patriarkerna med sina exempel, rådgivarna, de lärda och domarna med sina hälsosamma råd och 

sina goda domar, lämnade er deras exempel så att ni ─ efter honom ─ kan se till att era första steg från 

denna jord på vägen till det utlovade landet i det höga bortom blir säkra. Ni bör börja praktisera det goda i 

den här världen, ni bör vara rättvisa sinsemellan för att finna rättvisa på jorden. Här fann du frukten eller 

skörden av ditt arbete på fältet. Detta hem var för människan på den tiden en återspegling, en bild av 

andens eviga liv. 

17 Senare kom Messias, som blev människa, för att inleda en ny tid och för att ge mänskligheten en 

ny lektion där han hade stora uppenbarelser att göra för den och sade: "Ni är ljusets barn, och jag 

förvandlar er till mina lärjungar. Sannerligen säger jag er: Allt som ni ser mig göra kan ni också göra i 

Faderns namn." 

Och Messias, i vilken min Ande uppenbarade sig, hade nyckeln för att öppna portarna till den andra 

tidsåldern och kraften att bryta de sigill som stängde Livets, Visdomens, Rättvisans och Evighetens bok. 

18 Före hans ankomst lät jag den mänskliga världen få besök av den andliga världen. I Mästarens 

kölvatten fanns det andar av ljus och stor upphöjdhet och även andar av liten upphöjdhet. Både den ena 

och den andra var närvarande vid denna tidpunkt. De förra visade sig som ödmjuka tjänare fulla av 

hängivenhet. Bland dem fanns den som förkunnade för Maria hennes höga öde att ta emot Faderns "Ord" i 

sin renaste livmoder. En annan besökte herdarna i Betlehem för att ge dem nyheten om det heliga landets 

födelse, och en annan budbärare varnade den heliga familjen för den fara som hotade dem och vägledde 

och skyddade dem på deras flykt till Egypten. 

19 Många manifestationer skådades vid den här tiden med glädje och med många människors tro. 

Men andra, som var fientliga och trolösa mot det andliga livet, tvivlade och förnekade denna sanning. Men 

mina andliga värdar, som hade svärmat, drogs till sig av det ljus som Mästaren utstrålade. 

20 Ljusvarelser i det gudomliga verkets tjänst och andra som var upproriska och okunniga gjorde sig 

påminda överallt, och bland denna mänsklighet dök de besatta upp som vetenskapen inte kunde befria och 
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som fördrevs av folket. Varken laglärare eller vetenskapsmän kunde återställa hälsan hos de sjuka 

människorna. 

21 Ändå var allt detta avsett av mig för att lära er och för att ge er bevis på kärlek. Jag gav dig 

helandet av hans varelser genom Jesus, till mångas förvåning. 

De icke-troende, som hade hört Jesus tala om sin kraft och som kände till hans mirakel, krävde de 

svåraste bevis för att göra honom osäker för ett ögonblick och för att bevisa att han inte var ofelbar. Men 

denna befrielse av de besatta, det faktum att jag återförde dem till normala människors tillstånd, bara 

genom att röra vid dem eller titta på dem eller genom att rikta ett ord till dem, så att dessa andar skulle 

lämna deras sinnen och båda skulle befrias från sin tunga börda, förvirrade dem. 

Inför denna makt reagerade fariséerna, vetenskapsmännen, de skriftlärda och skatteindrivarna på olika 

sätt. Vissa erkände Jesu auktoritet, andra tillskrev hans makt till okända influenser, medan andra inte 

kunde säga något om den. Men de sjuka som hade blivit botade välsignade hans namn. 

Vissa hade blivit besatta av en enda ande, andra av sju, som Maria från Magdala, och några av ett så 

stort antal att de själva sa att de var en legion. 

22 Under hela mästarens liv följde den ena andliga manifestationen på den andra. Vissa vittnades av 

de tolv lärjungarna, andra av folket ─ utomhus och i hemmen. Det var en tid av mirakel, av "underverk". 

Män och kvinnor fick tecken och rop från det yttre. De gamla och barnen bevittnade också dessa 

uppenbarelser, och under de dagar som föregick Frälsarens död på korset trängde det himmelska ljuset in i 

människornas hjärtan; varelserna i den andliga dalen kallade människornas hjärtan; och den dag Mästaren 

andades ut sin sista gång som människa, och hans ljus trängde in i alla grottor och i alla hörn, i de 

materiella och andliga hemmen, i längtan efter de varelser som länge hade väntat på honom ─ 

materialiserade, förvirrade och sjuka varelser, som hade avvikit från vägen, bundna med kedjor av ånger, 

som släpade på orättfärdighetens bördor, och andra själar som trodde att de var döda och bundna till sina 

kroppar ─ alla vaknade upp ur sin djupa sömn och vaknade till liv. 

Men innan de lämnade jorden vittnade de om sin uppståndelse och existens till dem som hade varit 

deras nära och kära. Genom allt detta upplevde världen dessa manifestationer under denna natt av sorg och 

smärta. 

Folkets hjärtan skälvde och barnen grät inför dem som hade varit döda länge och som denna dag bara 

återvände för ett ögonblick för att vittna om den mästare som hade kommit ner till jorden för att sprida sitt 

kärleksfrö och som samtidigt odlade de andliga fälten som beboddes av ett oändligt antal själar som också 

var hans barn och som han helade och befriade från sin okunnighet. 

23 Kunskapen om dessa fakta fördes vidare från en generation till nästa, och apostlarna var på 

världens vägar, öppnade ögonen på den sovande mänskligheten, visade vägen som leder till ett högre liv, 

gjorde en brytning till det höga bortom och förklarade sin Mästares undervisning. De befriade också de 

besatta och botade de sjuka, inte bara kroppen utan också själen. De uppmuntrade och såg med medkänsla 

både på dem som bor i denna värld och på dem som bor i en avlägsen värld. De kände den enas smärta 

lika väl som den andras, eftersom det inte finns någon främmande eller avlägsen smärta för den som 

älskar. Den som förbereder sig kan uppfatta klagan, böner och behov, var de än befinner sig. Och dessa 

lärjungar instruerade andra så att de skulle följa dem i fullgörandet av deras uppdrag på jorden. 

24 Jag tillät dessa manifestationer för att världen skulle reflektera och inse att själen inte dör, att dess 

liv är evigt och att den på varje gård där den bor har en markerad väg, den har blivit instruerad i sina 

plikter och har en uppgift att utföra. 

25 Jag återvände även efter korsfästelsen för att vittna om min sanning och för att övervinna 

mänsklighetens otro. Till och med bland mina lärjungar var jag tvungen att visa mig för att bevisa att jag 

är Livet och att mitt Liv finns i allt skapat. Jag fick mina anhängare att se mig och deras fingrar att röra vid 

mig för att befria dem från sin plåga. För efter att jag hade fullbordat mitt verk på Golgata var de 

förvirrade och det var nödvändigt att min närvaro tröstade och uppmuntrade dem. Men detta var inte hela 

innebörden av denna händelse, det var en förväntan på min återkomst, en lektion av djup betydelse som 

jag gav er när jag visade mig i andevärlden till de älskade lärjungarnas förvåning och glädje. Sedan insåg 

de att det skulle komma en tid då jag skulle komma så ─ på ett andligt sätt ─ för att förklara allting och för 

att ge er ett nytt budskap. 
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26 Detta är vad jag sa till er på den tiden: "Det jag har sagt till er är inte allt jag har att lära er. För att 

ni ska få veta allt måste jag först gå bort och sända er Sanningens Ande, så att han kan förklara allt som 

jag har sagt och gjort. Jag lovar dig tröst i prövningens tid." Men den tröstaren, den förklararen, är jag 

själv som återvänder för att upplysa er och hjälpa er att förstå de tidigare lärorna och den nya läran som jag 

ger er nu. 

27 Det är jag som har inlett den tredje tidsåldern för att ni genom ett grundligt studium ska få veta 

orsaken till alla mina manifestationer och få kunskap om mina uppenbarelser. 

28 under den andra tidsåldern ─ under de år jag levde i den här världen var jag omgiven av 

övernaturliga händelser, skeenden och varelser, och allt detta talade om betydelsen av den perioden, om 

förverkligandet av mina löften som jag gett till den älskade mänskligheten sedan tidernas begynnelse. Och 

idag, när jag ger er en ny lektion och låter er lära känna det andliga livet, ger jag er förmågor och gåvor så 

att ni kan bli läkare för själar och på så sätt bli outtröttliga såddare, lärare i sann visdom. Och för detta 

uppdrag har jag i första hand valt ut "Israels folk", så att det ska vara de som undervisar de andra folken. 

29 Dagens mänsklighet, hur stor den än är i dina ögon, är mycket liten jämfört med den värld av 

andliga varelser som omger den. Med vilken kraft invaderar dessa legioner människornas vägar, men de 

uppfattar, känner och hör inte den värld som omger dem. 

30 Jag förbereder er, mina lärjungar, så att ni i alla själar kan vara 

ljus så att ni kan vara sanna vänner, bröder och systrar, rådgivare och läkare för varandra, och din intuition 

kommer att tala om för dig vem som finns runt omkring dig och vad deras behov, uppdrag eller gottgörelse 

är. Ni som är upptagna med detta stora arbete bör dock respektera och älska det öde som jag har tilldelat 

varje varelse, och ni bör inte gå in i vetenskaper som sänker er från den höga plats där min barmhärtighet 

har placerat er. 

31 Du är inte längre okunnig. I dag går du stadigt eftersom du började ditt arbete för länge sedan. Från 

patriarkernas och profeternas dagar, och sedan Moses dagar, då ni visligen vägleddes och råddes, har alla 

era handlingar, böner och ord skrivits ner och har sina återverkningar i själen. De var den början som 

gjorde er värdiga att ta emot mina första stora uppenbarelser och även att bevittna mina ankomster. 

32 Min förkunnelse i denna tid kommer inte att vara ofruktbar, och för dem som har hört mig och 

använt min undervisning kommer den att vara en skatt av goda frukter. När jag slutar att göra mig själv 

känd genom människor kommer jag att lämna kvar mina vittnen, mina lärjungar, som kommer att fortsätta 

att arbeta, och efter det kommer jag att från detta folks barm låta nya generationer av såddare komma fram 

som kommer att få denna säd att föröka sig. 

33 Jag uppmanar er att återvända till patriarkernas lyckliga dagar. Föreställ dig för ett ögonblick att du 

lever ett dygdigt och enkelt liv som det där frid, välbefinnande och livsglädje råder. Föreställ er de 

lyckliga tiderna när mannen visste hur han skulle hålla sig frisk och stark i kropp och själ genom sin tro 

och dygd, och visste hur han skulle representera mig i rättfärdighet, i kraft och styrka ─ dessa tider när 

kvinnan också var full av dygder, ömhet, moralisk styrka, skönhet i sin själ och kropp, var livmoder och 

vagga, källa till godhet och exempel på fromhet för sina barn, sin make och sin far. 

34 Minns de tider då vissa hade tak för att skydda andra, då gästfrihet och barmhärtighet, kärlek och 

hänsyn fanns. När du väl har upplevt sådana dagar igen och omfamnar önskan att älska och tjäna din nästa, 

att främja freden i ditt folk, freden i ditt hjärta och i ditt hem, kommer jag att bjuda in andra människor att 

ta del av den glädjen. Här, i ditt sällskap, kommer de att finna broderskap och vänskap, i ditt hjärta 

uppriktighet. Under ditt tak kommer de att finna heder och moral, på ditt bord välsignande gåvor och i 

dina ord ljus och sanning. Och efter att de fredsälskande folken har besökt er och delat ert andliga ideal 

kommer de att återvända till sina länder på sina långa eller korta resor och lämna ett spår, ett exempel på 

andlighet och sanning. De kommer att vilja bli som du, eftersom de hos dig har upptäckt hemligheten med 

fred, hälsa och livsglädje, som du har funnit i uppfyllandet av mina lagar och i förandligandet, vilket är 

enkelhet, upphöjdhet och sanning i alla handlingar. 

35 Ser du denna mänsklighet som vänder och vrider sig i sin osäkerhet och smärta? Känner ni den 

dystra och fördomsfulla mantel som omsluter er planet? Mästaren säger till dig: "Den värld som inte 

känner till min återkomst och som inte heller lever inspirerad av mitt ord - hur långt ifrån det andliga livet 

känner den sig inte! Men även för att upplysa dess invånare räcker det med ett bevis, ett samtal, för att de 
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ska ångra sig och inse att den enda uppgift som deras själar har på jorden är att fullända sig själva genom 

de prövningar som jag skickar dem. 

36 Många kommer att förstå denna stora sanning innan de har lämnat sina kroppar på jorden och gått 

över tröskeln till den "dal" som väntar alla. Mänskligheten är bara ett steg från denna insikt. Slöjorna 

kommer att slitas sönder och allas ögon kommer att öppnas för att möta den dolda kunskapen, och denna 

värld som ni tycker är så stor ─ med sina enorma kontinenter, sina hav så vidsträckta liksom sina öknar, 

sina långa vägar, sina människor så oåtkomliga för er, sina raser så obegripliga ─ kommer att erövras av 

en undervisning, ett ord, en uppenbarelse. Men detta kommer inte att lämna några spår av blod, död eller 

smärta. 

37 Människan kommer att bli upplyst av ett ord som kommer att förtära eldarna. Men denna eld 

kommer att vara kärlekens eld, och de spår den lämnar i sin väg kommer att vara liv, hälsa, tröst och fred. 

Denna lära är min lag, mitt ord och mitt eviga verk, som jag erbjuder en gång till till till mina barn, och 

den kommer att bryta fram med kraft från allas hjärtan, eftersom den är skriven i varje själ och dess sigill 

är outplånligt. 

38 Vad blir början på detta arbete och hur kommer denna kunskap att nå ut till folket? Jag har 

förberett allt på ett perfekt sätt: Jag tar över en stor del av den som min uppgift. Jag låter dock dig och 

mina andliga värdar delta i detta arbete, liksom mina budbärare som jag har anförtrott ett oändligt antal 

uppdrag, så att ni kan ge er iväg som legioner av ljus för att ge denna uppenbarelse och förklaring av de 

andliga manifestationer som har blivit verklighet i gångna tider och i den nuvarande eran, där mycket få 

har gissat på deras omfattning. Men detta ljus ska nå alla utan åtskillnad av social klass eller ras. För ni ska 

inte hålla er tillbaka av rädsla för domen eller straffet från de otrogna. 

39 Jag kommer att instruera er när ni ska börja arbeta, för det kommer att bli en tid med så stora och 

tydliga tecken att ni kommer att höra andevärldens och den här världens rop, som med sina händelser 

kommer att visa att er kamps timme har kommit. Jag kommer att tala till dig från ande till ande och 

vägleda dig på vägen. 

Men jag vill att ni, innan ni kommer till människor som lärare, kommer som läkare, och sedan, när ni 

har tillfredsställt deras smärta, kan de dricka från källan med rent vatten från mitt ord. Sök först efter såret, 

såren eller sjukdomen och bota deras lidande, och vänd dig sedan till deras själar. 

40 Gå till era medmänniskor som Jesus gjorde under den andra epoken och ge er den helande 

balsamen före mina ord. Men vad är det för balsam, lärjungar? Är det källvattnet som välsignas och 

omvandlas till medicin för de sjuka? Nej, människor. Den balsam som jag talar till dig om finns i ditt 

hjärta. Jag har placerat den där som en dyrbar essens, och endast kärlek kan öppna den så att den flödar ut 

utan stopp. 

Om du vill hälla ut den på någon sjuk person kommer det inte att vara dina händer som läker, utan 

Anden som flödar över av kärlek, barmhärtighet och tröst. Miraklet kommer att ske där du lägger dina 

tankar. 

41 Du kan påverka naturens varelser och element på många olika sätt för att ge alla människor tröst. 

Men jag kan också säga er detta: Var inte rädd för sjukdomar och var tålmodig och barmhärtig mot alla. 

När det gäller de besatta och de som är förvirrade i sina mänskliga sinnen kan ni också bota, eftersom 

ni har denna förmåga och bör ställa den till tjänst för de varelser som är i förtvivlan och glömska. Befria 

dem och avslöja denna kraft för de trolösa. Det är ett av detta folks stora uppdrag att föra ljuset dit där det 

finns mörker, att bryta varje slaveri och varje orättvisa, och att få denna värld att lära känna sin Herre och 

att se sig själv, sitt inre, i full kunskap om sanningen. 

42 Hjälp kärleksfullt dem som i illusionen att de fortfarande tillhör denna värld lever störda och 

förvirrade i sina själar att hitta vägen ut ur sitt stora misstag. Använd inte våld, utan fyll ditt hjärta med 

ömhet och medkänsla för att behandla alla varelser rätt. 

43 Har ni inte gett dessa förvirrade varelser ljus och tröst? Ja, säger Mästaren till dig. Sedan jag gav 

dig denna kunskap har du upplyst dessa varelsers väg. Men hur stor måste inte er tro och er bön vara för 

att kunna omvända dessa själar. 

44 Kampen där de mörka krafterna kommer att slås ner har redan brutit ut från en värld till en annan. 

Den stora striden äger rum i universum, och det är nödvändigt att människorna övertygas om den så att de 

kan ta upp sina vapen. 
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Så länge som världen förbereder sig och närmar sig det slutliga testet som måste föra den till ljuset, bör 

ni be, vakta och ge den helande balsamen till alla som är i behov av den. Gå till dem i din bön och ge dem 

skydd under din andliga mantel. För när du utgjuter din varelse i kärlek, kommer jag att omfatta hela 

universum med min Ande. 

45 Jag ber er, människor, att inte för ett ögonblick tappa modet när min avresa närmar sig. Stärk er i 

mitt ord och be om fred för folken. 

46 I framtiden har du inte för avsikt att veta vem du var tidigare och vem du kommer att vara i 

morgon. Tänk bara på att ni har varit där, att ni är där nu och att ni kommer att vara där igen och att ni 

kommer att nå mig på den väg som jag har utstakat för er ─ att ni är Israels Ande, det utvalda folket som 

ska ha höga uppgifter i mitt verk. Gör en ansträngning så att du kan uppnå fred på jorden och lycka i det 

hinsides. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 340 
1 Med kärlek och barmhärtighet påminner jag er om de ord jag gav er under den andra eran, när jag 

lärde er att älska varandra och att lämna tydliga spår av min kärlek på er väg. 

2 Jag lärde dig att älska din Gud mer än allt annat skapat. Men i denna tredje era vänder jag mig 

återigen till er själ för att ge den min kärlek, mitt ljus och min barmhärtighet. 

3 Ta er inte bort från min barm, för ni vet inte vad framtiden kommer att ge er, och jag vill inte att ni 

ska vara svaga under den tiden. Ni är det utvalda folket som kommer att visa världen den säkra vägen och 

ge den, stavelse för stavelse, den undervisning som jag har anförtrott er. Men Mitt verk är inte en annan 

religion ─ det har varit människor som har skapat religioner i enlighet med sin intelligens. Mitt arbete är 

en doktrin, det är en lag som jag har gett er sedan tidernas begynnelse. 

4 I vår tid tömmer mänskligheten lidandets bägare och säger: "Det är Guds straff". Men Fadern säger 

till er: "Jag är kärlek och jag straffar er inte. Det är ni själva som 

har åstadkommit rening." 

Under denna tid ger jag er undervisning och ni tar emot den genom ordet, genom intuition, synens gåva 

och uppenbarelse. Jag stärker din själ så att den inte överraskas av frestelser som alltid vill leda dig bort 

från ljusets väg. 

5 Jag hör dem som i djupet av sitt hjärta säger till mig: "Gör oss värdiga att vara en del av ditt 

apostlaämbete." Men jag säger er att efter 1950 kommer jag att bilda nya lärjungar och tjänare till mig som 

kommer att ta emot mina budskap genom intuition och inspiration, så att de kan tala till mänskligheten. 

6 Ni frågar er själva vad innebörden av "de sju stegen på himmelsstegen" är, och er Mästare säger er 

med säkerhet: siffran sju betyder andlighet, det är den andlighet som jag vill se hos Mitt utvalda folk 

Israel. 

Du måste komma till mig med alla dina dygder och utvecklade förmågor. Vid det sjunde steget eller 

stadiet i din utveckling kommer du att anlända till mig och se Himlen öppna sina portar för att ta emot dig. 

Jag lämnar dig inte för ett ögonblick, och om smärtan finns i ditt hjärta är det inte för att jag har lämnat 

dig, för min kärlek är oändlig. Anledningen är att Fadern har tillåtit smärtan att nå dig så att du kan vakna 

upp och vara vaken. 

7 Ni, älskade människor, är med mig i mänsklighetens ställe. Ni är en del av Israels stammar, de 144 

000 markerade av Mitt utvalda folk. Men en del av er är i andevärlden och andra i materien. 

8 Ni ska föra detta budskap om fred och tröst till alla platser på jorden, för mänsklighetens behov är 

stort. Jag har fyllt din resepaket med mina kärleksgåvor och lagt ett svärd i dina händer så att du kan ta 

bort det mörker som vill stoppa dig på din väg. 

9 I denna tredje tidsålder har jag dukat upp bordet för er och gett er själ andlig föda. För det är den 

heliga anden som upplyser er så att ni kan uppnå andlighet. 

10 Elia har varit föregångare i denna tredje tid. Han har förenat er i min kärleks hinder och hjälper er 

att fortsätta på denna väg så att ni kan lära er att förlåta och älska varandra. Var och en som följer mina 

läror kommer att nå ljuset och sinnesfriden, och glädjen kommer att flöda över i hans väsen. 

11 I min kärlek har jag gett er viljans frihet så att ni kan komma till mig genom er egen vilja. Men 

eftersom du inte kunde sväva upp, kom jag till dig för att lära dig vägen med min gudomliga kärleks 

ömhet. 

12 Den sanna spiritualisten kommer inte att kännas igen genom sina ord utan genom sina goda 

exempel. För att hjälpa er i er uppstigning kommer min lysande stråle till er värld för att upplysa och lyfta 

era själar. 

13 Människor behöver min kärlek, mitt ord, som måste nå fram till botten av deras hjärtan. Mästaren 

kämpar outtröttligt för att era själar ska bli mer upplysta varje dag, så att de, befriade från okunnighet, kan 

höja sig till högre regioner. 

14 Portarna till mitt rike är öppna och "Faderns Ord" kommer till er med oändlig kärlek för att visa er 

vägen igen. 

15 Jag har kommit till mänskligheten ännu en gång, men de har inte känt mig eftersom jag har visat 

mig andligt och deras materialism är stor. Eftersom din själ har sprungit ur min gudomliga ande ─ varför 
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har då människorna inte känt mig?...: Därför att de har bundit sina själar till materialismen, till de lägre 

passionerna. Men här är Guds lamm som kommer till er som ljus för att upplysa er och ge er sanningen. 

16 Mitt ord är näring för din själ, det är det kristallklara vatten där den renar sig själv för att ta emot 

från sin Gud vad den har rätt till. Sträva inte efter jordens skatter, utan efter de eviga skatterna, så att du 

kan lära känna de härligheter som omger dig. 

17 I svåra stunder, när du känner dig ledsen och nedstämd, så stå upp i bön så att du kan få 

barmhärtighet från din Fader. 

18 Mitt folk, ni känner er nedstämda eftersom ni har saknat tro och tillit. Men jag säger er: Om ni 

saknar tro kommer ni att förlora modet och er själ kommer att känna sig svag, ledsen och nedstämd. Jag 

vill att du ska sätta din tro och tillit till din Fader så att du kan få allt du behöver. Älska så att du kan bli 

lycklig, var god och kravlös, lid med tålamod och förlåt din nästas förolämpningar. 

19 Jag har kallat er för att ni ska ta emot min undervisning igen och för att ni ska låta mig bo i era 

hjärtan och göra min vilja ─ så att jag genom er förmedling kan uppenbara mig själv genom goda 

gärningar. 

20 Under den andra tidsåldern uppenbarade jag, Kristus, mig själv genom Jesus av Nasaret, och när 

människorna kallade mig liv som människa fortsatte detta ljusbudskap att lysa upp er värld, och så 

kommer det att vara för all framtid. 

21 Fatta vart och ett av mina ord, då kommer du att kunna nå sanningens ljus, och din själ kommer att 

bli allt större och stiga upp på den perfekta stegen av mitt andliga ljus. 

22 Mitt ljus har alltid funnits bland människorna och har uppenbarat sig genom mina budbärare. 

Apostlarna i den andra eran ─ upplysta av den heliga andens ljus ─ har sått det andliga fröet till min 

undervisning. 

I den tredje tidsåldern undervisar jag er med oändlig kärlek, och använder även det mänskliga 

intellektet, så att när ni väl känner er fulla av detta ljus och denna barmhärtighet kan ni föra dessa strålar av 

ljus och barmhärtighet till mänskligheten. 

Så som jag instruerar er, så instruera er ─ så som ni tar emot från mig, så för ni mitt ord till era 

medmänniskor med oändlig kärlek. Visa inte på din nästas överträdelser, för jag har inte kommit för att 

förråda era överträdelser. Gå på min väg och så rosor även om du måste skörda törnen. Om törnena sårar 

ditt hjärta ska jag läka dina sår. Jag ska ge dig läkande balsam, tröst och själens styrka. 

23 Mitt folk: I världen finns det trångmål, men sannerligen säger jag er att det inte kommer att vara 

för evigt. För jag har kommit för att avlägsna världens mörker och lämna dess andliga ljus, så att denna 

stora vedermöda kan avlägsnas för alltid, så att mänskligheten kan känna sig lycklig, vilket är min vilja. 

Men klandra inte Fadern för era lidanden eller för era krig, för det har inte varit min vilja. 

24 Jag har erbjudit er fred, enhet, broderskap och välvilja och har lärt er att älska varandra. Jag vill 

inte ha krigare i din värld, och jag vill inte heller att smärta ska ta dig i besittning. Det var människorna 

som ville att det skulle bli så, eftersom de inte visste hur man älskar och förlåter varandra. Jag, Fadern, har 

förlåtit er, för eftersom er synd var stor, var också ert lidande mycket stort. För din smärtans skull har jag 

förlåtit dig, för alla som lider och gråter förtjänar din himmelske Faders medkänsla och barmhärtighet, och 

i denna tid torkar jag dina tårar. 

25 Älska och förlåt så att du kan nå mitt rike och bära ett ljusets kläde på din själ. Er Mästare visar er 

vägen så att ni kan rädda er själva. Men på samma sätt som jag sträcker ut min hand till dig bör du sträcka 

ut den till dina medmänniskor och försiktigt vägleda dem längs vägen och visa dem din kärlek och din 

goda vilja. 

26 Vad har orsakat er smärta, mitt folk? Dina fel. De har förvandlats till törnen som sårat era hjärtan. 

Men min kärlek läker dina sår. 

27 Jag säger till er: Ge ingen anledning till att ni förtjänar smärta. Kom in på min väg med dygdernas 

vita klädsel, så att ni kan komma in i himmelriket. 

28 Ni kommer att bli en del av den andliga skaran av lysande varelser eftersom jag har gett er den 

heliga andens ljus så att ni kan lysa som stjärnorna på himlavalvet. 

29 Jag säger det igen: Jag är sanningen, vägen, ljuset och livet. Kom till mig, för jag kallar er att 

använda dessa höga attribut hos min gudomliga Ande. 
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30 Just nu visar jag din ande vida horisonter så att du kan frigöra dig från materialiseringen och 

reflektera över allt det goda du kan göra för mänskligheten. 

31 Med vilja och lydnad ska du utföra mina order och kontrollera din kropp så att du gör min vilja i 

samspelet mellan själ och kropp. 

32 Ni har min kärlek och mina andliga förmåner. Ni som har min frid bör be för de nationer som 

befinner sig i kaos. 

33 Jag gör mig påmind i människornas hårda hjärtan ─ de som har för avsikt att väcka krig ─ så att de 

kan inse att min vilja är starkare än deras krigiska avsikter. Om dessa människors hjärta förblir hårt och 

inte låter sig förändras av Min vilja, kommer Min rättvisa att kännas över hela världen. 

34 Be för mänskligheten, älskat folk, kämpa och arbeta så att de genom din förmedling får ta emot 

min barmhärtighet. För detta är ditt uppdrag och den gottgörelse som din själ har i den här tiden, så att du 

kan få meriter. 

35 Sov inte, Israel, gå framåt med den helige Andes ljus för att fullfölja ditt svåra uppdrag. Under 

denna tid går ungdomarna ut, och likt Kain berövar bröderna varandra livet. 

36 Stå upp och ge världen mitt ljus och balsam för dess stora lidanden. Kämpa med ljusets svärd och 

rädda världen från dess synd. Genom din bön tar du bort de dåliga influenser som förför människor. Jag 

vill att världen ska känna igen er som budbärare av min gudomlighet, och att ni i denna tid då jag dömer er 

alla är mina tjänare i vilka jag har placerat ljuset och kraften för att krossa världens mörka intriger. 

37 Skydda dina barn från avgudadyrkan vid denna tid. I de olika religiösa samfunden frågar många 

mig: "Herre, du sa att du skulle komma tillbaka. Varför visar du dig inte för oss?" Det är folket som inte 

har förstått mig, för jag uppfyller för närvarande mitt ord och gör min vilja bland mina utvalda, så att de 

kan bli de budbärare som väcker mänskligheten och vittnar om min närvaro i denna tid. 

38 Israel: I denna tredje tidsålder väntar stora skaror på er. Du bör vara som en regnbåge av fred och 

ljus när du ger dem de goda nyheterna. 

39 Det är nödvändigt att du talar till dem som döljer Mitt Ord och förvränger Min undervisning. Tala 

till dem i all klarhet, jag kommer att hjälpa dig så att du kan försvara din ståndpunkt inför dem. Det är 

nämligen människorna som är orsaken till att mitt verk i morgon är felaktigt och att min lag förfalskas, 

eftersom de har lagt till något som inte hör till mitt verk. 

40 Mänskligheten kommer att acceptera min undervisning av övertygelse, men mina sanna tjänare 

kommer inte att agera som herrar inför människorna. Imorgon måste ni modigt ge er iväg för att fullgöra 

ert uppdrag på platser nära och långt borta, så att världen kan gå in i sig själv och uppfylla min vilja. Men 

hur många prövningar väntar dig, Israel! Hur många av mina barn kommer inte att resa sig som hungriga 

vargar för att de vill förgöra er! Och om du inte är förberedd kommer du att känna stor smärta, även om 

detta inte är min vilja. Var beredd och följ varenda en av mina instruktioner så att lycka kan råda bland er 

och i mänskligheten. 

41 Du låter ditt liv passera förbi dig och ber mig förlåta dina överträdelser så som du förlåter dina 

medmänniskor. Men sannerligen säger jag er att det bara är läpparna som upprepar de utantillinlärda 

fraserna, men det är inte ert hjärta som ger mig en verklig och sann frukt av era gärningar. 

42 Ibland, när någon prövning tynger er och ni felaktigt tillskriver den ett gudomligt straff, säger ni 

till mig: "Herre, eftersom jag har förlåtit min bror ─ varför förlåter du inte mig?" Istället för att säga: 

"Fader, förlåt mig när jag kanske inte har förlåtit min bror med den sanning och uppriktighet som du har 

lärt oss". 

43 Om du skulle lära dig att meditera dagligen under en kort tid och om din meditation rörde det 

andliga livet, skulle du upptäcka oändliga förklaringar och få uppenbarelser som du inte kan få på något 

annat sätt. 

44 Din själ har redan tillräckligt med ljus för att fråga mig och för att ta emot mitt svar. Människans 

själ har redan nått en hög utvecklingsnivå. Observera dina medmänniskor från enkla förhållanden som 

trots sin brist på kunskap överraskar dig med sina djupa iakttagelser och det tydliga sätt på vilket de 

förklarar för sig själva vad som för många andra är något oförklarligt. Får de detta från böcker eller 

skolor? Nej, men av intuition eller nödvändighet har de upptäckt meditationens gåva, som är en del av den 

andliga bönen. I sin avskildhet, skyddade från influenser och fördomar, har de upptäckt vägen till 
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gemenskap med det eviga, andliga och sanna, och vissa mer, andra mindre, men alla som har mediterat 

över livets sanna väsen har fått andligt ljus i sina sinnen. 

45 Människan kommer att upptäcka sanningen med hjälp av sin ande, alla kommer att känna min 

närvaro, för jag har redan sagt till er att varje öga kommer att skåda mig när tiden är inne. 

46 Den tid som ni lever i är just den tid som tillkännagivits av Mitt Ord och Mina profeter från 

tidigare tider, då alla människor skall skåda Mig med hjälp av sina andliga förnimmelser och förmågor. 

47 Det kommer inte att vara nödvändigt för dem att skåda mig på ett begränsat sätt i en mänsklig form 

för att kunna säga att de har sett mig, utan det kommer att räcka med att deras ande känner mig och att 

deras intellekt förstår mig för att de helt sanningsenligt ska kunna säga att de har sett mig. 

48 Kärlek, tro och intelligens kan se oändligt mycket längre än vad dina ögon kan se. Det är därför jag 

säger till er att det inte är nödvändigt för mig att begränsa min närvaro till den mänskliga formen eller 

genom någon symbolisk figur för att ni ska se mig. 

49 Hur många av dem som såg mig eller rörde sig med mig under den andra eran visste inte ens vem 

jag var. Å andra sidan, hur många som inte ens visste när jag föddes som människa såg mig i anden, kände 

igen mig i mitt ljus och njöt av min närvaro på grund av sin tro. 

50 Öppna alla era ögon och bevisa genom er tro att ni är ljusets barn. 

51 Ni kan alla se mig, men för detta är det viktigt att ni har god vilja och tro. 

52 Rikets portar, det andliga hem som du ska nå för att få veta allt, står öppna i väntan på din själ. 

53 Gör så mycket som möjligt i det här livet för att få den nödvändiga styrkan att stiga upp till ljuset 

när din själ befrias. Men var stor i kärlek och förlåtelse, i barmhärtighet och ljus, så att när timmen slår för 

er att lämna kroppen, kommer ni lätt att befria er från er jordiska börda, och ni kommer då att vara fria på 

uppstigningens väg, utan att snubbla, till fridens hem. 

54 För att hjälpa er i er utveckling kommer mitt ord ner till människorna ännu en gång för att visa 

dem frälsningens väg. Kärleksfullt tar jag människor av god vilja vid handen för att leda dem till ljuset och 

för att visa dem de skönheter som aldrig tidigare upptäckts vid varje steg längs vägen. 

55 När jag talar till er om skönhet, syftar jag inte på naturen, för för den har ni vaknat upp och 

utvecklat era sinnen. Jag talar om det andliga livets skönhet, som ni inte känner till. Eftersom ni har varit 

kalla eller likgiltiga för dem, nöjer ni er med bilder eller figurer som skapats av det mänskliga sinnet. 

56 Jag ger dig nycklarna för att öppna dörrarna till din eviga lycka. Dessa nycklar är kärleken, ur 

vilken framträder barmhärtighet, förlåtelse, förståelse, ödmjukhet och frid, med vilka du ska gå igenom 

livet. 

57 Hur stor är inte andens lycka när den har herravälde över materien och njuter av den Helige Andes 

ljus! 

58 Livets prövningar får dig att förlora tron för en kort tid. Men lita på mig, jag uppmuntrar dig att 

fullfölja ditt uppdrag och dag för dag kommer jag att fortsätta att stärka din tro. 

59 Jag har förberett dig så att mänsklighetens rening kan äga rum genom din medling ─ så att du kan 

föra mitt ljus till de nationer som står inför sina stora problem. Mänskligheten suckar och söker frihet för 

att kunna gå in på vägen till förandligande. 

60 Varje dag väntar jag på att mina nya lärjungar ska anlända för att anförtro dem mitt arbete och göra 

dem till ett exempel på ödmjukhet och en ren spegel för mänskligheten. De ska utan att skryta gå ut med 

att de är mina utvalda och kämpa och arbeta som trosförkunnare för att föra ut mitt ljus till världen. 

61 Många är de skaror som hör mig i denna tid, men få är de som har förberett sina hjärtan som en 

helgedom för min gudomlighet. 

62 Tiden för min manifestation bland er är kort, och därför vill jag att ni ska vara förberedda. Jag 

säger er, mina barn, att portarna till mitt rike väntar på er, precis som de gjorde när ni korsade öknen med 

Moses i den första eran för att nå Kanaans land. Ni är som den förlorade sonen när ni återvänder till min 

Faders bröst, känner min smekning på nytt och får min undervisning, och när ni har kommit till mig nakna 

har jag täckt er med min andliga mantel så att ni inte behöver skämmas. Jag har visat er en ny dag och gett 

er mat från mitt bord. För jag har sett era fall och som far har jag känt med er smärta. Men under denna tid 

har jag gett er tröst, mitt ord som det eviga livets bröd, min frid och glädje i era liv så att ni kan känna er i 

er Faders famn. 
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63 Den andliga världen kände också lycka när den såg att du återigen var med mig. Den har förenat er 

med varandra för att arbeta i min korridor, för att ta emot de behövande och sjuka, för att skingra mörkret 

och ge balsam åt de andligt sjuka. 

64 Just när ni rör er bort från mig, vakar jag över er desto närmare så att ni inte faller ner i avgrunden, 

för min kärlek är gränslös. Det är ni som jag har räddat från de oroliga vågorna för att visa er frälsningens 

hamn. Jag kommer att vägleda dig på vägen, och min andliga värld kommer att skydda dig och hjälpa dig 

att stiga upp till mig. 

65 Antalet av mina tjänare har mångdubblats, men endast ett fåtal kommer att vara lydiga när min 

manifestation genom det mänskliga sinnet är över. Men jag säger er att ni kommer att få min andliga 

manifestation. Efter att ha tagit emot min undervisning sida för sida är det nu er uppgift att gå ut och göra 

kallelsen till mänskligheten. 

66 Ni bär i er själ den Helige Andes gåvor och min kärlek så att ni kan erkännas som det 

spiritualistiska treeniga mariska folket. 

67 Den Helige Ande kommer att upplysa er, instruktionsboken kommer att förbli öppen, och stavelse 

för stavelse kommer ni att förstå allt som er Mästare har gett er i denna tid. Det kommer att vara det tredje 

testamentet som når mänskligheten ─ det ord som jag har fört till er i denna tredje tid genom det 

mänskliga sinnet. 

68 När ljuset från min Heliga Ande upplyser er helt och hållet, kommer ni att förbereda er med 

uppriktighet och kärlek så att ni kan ta från mitt ord dess innebörd och ge det till mänskligheten som 

näring och balsam. 

69 Suckar och suckar från denna mänsklighet når mig. Men jag frågar dig: Vem har sårat dig? Ni är 

tysta, och därför säger jag er att det är era fel som har plågat er. Människor har nämligen strött sin väg med 

taggiga törnen utan att vilja förstå att de senare skulle behöva gå på dem. 

70 Ibland tycker du att det är orättvist att drabbas av konsekvenserna av de misstag som begicks av 

dem som levde på jorden för länge sedan. Men vem av er kan säga att han inte var en av dem som sådde 

törnen på vägen? 

Många människor kommer att le åt denna undervisning, men det är inte deras själ som hånar den ─ det 

är deras hjärta. Människan har alltid varit skeptisk och otrogen när det gäller det andliga. Men det räcker 

för mig att mitt ord är känt för dem, så att något inom dem, trots deras ironi och otrohet, talar om för dem 

att detta ord kan innehålla en kärna som de inte kan känna igen på grund av sin dumhet. 

71 Vem, som känner till mina läror, kommer fortfarande att försöka undkomma den gudomliga 

rättvisan? Ingen. 

72 Hur många människor har efter att ha levt ett liv i synd sett sig själva utan lidande och smärta 

under hela sitt liv, och när deras sista timme i världen har kommit har de trott att de har förlöjligat den 

gudomliga rättvisan, eller åtminstone undkommit den. 

När de sedan befinner sig i den "andliga dalen" har dessa varelser ─ i stället för att finna den eviga 

plåga som man talade om för dem på jorden ─ sett sig själva med förvåning omslutna av en bris av ljus 

och frid som lämpar sig för eftertanke och samvetsgranskning. Vem var tvungen att berätta för dem i dessa 

ögonblick att de skulle behöva gå den väg de hade gått på jorden igen? Då känner själen vikten av en klok 

och obeveklig rättvisa över sig. Men den är materialiserad och förstår ingenting om evighet eller om 

själens fullkomlighet. Den gör uppror eftersom den anser att allt som nödvändigtvis är rättvist och 

kärleksfullt är orättvist. 

73 Om ni alla redan hade haft denna kunskap skulle det sätt på vilket ni bär era problem och lidanden 

vara annorlunda. Det skulle inte finnas någon förtvivlan i dina lidanden, utan tvärtom skulle du inom dig 

ha tillfredsställelsen av att uppfylla en gottgörelse för att rena din själ, och istället för att hädla och göra 

uppror ─ vilket skulle göra denna gottgörelse ännu längre och mer sorglig ─ skulle du dag efter dag sträva 

efter att lätta på bördan genom hoppet om att känna att din själ är fri från fläckar. 

74 I denna tredje tid, som är domens tid, där den andliga reparationen måste nå sin höjdpunkt för att 

sedan ge plats åt en ny tidsålder, gör jag min röst hörd i världen för att väcka människorna ur deras sömn 

och visa dem vägen för att byta ut deras lidandets bägare till en vinbägare av evigt liv. 

75 Jag har avslöjat för er hur ni ska förkorta dagarna av vedermödor, för att befria er från den tagg 

som ni har skadat er med, och jag har sagt er att jag inte vill att ni ska fortsätta att skada er på vägen. Jag 
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bekämpar dina fel genom att ge ljus till ditt sinne så att det förstår orsakerna till sina lidanden och vet hur 

man undviker dem. På så sätt kommer du inte längre att skylla på ödet eller dina medmänniskor för allt 

som händer dig. Tanken på att ni själva ska ansvara för det kommer inte att få er att vänta tills era olyckor 

upphör, utan ni kommer omedelbart att ge er iväg och använda all er ansträngning och viljestyrka för att 

befria er från lidandets, syndens och okunnighetens ok. 

76 Ljuset sprids över hela jorden, ingen människa som hör detta ord har rätt att säga att det har 

förvirrat henne. Innan denna undervisning når jordens folk kommer min andliga närvaro att ha väckt dem 

och de kommer att förvänta sig att ett gott budskap kommer. 

Mitt budskap kommer att välsigna dig, trösta dig, hjälpa dig att bryta dig loss från materialismen och ta 

dig till ett bättre liv som ligger närmare sanningen. 

77 Så, lärjungar: Om ni måste återvända till världen en eller flera gånger, låt detta ske för att ni ska 

kunna skörda välsmakande frukter som ni tidigare har skött, för att er själ ska få uppleva tillfredsställelsen 

av att ha möjlighet att avsluta något arbete som den har påbörjat. 

78 Lämna inte den här planeten utan att först ha slutfört det arbete som anförtrotts din ande. 

79 Hur smärtsamt är det inte för den som måste återvända och finna det arbete som han lämnade 

bakom sig knappt påbörjat, och som han nu måste se förenat med nya uppgifter, ansvar och arbete! 

80 Jag kommer för att hjälpa dig att gottgöra dina misstag, för att avslöja hemligheten med att på en 

dag ersätta ett förlorat år och på ett år ett missbrukat århundrade, och på så sätt göra det möjligt för dig att 

ta evigheten. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 341 
1 Om mitt kärleksbudskap en gång hade förståtts skulle mänskligheten leva i fred. Men människan 

föredrar att tillfredsställa sig själv och har glömt min lag. 

2 Människor: I din strävan att sprida mitt verk, arbeta inte bara för din egen utveckling, utan sprid 

detta ljus till alla utan undantag. 

De som fortsätter att andligt hålla fast vid de vanemässiga idéer som har förts vidare i århundraden och 

som därför inte har befriat sig från sin fanatism kommer inte att se mitt ljus som du. 

Din ande har accepterat denna gudomliga uppenbarelse ─ men vad är din skyldighet gentemot 

mänskligheten? För att göra den kunskap som du har förvärvat genom att vittna om sanningen genom dina 

handlingar tillgänglig för dem. 

3 Jag har valt er för att sprida det kärleksbudskap som jag har gett er. Jag har avslöjat för er att jag 

finns inom er och utanför er. Men ni frågar mig: "Herre, hur kan vi nå perfektion för att komma till dig?" 

Och jag säger er som svar att ni genom era egna förtjänster kommer att stiga högre och högre tills ni når 

mig. Därför råder jag er alltid att spiritualisera er själva, att lyfta er och att använda era gåvor. 

4 Ni behöver inte längre särskilda former av dyrkan eller riter, inte heller bilder som varken har liv 

eller kraft. Du har skapats "till Guds avbild och likhet" eftersom du har ande, kraft och gåvor för att göra 

gott. Låt dig inspireras av skapelsen i ditt uppdrag, som har liv och avslöjar din Herres makt och styrka. 

Titta på himlavalvet, observera din omgivning, hur allting uppfyller sin uppgift. Se hur kungastjärnan 

ger liv åt denna natur, och vilken harmoni det finns mellan dess vitala element och den grodd som spirar 

från jorden. Allt avslöjar Guds storhet i fullständig harmoni. 

5 Kristus behärskade i sin fullkomlighet materien, och därför utförde han miraklet att ge de blinda 

synen och få de lama att gå. Det var anden som uppenbarade sig genom kroppen. Du måste fortfarande 

utvecklas så att din ande kan behärska kroppen och visa sig genom den. 

6 Återigen kommer jag till dig som kärlek och barmhärtighet. Men mitt ljus strålar ut över alla, för 

världen behöver andlig vägledning. 

7 De människor av god vilja som förmanar människor och avstår från all personlig nytta och fåfänga 

─ de som verkligen vet att människor är långt ifrån sin andliga Fader och att det är nödvändigt för dem att 

gå in i sig själva, komma till sans och lyssna till Ljusets ord så att de kan andliggöra sig själva ─ de som 

arbetar för sina medmänniskors bästa, oavsett vilken religion eller doktrin de tillhör ─ de kommer att 

förkunna sanningen, och sanningen är Gud. 

8 Min undervisning är universell, och i takt med att den mänskliga själen utvecklas kommer den att 

upplysa allt som är ovidkommande och söka spiritualisering, ljus och vägledning för att uppnå sin 

fulländning. 

9 Älska din Gud och din nästa, för det är på detta sätt som världens förståelse bygger. 

10 Jag har anförtrott dig mitt verk så att världen kan ta emot mitt ord genom din förmedling. Gå till 

alla på samma sätt, gör ingen skillnad mellan raser eller hudfärger, för alla behöver samma andliga näring. 

För varje gott verk som du utför kommer din själ att fyllas med glädje. Ni kommer att känna min frid och 

större styrka att gå framåt i fullbordandet av er andliga förening. 

11 Med kärlek väntar jag på återkomsten av de får som har lämnat hindret ─ de som nu går andra 

vägar. Vid den här tiden går er Mästare genom öknen för att söka dem som har gått vilse ─ de som jag nu 

ser, trots att jag har utgjutit min nåd och min kärlek över dem, fastän de är intrasslade i sina stora stormar. 

12 Älskade lärjungar, själar ni har kommit ut från mig: Jag har förberett er i den här tiden med min 

kraft och min kärlek, så att ni inte ska låta er ryckas med av den förvirring som omsluter världen. 

13 Snart kommer tiden för min manifestation genom det mänskliga intellektet att ta slut, och efter det 

ska ni ge er ut för att vittna bland mänskligheten. Jag har lett er in i livbåten och gjort er till mina soldater i 

den tredje eran, som ska kämpa för att få världen att känna tillit och kärlek till sin Gud. 

14 Ni ska vara som en tydlig spegel för världen. Ni skall se mitt ord uppfyllas från det första till det 

sista. För ni är mina tjänare som utför mina order med ödmjukhet och lydnad och som bär lagen skriven i 

sina hjärtan. 

15 Som Mästare lär jag er ödmjukhet så att ni med mig som förebild kan ge er iväg till alla provinser. 

För folket är hungrigt och törstar efter mitt ord. 
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16 Det är nödvändigt, kära människor, att ni ger er ut på jordens olika vägar. För se, till och med i den 

mexikanska nationen har många inte känt till mitt arbete. Inse att det i världen redan finns de som påstår 

sig arbeta i mitt namn, trots att det är de som är i andlig nöd. 

Men ni, som har blivit rikligt begåvade av min gudomlighet ─ vad är er uppgift? För att göra min 

undervisning känd. Ni ska inte gömma er för världen och inte heller förneka den den barmhärtighet som 

den saknar. 

17 Sekterna, kyrkorna och de olika lärorna kommer att stå i vägen för dig och vill leda dig vilse 

genom att förklara sig vara innehavare av sanningen och hävda att de är mina lärjungar. Ni ska dock ge er 

iväg för att utföra mina order. Jag ger er denna varning så att ni kan vara redo för strid. Jag ska vara med 

er och göra er kända för människorna som förmedlare av min fred, som den balsam som lindrar deras 

smärta. 

18 Genom din lydnad kommer du att klättra högre steg för steg tills du når bergets topp. Där väntar 

jag på de markerade från de tolv stammarna av Israels välsignade folk. 

19 Min undervisning i denna tid är Tredje testamentet, i vilket ni hittar mina bud, och som jag har gett 

er i bildlig mening och även i klar form, så att ni kan ta det som är avsett för var och en av er ur det. Jag 

har ingraverat mitt ord i dig, Israel, med outplånliga bokstäver, och ingenting kan få det att gå förlorat, och 

på så sätt kommer du alltid att kunna vittna om det som jag har anförtrott mänskligheten i min fullkomliga 

visdom. 

20 Det är genom bön som ni når mig, med stöd av min andliga värld som skyddar er. Ni känner redan 

till denna väg eftersom jag i de lektioner jag gav er under den tredje eran tog er i handen och instruerade er 

hur ni kan nå mig genom bön. 

21 Mitt ords ljus står framför dig som en fyr som lyser upp ditt liv. Du kommer inte längre att kunna 

gå vilse, för jag är framför dig. Ni har rusat hit på min kallelse eftersom ni älskar mig och har funnit mig 

uppenbarad i all min härlighet. De som har sett min närvaro i en andlig syn har varit förtjusta, men ni har 

alla sett mig med er kärleks och tros ögon. Ni har alla njutit av mitt ord som en nektar, som en utsökt 

måltid och som en balsam som också läker. 

22 Ni kommer inte längre att kunna förväxla Mitt Ords frukt med andra frukter, eftersom ni nu känner 

till smaken och vet att den innehåller all perfektion. För närvarande förbereder jag er för att tala till andra 

när tiden är mogen, när ni är väl förberedda och befriade från er materialism. 

23 Jag utgjuter på alla själar essensen av Mitt Ord, Min Kärlek och Mitt Ljus, och alla som söker Mig 

finner Mig. 

I alla religioner, doktriner och trosbekännelser som existerar på jorden har jag funnit upphöjda 

människor som söker mig i förandligande ─ själar som har frigjort sig från all materialism och som har 

rest ett tempel för mig inom sig själva. Intuitivt har de tagit emot från mig eftersom jag har uppenbarat för 

dem ─ precis som jag har uppenbarat för er ─ allt som hör till den tredje tidsåldern. De har också läst i 

Skrifterna, i Mitt Ord som gavs under den Andra Tidsåldern, och i tolkningarna och diskussionerna, att jag 

med det häller ut Mitt ljus bland er, och jag har tagit emot frukterna av deras ande med kärlek. 

24 De förbereder stora verk när de ser att mänskligheten är vilse och förvirrad. De har rest sig upp, 

gjort sig förtjänta och sagt till mig: "Förlåt dem som är okunniga. Vi har ditt ljus, dina gåvor och din styrka 

i oss för att kunna uppfylla dina bud." De bygger på lagen, på mitt ord som gavs i gångna tider, och de 

söker i profetiorna och de meddelanden som jag gav till mina lärjungar och säger till sig själva: "Nu är den 

tiden inne." Därför söker de mig, och därför är jag med dem, eftersom jag inte har gömt mig för 

människorna. Var och en som söker mig har mig hos sig. 

25 Jag är den Universella Fadern, min kärlek kommer ner till alla hjärtan. Jag har kommit till alla 

jordens folk. Men om jag har valt denna mexikanska nation för att mitt ord och mina uppenbarelser ska 

hällas ut över den i all sin fullständighet, så är det för att jag fann den ödmjuk, för att jag upptäckte dygder 

hos dess invånare och inkarnerade "Israels folks" själar i dem. 

Men alla tillhör inte denna nationalitet, alla är inte inkarnerade. Utspridda över hela världen finns 

fortfarande de själar som tillhör de utvalda. De har blivit märkta, jag har öppnat deras ögon, jag har gjort 

deras hjärtan känsliga, och från ande till ande talar de med mig. 

26 Ni har fått mitt ord och mina manifestationer med hjälp av det mänskliga intellektet, och genom 

era gåvor har ni sett hur detta verk har utvecklats under den tredje eran. Därför, folk, är ni mina vittnen 
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som med full övertygelse skall tala om vad de har sett och hört, som skall utforska varje ord av mig, som 

skall tolka min lag. För de andra har trots sin intuition och träning inte all den kunskap som du har. Deras 

förtjänster är stora, för de har inte hört mig i den form som ni har hört mig. Ändå är de förenade med dig i 

tanken. 

Den dag kommer när ni möts på vägen och känner igen varandra. Din andliga blick kommer att 

upptäcka själen i dem som de bär ─ deras styrka och dygd, och i det ögonblicket kommer du att skaka 

hand och veta att den vandrare som korsade din väg också tillhör mina utvalda. 

27 Alla kommer inte att höra mitt ord i denna form. Varför, Israels folk? Ni vet inte, ni vet inte om det 

beror på er brist på enhet eller på er låga andlighet. Men var förenade med dem, för de är, liksom ni, 

ansvariga för mänskligheten. 

28 Ni ska göra er del, be för dem och vägleda dem. Bland mina utvalda finns också de som har vigts 

åt min gudomlighet och som bär en klädnad som präster. Bland de utvalda finns de mest ödmjuka som 

lever oigenkännligt bland folkmassorna. Det finns också de som representerar jordens lagar och 

regeringar. Det är bara jag som känner till deras nummer och kan känna igen dem. Du, Israel, ska känna 

igen dem genom din andliga förberedelse. 

     Ni ska alla bilda en kropp och en vilja i prövningens ögonblick när jag måste kräva att Israels folk ska 

skingras för att kunna så min säd överallt. Låt dig inte påverkas för tillfället. En del av er kommer att gå 

till institutionernas sköte och där fullfölja ert uppdrag av kärlek, barmhärtighet och undervisning. Andra 

kommer att gå till invånarna i de stora städerna. Du kommer att gå in bland dessa okunniga människor och 

där kommer du att kämpa mot fanatismen och okunnigheten hos dem som omger dig. 

29 Tiden för att fullfölja ditt uppdrag har ännu inte kommit. Jag har ännu inte markerat ditt nummer 

helt och hållet. Ni befinner er fortfarande i undervisningens tid, ni är mina elever och lärjungar. Men den 

tid kommer när ni blir lärare, när människor kommer att be er om ett ord, och det ord som kommer från 

era läppar ska vara sanningen, ska vara min rena undervisning. Du ska läsa den utan att lägga till något. 

30 Jag förbereder dig vid denna tidpunkt. Jag har själv åtagit mig den stora uppgiften att forma era 

hjärtan. Jag har inte anförtrott detta åt människor eftersom jag ser själviskhet hos dem. Jag har själv 

kultiverat era hjärtan, och genom de prövningar som ni har gått igenom på er väg har de bearbetats. 

När ni har snubblat har jag sagt till er: "Denna prövning kommer att ge er ett stort ljus". Och när du 

reflekterade, förstod du att den prövning som jag lade på din väg var nödvändig ─ att det var en fas i ditt 

hjärta som behövde jämnas ut. Inser du hur perfekt Mitt verk är? Hur skulle ni då kunna använda mitt ord 

för att tala till människor om ni inte var renade, om ni inte hade ett stort ljus och en stor andlighet inom er? 

31 Jag ensam leder er, jag ensam känner till var och en av er, och i enlighet med er själsliga styrka har 

jag skickat er prövningarna. Det är så jag har lärt er, för var och en av er bör vid lämplig tidpunkt ge sig ut 

som en apostel för min gudomlighet. Otaliga är de lärdomar som jag har gett er. Hur ofta har jag inte talat 

med dig om tidigare tider! 

I denna tredje tidsålder har jag förenat de tre testamenten och skapat en enda bok med dem. Men när 

jag nu, år 1950, ger er den sista sidan genom mänsklig överföring, säger Mästaren er i sanning: Med denna 

sida kommer boken inte att stängas. Jag kommer att fortsätta att skriva nya och otaliga sidor för dig. Jag 

kommer att fortsätta att sprida ljus så att ni kan tränga in i mitt ord, så att ni kan fortsätta att söka i det, och 

med tiden kommer ni att uppnå en större förandligande, eftersom ni inte slutar. 

32 År 1950 har ni ännu inte nått den största spiritualiseringen, ni är bara i början av den. Men efteråt 

kommer ni att utveckla denna gåva som finns latent i var och en av er. 

33 Förbered er, Israels folk! Jag är alltid Mästaren. Jag kommer inte att avlägsna mig själv, precis som 

jag inte var frånvarande efter att jag kom till världen som människa. Efter min avresa har jag alltid varit 

närvarande. Jag har funnits där tidigare i alla tider och i alla människors handlingar, jag har alltid skrivit 

ner deras verk, jag har alltid bedömt deras existens. Vem kan hindra mig från att göra det? Vem kan hindra 

dig från att höja dig till mig och älska mig? Vem kan hindra mig från att älska dig, bevara dig, trösta dig 

och döma alla dina handlingar? 

34 Ni, som bildar mänskligheten, är de som rör sig bort från mig, som inte längre är fyllda av kärlek 

till min gudomlighet, som sjunker ner i materialism, som låter sig ryckas med av passionerna och glömmer 

sin andliga uppgift. Men Fadern är oföränderlig och oföränderlig i sina lagar och domar. Jag är alltid 

densamma. Tro inte att min Ande uppenbarar sig med större kärlek vid en viss tidpunkt än vid en annan. 
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Jag är samma Ande som den som talade genom Moses och profeterna ─ samma som den som talade 

genom patriarkerna och apostlarna, och samma som den som talade genom alla budbärare. 

35 Kom ihåg min gudomlighet. Bli som Fadern! Älska mig med samma kärlek! Byt inte från kärlek 

till kyla! Var inte ivriga i dag och kalla i morgon! Jag vill se er alltid älskande, alltid troende, alltid 

upplyfta och andliga, alltid närma er mig på den uppåtgående vägen. För detta är målet för din ande. 

36 Varför visar du mig din kärlek och tro ena dagen och misstror mig en annan? Varför är ditt hjärta 

så nyckfullt? Jag vill att du ska vara som en solid klippa, att din tro alltid är densamma och att din kärlek 

alltid växer. Jag vill att ni ska vara som de växter som växer på jorden, att ni inte stannar upp i er 

utveckling, att ni på kort tid uppnår fullhet och mognad i alla era gåvor så att ni kan känna igen mig. 

37 Jag är barmhärtigheten som vårdar er, ni är villiga plantor. Ta emot daggen, livet som jag ger dig 

och använd det för att göra din ande stor. 

38 Idag hör barnen mig och jag talar till dem precis som jag talar till de vuxna eller de äldre. Varför 

talar jag inte till barnen på ett annat sätt, eftersom deras intellekt är litet? Eftersom deras ande är lika stor 

som din, eftersom de kan förstå mig. Det är nämligen inte "köttet" som jag talar till, utan anden. Därför 

säger jag till er: Tänk inte illa om barnen och låt dem inte tro att de inte förstår mig. Låt dem komma hit! 

Deras ande är hungrig. Jag kommer att utbilda dem på samma sätt som jag utbildar er. De är 

morgondagens generationer som måste lägga ytterligare en sten på era grundvalar i arbetet med att bygga 

upp, i arbetet med förandligandet. 

39 Detta är de sista morgonandakterna då ni kommer att få höra Mitt Ord i denna form, men jag ser att 

antalet av dem som hör Mig fortfarande är litet. Människans hjärta är förhärdat, det älskar bara pengar och 

nöjen. 

     Den har tillåtit själen att störas och gå under i en virvelvind av fiendskap, passioner och ambitiösa mål. 

40 Endast Israels folk kunde vakna upp och vakta dem som sover; vakta därför alltid. Jag ska 

förvandla stenarna till fruktbara växter, jag ska så mitt frö vid rätt tidpunkt. 

Precis som jag har sagt till er: "Bygg inte på sand", vet jag också när jag ska så, när hjärtat är redo att ta 

emot, när tiden är inne. Ni, som mina lärjungar, bör agera som Mästaren gör: Så när du ser ett hjärta som 

är redo, när det är öppet ─ hungrigt efter att ta emot ljuset från detta arbete. Din intuition talar om tiden för 

dig. Jag kommer att avslöja stora lärdomar för dig, och du kommer att utföra många arbeten med hjälp av 

din intuition. 

41 När mitt ord är färdigt ─ vem kommer då att instruera er på jorden?...: Var och en av er kommer 

att få inspiration och utrustning från mig. Lär er därför att be och att förena er med mig. Efter denna 

manifestation kommer ni att fortsätta att samlas under en tid. Kraften i dina tankar kommer att få dig att 

från Livets och Ljusets källa ta emot all den inspiration du behöver för din väg, för ditt livs resa. 

Jag kommer att inspirera alla, men det kommer att finnas några som kommer att sticka ut bland er 

eftersom de har en stor intuition, och det kommer att vara dessa som ger råd, som talar utan att kalla sig 

själva för mästare, utan att kalla sig själva för anhängare av mig. Var beredda, alla ni, för jag kommer att 

pröva er tro, era framsteg, under den tiden, och jag vill se att ni använder all min undervisning och att mitt 

ord har varit fruktbart i hjärtat på var och en av er. 

42 Jag vill inte se dig gråta under den tiden, inte heller känna nakenhet, hunger eller övergivenhet. Jag 

vill inte se er vandra omkring som en öken, utan som en familj full av liv, energi och andliga förmågor. 

Jag vill att ni ska älska, förstå och hjälpa varandra. 

43 Jag har lärt er kärlek, jag har bett er om broderskap, jag har fått er att förstå att ni alla skapades 

med samma kärlek, att ni alla kom från mig och att ni därför alla har samma egenskaper, samma 

fulländning. Ju större dina förtjänster är, desto större blir inspirationen och desto större blir dina gärningar. 

44 Om du inte är säker på att du kan ta ett bestämt steg, vänta. Samla all din styrka, bedöm alla 

"frukter" så att du kan gå vidare i din utveckling. Jag kommer att välsigna alla era goda föresatser. Jag 

kommer att förbereda din själ så att den med fullständig klarhet kan förstå samvetets direktiv. För ni 

kommer inte att vara likgiltiga som i dessa tider. 

45 Många prövningar kommer att ställas inför dig. Du måste kämpa mot många motståndare. Men ni 

har redan gått igenom de första prövningarna, ni har redan blivit felbedömda av era nära och kära för min 

saks skull. Du har förlorat allt och ändå förblivit hängiven. Men med mig har du återfått allting. Jag har 
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gett dig den själsfrid som dina nära och kära inte kunde ge dig. Med mig har du funnit sinnets och själens 

frid. Så vad kan du frukta när världen pekar på dig, när den gör narr av dig? 

46 Var inte orolig! Var säker på din tro, var fast i den, så att du i prövningens ögonblick kan ge ett 

tecken inför folket på min lära ─ på att det du har tagit till dig är rätt, gott och värdefullt. 

Var och en av er är en representant för mitt verk. Var du än befinner dig kommer dina handlingar att 

bedömas. Var därför uppmärksamma på era handlingar, på era ord, så att ni kan vara mina lärjungar 

överallt. 

47 Var och en av er är som en stark pelare på era livsvägar. Du kan återupprätta tron hos den som har 

förlorat den. Du kan rädda själen hos den som har gått vilse från förvirring. Du kan ge mod, fred och lugn 

till dem som behöver det. Så kom ihåg hur stort ert ansvar är. Kom ihåg att jag inte kallade dig av en 

slump, utan att när du upptäckte mitt verk tog du på dig ett stort ansvar för mig och för mänskligheten. 

48 Jag har inte kommit för att fräscha upp din hörsel eller ditt hjärta. Jag har kommit för att instruera 

er i de andliga uppenbarelserna, och när ni sedan är fulla av ljus är det er uppgift att instruera de andra. När 

jag kallade er för det utvalda folket var det inte för att jag vill gynna er framför de andra. Det beror på att 

jag vill ge dig min undervisning, förklara alla hemligheter för dig så att du kan tala till de andra med 

fullständig klarhet och lära dem att följa mig. Jag kommer dock alltid att vara din mästare. 

49 Närhelst ni finner hinder, svårigheter i era medmänniskors förståelse ─ närhelst nya prövningar 

överraskar er själ, kommer jag att säga till er: "Min frid vare med er", och genom denna hälsning kommer 

ni att känna igen mig och innerligt säga till er själva: "Mästaren är med mig, jag kommer nu att ta emot 

hans inspiration från honom, för trots alla mina förberedelser saknar jag ljus i denna prövning." Jag ska ge 

dig ljuset, jag ska fylla din själ med energi och se till att dina ord är riktiga, fulla av sanning, fulla av 

essens. 

50 Jag talar till er alla som mina lärjungar. Jag vill inte se fler "barnlärjungar" i slutet av 1950. Det är 

därför jag har talat så mycket till er, min undervisning har varit långvarig, så att var och en av er kan lära 

sig själv och bli min lärjunge på kort tid. 

51 Jag ser tacksamheten i era hjärtan. Du säger till mig: "Mästare, mitt liv och mina gärningar 

förtjänar inte att vara med dig och få din undervisning." 

Tala inte på detta sätt, låt mig förvandla er till mina lärjungar, låt mig älska er lika mycket som jag 

alltid har gjort. Låt mig manifestera mig bland er och avslöja för er hur mycket jag älskar er så att ni också 

kan älska varandra, så att minnet av dessa läror, som är strömmar av kärlek, alltid kan förbli inristat i er 

och att ert hjärta, fyllt av denna kärlek, kan ägna sig åt andra, era medmänniskor. 

52 Jag har inspirerat er med dygder som välgörenhet, välvilja och förlåtelse. Hur nödvändiga är inte 

dessa dygder i dessa tider, för jag ser att mänskligheten inte längre besitter dem! Endast själviskhet, 

osämja och ovänlighet frodas, överallt hör jag ömsesidigt förtal. Kom ihåg vad jag har sagt till er: Tala inte 

illa om dina medmänniskor, även om du har goda skäl att göra det. Var beredd att överlåta saken till mig. 

Jag har inte utsett er till domare. Jag har skickat ut er alla med samma gåvor så att ni kan betrakta er som 

bröder och systrar. 

53 Men den rättvisa som finns på jorden visar inte på rättfärdiga gärningar. Jag kan se brist på 

barmhärtighet, brist på förståelse och hjärtats hårdhet. Men alla kommer ändå att få hans perfekta dom. 

Jag har tillåtit dessa prövningar, och så länge människan inte uppfyller mina lagar, så länge hon vänder 

sig bort från att följa deras bud, kommer det att finnas någon på jorden som böjer sitt hjärta, som kränker 

det. 

Om du uppfyllde lagen skulle det inte finnas något behov av domare i världen, det skulle inte finnas 

något straff, du skulle inte behöva några regeringar. Var och en skulle bestämma sina egna handlingar, och 

alla skulle styras av mig. Ni skulle alla inspireras av mina lagar, och era handlingar skulle alltid vara 

välgörande och syfta till förandligande och kärlek. 

     Men mänskligheten har fallit ner i djupa avgrunder: omoral, last och synd har tagit tag i människornas 

hjärtan, och detta är konsekvenserna: Ni måste dricka bittra koppar, ni måste lida förödmjukelse av de 

män som, trots att de är era bröder, utövar makt på jorden. 

Men var ödmjuka, bär domarna med tålamod och kom ihåg att jag är den perfekta domaren. 
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54. Jag förbereder er i dag genom ljuset från min Ande och ber er om bön och introspektion i era liv så 

att ni kan förstå mitt ord och inte bara höra det. Studera den, men studera den inte bara, utan följ den så att 

du förstår dess värde. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 342 
1 Lärjungar: Ännu en gång deltar ni med tro i den handling som överför min undervisning, eftersom 

ni vet att detta är de sista lektionerna som jag ger er. Den helige Ande undervisar sina älskade barn. Det är 

tidernas höjdpunkt, det är år 1950 som tillkännages för Israels folk som det sista året då de kommer att få 

mitt ord i denna form. 

Skynda dig och förbered ditt hjärta för att bevara hela innebörden ─ den essens som jag utgjuter i min 

barmhärtighet. Du förbereder din själ och ber mig om förståelse för att förstå var och en av mina meningar. 

Du betraktar mänskligheten som ligger bakom dig, som inte har hört dessa uppenbarelser, som fortfarande 

lever i mörker, och du gråter i djupet av din själ. Du vill dela med dig av dessa läror till dina 

medmänniskor, men den gudomliga Mästaren säger till dig: Behåll hoppet, men förbered er i förväg så att 

ni kan så er första säd. 

2 Alla kommer inte att höra mig i denna form. Det finns många kallade och få utvalda. Lämna denna 

fråga i mina händer, men jag kommer att döma ditt arbete från den tidpunkt då du har hört mitt ord. Jag 

kommer att bedöma de generationer som har kommit och gått från 1866 till i dag, och jag kommer att ge 

var och en av dem en lön som motsvarar hans arbetsinsats. Till er, människor, kan jag bara säga: ni kan 

fortfarande gottgöra era misstag, ni har fortfarande möjligheter att fullfölja ert uppdrag. Om era läppar 

hittills har varit klumpiga, om era hjärtan har varit som stenar och inte har hört kallets ljud, fortsätt att 

hoppas. Jag förbereder för närvarande hela mänskligheten, styr deras sinnen och bearbetar deras hjärtan. 

Alla prövningar som den upplever leder den till ett önskat mål, nämligen förandligande. Men innan dess 

kommer den att genomgå en rening. 

3 För att ni människor ska kunna nå mig är det nödvändigt att ni renar er själva, att ni renar er själ, så 

att ni kan se mig och känna mig. När jag kallar dig, dölj inte ditt ansikte, skäms inte för ditt förflutna, för 

innan dess ska jag låta dig ha rensat bort alla dina överträdelser och ha blivit värdig. 

4 Oroa er därför inte, människor, om ni inte ser stora skaror samlade runt mig. Förbered er först och 

främst tillsammans med era nära och kära. Jag måste utnyttja var och en av dem, och det frö jag har sått 

kommer att föröka sig. Det kommer att komma gynnsamma tider för förandligande. 

Idag stöter du bara på hinder ─ kedjor som hindrar dig från att gå framåt. Men den andliga befrielsens 

tid kommer att komma för alla, och då kommer ert tänkande och talande att vara som en ström som 

översvämmar mänsklighetens fält. 

5 I dag känner ni ansvaret för att ni har hört mig, för att ni har trott på mitt ord, för att varje 

instruktion från mig är en skyldighet för er, för att min lag vilar i er ande och för att ni har förklarat den på 

tusen sätt genom den mänskliga förmågan att förstå. 

Jag ser de steg du ska ta i morgon, och för detta har jag förberett dig, jag har talat till dig, jag har skapat 

stigar så att din själ inte ska snubbla i prövningarna. Jag har gett dig profetior så att du inte ska stanna upp, 

utan söka i den hemliga skattkammare som jag har skapat i ditt hjärta det ljus som du behöver för att klara 

av det test som kommer längs vägen. 

6 Vem av er kan säga att han är okunnig eller okunnig, trots att jag har gett er ljuset, trots att jag har 

tränat er, trots att mitt ord har öppnat en väg bland er, och trots att jag vårdar det frö som jag har sått i era 

hjärtan? 

Oroa er inte, Israels folk, om ni tror på de gåvor som jag har gett er. Gå framåt, bli starkare i tron varje 

dag, mer orubblig i din vilja, så att ingenting och ingen kan stoppa dig i din väg. 

Jag tränar er till krigare eftersom ni kommer att kämpa mot mörkret, eftersom ni kommer att kämpa 

mot ondskan. För du ska mjuka upp de hårda hjärtan och rensa sinnena hos människor som är förhärdade i 

själviska vetenskaper och felaktiga trosuppfattningar. 

7 Det är därför som den gudomliga mästaren ber dig att be och meditera. Jag har alltid sagt till er: 

utforska mitt ord och var och en av mina manifestationer så att ni kan bli mina lärjungar och på så sätt 

trotsa alla prövningar och olyckor som kommer att komma i er väg. 

     Men du vet mycket väl att du inte är ensam på din livsväg. Du åtföljs av de andliga enheterna, min 

gudomlighets tjänare, de dygdiga varelserna ─ de som kommer till dig när du står inför din svaghet för att 

hjälpa dig, för att ge dig andliga bedömningar när du inte har några ─ de som stärker din tro när du blir 

svag. 
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8 Jag har tillåtit de upphöjda andarna, de dygdiga andarna som bor hos mig, att ha tillgång till den 

här världen vid den här tiden. Därför, människor, eftersom alla hjälper er, eftersom er Mästare vägleder er, 

eftersom Min instruktion är ert bålverk, varför skulle ni vara rädda? Varför skulle ditt hjärta misströsta, 

eftersom du är förberedd? 

9 Studera er själva andligt, undersök era sinnen och hjärtan, läs i den bok som jag har gett er från 

tiden för er kallelse, och tänk på hur många sidor jag har skrivit i era hjärtan, hur många profetior jag har 

anförtrott er, hur många meddelanden Elia har gett er och hur mycket utrustning andevärlden har gett er. 

10 Många år har gått sedan den dag då jag öppnade den här boken i den tredje eran, och många av er 

har hört den länge. Därför, människor ─ om ni har haft dessa lärdomar i era sinnen kommer den dag då ni 

kan öppna boken på den sida ni behöver och läsa det ni behöver. 

Denna bok, som innehåller otaliga lärdomar, kommer inte att stängas 1950 utan kommer att förbli 

öppen i evighet, men på ett annat sätt än det du har idag. 

11 Jag har talat till er med hjälp av människor för att lära er andlig gemenskap med mig och med de 

andliga varelser som bor i höga regioner, så att ni på detta sätt alltid kan läsa i denna stora bok. 

12 När du utvecklar gåvan att kommunicera med min Ande kommer du inte längre att vända dig till 

jordiska böcker, för i denna bok kommer du att kunna läsa och uppleva allt du behöver. Kunskapen om det 

goda kommer att uppenbaras för dig, kärleken kommer att lösa stora problem, fred och barmhärtighet 

kommer att vara de värdefulla gåvor som hjälper dig, och du kommer att känna dig så stark som du aldrig 

tidigare har varit. För du kommer att få förklaringar till stora läror, du kommer att kunna läsa inför dina 

medmänniskor i denna inre bok som jag har testamenterat till dig för att ge dig ljuset. Och ni skall bli 

tillfrågade, Israels folk, eftersom ni är innehavare av mina uppenbarelser. Men detta privilegium är inte 

bara ditt, denna gåva är för alla mina barn. Alla kommer att följa spiritualiseringens väg och söka dialogen 

från ande till ande. 

13 Ni kommer att vara pionjärer för dessa uppenbarelser, som ni alltid har varit, eftersom jag har 

skickat er till jorden och gett er mina uppdrag och sagt till er: För fram mitt budskap om frälsning till 

mänskligheten! Tala med all din övertygelse! Förkunna och profetera så som det är min vilja! 

14 Ni befinner er fortfarande i förberedelseperioden, ni kan ännu inte säga att ni har nått den fulla 

utbredningen av era gåvor. Ni har tagit era första steg i dessa församlingars intimitet. Men i det följande, 

när bevis krävs av er och jag beviljar dem ─ om det är min vilja ─ genom er förmedling, då ska ni visa 

barmhärtighet. Medan jag tidigare klädde er i ödmjukhet, så strunta inte i mitt ord, så inte på ofruktbar 

mark. Utveckla din intuition så att du vid lämplig tidpunkt kan tala i enlighet med min vilja för att leda den 

grupp människor som jag ska ange för dig till din Mästares bord. 

15 I dag bor ni i det land som jag har tilldelat er genom min vilja, där fred, ödmjukhet och gästfrihet 

har blomstrat. Denna nation har varit ditt hem och i dess sköte har du fått mitt ord uppfyllt. Jag meddelade 

er att jag skulle återvända och jag har hållit mitt ord. Mitt arbete är gjort. 

Om ni ännu inte har fullgjort er uppgift ska jag ge er den tid som krävs för att göra det. Men jag, som 

Fader, har fullgjort min uppgift bland er, och i enlighet med era framsteg har jag talat till er. Jag har 

utgjutit mitt ord i enlighet med din förberedelse, så att du kan förstå det och förstå det. Jag har inte talat till 

er på ett obegripligt sätt, utan med enkla ord som alla kan förstå, så att ni kan förstå dem. Jag har samlat er, 

förberett er och gjort er medvetna om de gåvor som redan fanns i er ande, men jag har bara bekräftat dem 

eftersom er kroppsliga natur inte kände till dem. 

16 Ni, Israels folkets barn, visste vad som var skrivet från början. Ni kände till ert öde, ni kände ert 

ansvar, men i er inkarnation på jorden var det nödvändigt att mitt Ord blev människa så att ni kunde förstå 

min vilja och mina order. Ni har kommit mänskligheten till hjälp i de ögonblick då den låg på marken, då 

den tömde sin mycket bittra bägare, då försoningen nådde sitt maximum. Ni har satt er fot i detta land och 

jag har sagt er: hela ert väsen har förberetts för att bli balsam och barmhärtighet bland människor. 

17 Bli aktiva så att de kan känna igen er och vittna om att ni är mina sändebud. Jag har förberett dig 

för detta. 

Ändå kan jag fortfarande se tvivel hos vissa av dem. Men se, prövningarna kommer att ge er det ljus ni 

behöver ─ otaliga kärleksprov som jag förbereder för er. 
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18 Förbered er och fördjupa er alltid, ni som lyssnar till min undervisning. Titta inte på det ytligt, utan 

genomträng dess innebörd, så att du i dessa ögonblick kan stanna i de andliga regionerna, nära mig, och se 

händelserna i det höga bortom. 

19 Jag har gjort mig känd på ett enkelt sätt, utan prunkande, för att lära er ödmjukhet, och det är min 

vilja att ni i dessa enkla manifestationer ska känna igen och känna deras storhet. Jag har gett er de andliga 

gåvorna för att ni genom dem ska kunna se, höra och känna mig i hela ert väsen. Jag har rört vid alla 

känsliga strängar i ditt hjärta och smekt dig med mitt ord. Inget mänskligt ord har gett er den uppfriskning, 

frid och lycka som denna instruktion har gett er, och genom denna "smak", genom denna essens som jag 

ger den, kan ni känna igen mig. 

20 Efter år 1950 kommer du att vara fastare i din tro. Din övertygelse kommer att bli starkare. Ni 

kommer att kunna minnas med vördnad och vördnad de timmar då min universella stråle, överförd genom 

det mänskliga sinnet, blev ordet som uppmuntrade er, vägledde er och tröstade er. Även i den andra 

gången sade jag till mina lärjungar: "Människosonen måste dö för att bli trodd." I tredje gången säger jag 

till dig: Efter att Mitt Ord har fullbordats av människan kommer jag att finna mer tro och bli mer älskad. 

21 Ni har under denna tid kommit ihåg de år då jag predikade ─ de tre år då jag förberedde mina 

lärjungar och levde tillsammans med dem. De såg alla mina verk, och i sin förberedelse kunde de tränga in 

i mitt hjärta och skåda renheten, all majestät och visdom som fanns i Mästaren. 

Mina gärningar på den tiden gjordes inte för att få publicitet, min vandring på jorden var blygsam, men 

den som var förberedd fick en föraning om storheten i min närvaro och om den tid han levde i. 

Så valde jag ut mina lärjungar, och några av dem hittade jag vid flodstranden och kallade på dem och 

sade: "Följ mig. När de riktade sin blick mot mig förstod de vem det var som talade till dem, och därför 

valde jag ut dem en efter en. 

22 De följde mig troget ─ i sin anda, lydde mina befallningar, förstod min kärlek och bevarade i sina 

hjärtan den skatt som anförtrotts dem. De ville inte att denna rikedom skulle gå förlorad, och efter en viss 

tid efter min avresa skrev de ner mitt ord och förökade det så att det inte skulle försvinna ur sinnet eller 

hjärtat hos kommande generationer, och inte heller hos dem som inte hade hört mig. De skrev, inspirerade 

av mig, så att dessa skrifter inte skulle förfalskas. Ändå har människor förfalskat och misstolkat dem. Men 

de ursprungliga skrifterna var mitt sanna ord. 

23 Jag har meddelat er om era uppgifter, jag har utvalt er alla, och jag har märkt er på era pannor med 

mitt tecken. Till vissa av er har jag sagt: "Förbered er så att ni kan profetera", till andra: För andra har jag 

förberett er så att ni kan göra den andliga inspirationen känd för folkmassorna, och för andra har jag 

förberett er så att den universella strålen, som överförs genom deras intellekt, kan göra Mitt ord känt. 

24 Jag har anförtrott er alla värdefulla gåvor ─ Andens gåvor, eviga gåvor. Du har inte bara blivit 

utvald i den tid som du nu lever i, du har haft den här förmågan tidigare, och efter den här tiden kommer 

du att fortsätta att ha den. Men jag säger er att dess utveckling kommer att bero på hur ni har förberett er. 

Jag kommer inte att låta din själ stå stilla. Jag förbereder den för den ständigt uppåtriktade vägen, för 

stegen som leder till mig. För i mitt rike finns det en plats som är beredd för var och en av er, och tiden är 

kort. Du måste skynda på dina steg så att du inom kort kan ta den plats som är avsedd för din ande. 

25 Finns det hierarkier i mitt rike? Du vet inte. Jag säger bara till er: Gör en ansträngning! Kämpa för 

att du ska kunna utveckla alla dina förmågor, för att du ska kunna förstå mig genom dem, för att du ska 

kunna älska mig och fullgöra din uppgift i alla lägen. 

26 I dag bor ni på jorden, men i morgon måste en ny väg förberedas för er. I det ögonblick då själen 

når tröskeln till den världen kommer jag att ställa den till svars och leda den till ett nytt liv. 

27 Jag talar inte i öknen just nu. Stora skaror hör min röst i alla kyrkor, i alla församlingar som har 

förberett sig. Men Elia är din vägledare, det är han som ger dig profetiorna, det är han som förbereder dig. 

Han är föregångare. Känn honom framför dig, alltid runt omkring dig. 

28 Närhelst en prövning drabbar dig, åk på Elia, som är Ljuset, som är den som förbereder vägen. I 

det ögonblicket av prövning kommer Elia och jag att vara med dig. 

29 Nu är det sista tiden för Mitt Ord, därför talar jag till er på detta sätt. För jag vill inte att ni ska bli 

förvirrade och inte heller att ni ska bli splittrade. 

30 Ni ska fortsätta att samlas och stödja varandra. Låt var och en visa sina gåvor: Den som är en siare 

ska förbereda sig för att ta emot budskapet om det är min vilja ─ tillkännagivandet, ljuset som kommer att 
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vägleda detta folk, och därför måste var och en arbeta i enlighet med sina gåvor utan själviskhet, i djup 

ödmjukhet, med all upphöjdhet i själen, i vetskap om att han genom att göra det skriver i Evighetens stora 

bok ─ att vart och ett av era verk kommer att bedömas av era barn, av era efterföljare ─ i vetskap om att 

det arbete som jag har beordrat er att göra är den Helige Andes verk. 

31 Denna dag förenar jag er och lämnar er förberedda som en familj. Titta! Gör er redo, alla ni, så att 

ni med er bön kan hjälpa nationerna, de styrande, alla de som bär ett stort ansvar. För över alla dessa 

varelsers vilja står Min vilja, Min lag är den obönhörliga rättvisan, och bredvid försoningslagen står 

kärlekens lag. 

32 Det är fortfarande samma sak: alla som begår en överträdelse måste göra upp med sin överträdelse, 

sona den. Men i hans försoning kommer det att finnas tröst genom den helige Ande. 

33 Jag är tröstaren, jag är den utlovade sanningens ande. Sedan patriarkernas tid har denna tid 

tillkännagivits då männen ska tömma den bittraste bägaren. Sedan dess har det sagts att tröstaren skulle 

komma till er för att hjälpa er i prövningens stund. 

34 Så har jag uppfyllt mitt ord, jag har förberett dig, Israels folk. Jag fyller er som mina lärjungar 

också med barmhärtighet, tröst och kärlek. Känn dina gåvor, använd dem på rätt sätt, arbeta genom ditt 

tänkande och din bön så att du kan bli en balsam för mänskligheten, så att du kan stoppa ondskans 

framfart. 

35 Min lag finns i var och en av er, till och med i de latenta gåvorna; sinnena och förmågorna är 

förberedda, själens ögon är öppna. Anden är mottaglig eftersom den är den gudomliga gnistan, så att ni 

kan förstå den timme som ni lever i och be, göra förböner och arbeta enligt mina direktiv. 

36 Jag välsignar dig. Alla mänsklighetens klagomål hörs av mig och alla deras böner hörsammas. 

37 Ännu en gång bekräftar jag gåvorna för er så att ni kan använda dem fulla av kärlek till 

mänskligheten. Omsluta dem i din kärlek, i den frid som jag ger dig och i det ljus som jag sprider i mitt 

ord. Jag anförtror dem till dig som en syster. 

38 I dig välsignar jag hela mänskligheten, som det står skrivet, och säger till dem att vänta på de goda 

tiderna då jag ska ge dem överflöd och fred. 

39 I dag befinner ni er på höjden av tider, och jag stärker er bara så att ni kan överleva testet. Men 

löftet finns i var och en av er att efter försoningen kommer det att bli fred, det kommer att bli välsignelse 

för alla och början på en ny väg som mänskligheten kommer att ta mot förandligande. 

40 Min gudomliga Ande kommer att skörda den frukt som du producerar genom ditt andliga uppdrag. 

41 Ni är de outtröttliga arbetare som har odlat det gyllene frö som jag har anförtrott er i denna tredje 

era, och av detta goda frö visar ni mig något. Jag tittar på det och ser i anden att en del av er har förstått 

mig och genom min undervisning och visdom förvandlar er själva till de älskade lärjungar som, med 

fullmakt från mig, för vidare de goda nyheterna till sina medmänniskor på alla sätt. De andra påpekar 

också för mig den ansträngning som de har haft genom de prövningar där deras själ kunde triumfera och 

övervinna allt de mötte på sin väg. För ni har hört min röst som fick er att darra och som inte lät er somna 

om på er väg. 

42 Ni har hastigt rest er på min kallelse för att höra mitt bud, som är den lag som jag har präglat ert 

hjärta, och full av ånger har ni kunnat se att tiderna har tagit er med överraskning och att ni har dolt detta 

så stora och sublima verk av ovärderligt värde som jag har anförtrott er ande. Men din ånger har nått mig, 

min blick som domare har insett att din själ har gråtit för den förlorade tiden, och i sista stund ber du om 

förlåtelse, barmhärtighet och medkänsla. 

43 På detta sätt tar jag emot dem som har vaknat upp ur sin djupa sömn och visar mig sin 

beslutsamhet att fullfölja sitt uppdrag och att lyda, eftersom de inser att jag har anförtrott deras ande ett 

svårt uppdrag och att världen behöver er för att ge sig iväg så att den genom er förmedling kan få frälsning 

och undkomma sin undergång för att fräscha upp sig själv i det ljus som ni har skådat i denna tredje era. 

44 Jag har förberett dig och gett dig återigen de största gåvorna. Mitt ljus har upplyst ditt hjärta och 

ditt sinne, och i ditt samvete känner du det ansvar som du har i Mitt verk att gå ut som budbärare av Min 

Gudomlighet och att göra känd för människorna den frid som de har sökt på olika sätt, så att du i Mitt 

namn kan ge liv åt själar som i århundraden har varit döda för nådens liv. Därför har jag kallat er, Israels 

folk, och mitt ord har genom röstbärarna ekat bland er som en hög klocka. Ändå har inte alla av er förstått 

mig. 



U 342 

32 

Men de som har tolkat min vilja har lyft sig upp till mig för att ta emot de uppdrag de har att utföra i 

livet, för att lära känna mig och känna sig själva, för att befria sig från det slaveri som deras själar har 

utstått i århundraden. 

45 Ni är de själar som har den frihet inom er själva som bara Min barmhärtighet kan ge er, och ni 

kommer inte längre att vara slavar och ni kommer inte heller att falla om ni svänger er helt och hållet upp 

och förenar er ande med Min. 

46 Jag vill att ni ska känna Min frid och Min kärlek, och att ni ska stärka er i denna kärlek så att er fot 

inte längre stannar upp utan alltid går framåt tills ni når bergets topp ─ så att ni genom höjningen och den 

harmoni som finns mellan er ande och Min ande kan känna igen de många som mänskligheten kommer att 

ta emot från Min barmhärtighet genom er förmedling, och att ni kan vara sändare av Mina stora 

välsignelser, Mina uppenbarelser som Jag har gett till er som den Helige Ande. 

47 Det är min vilja att ni ger er iväg som soldater, apostlar, lärjungar och arbetare och ägnar er åt 

mina barn som väntar på att bli befriade, som liksom ni väntar på att finna det dukade bordet med livets 

bröd. 

Denna mänsklighet har bara känt av de dåliga tidernas hårdhet och svårigheterna har satt sig i dess 

anda. Nu är det dags för världen att darra eftersom dess rening är stor, smärtan skakar om den och den blir 

medveten om att mitt ord, som är skrivet, nu kommer att ske. 

48 Denna mänsklighet vaknar nu upp mitt i sin egen smärta för att se ljuset av en ny dag. Men ni, mitt 

älskade folk, skall i enlighet med mitt ord vara mitt vittne och bära fram detta fredsbudskap överallt och 

visa alla återigen vägen till frälsning. 

49 Israel: Kampen som din ande har utkämpat mot mörkret har varit stor. Ni har satt er i mina fotspår 

och har överraskats av prövningarna. Några av er har förstått mig och erkänt varandra. För de har sett att 

mitt verk inte har några brister, att det är rent som snöflingor, och fulla av hängivenhet och andlig längtan 

har de satt igång för att få mänskligheten att njuta av mitt verk. Andra, som frossar i mina läror, har inte 

förstått den sanna innebörden av mitt ord. De har inte förstått den uppfyllelse som jag förväntar mig av var 

och en av mina utvalda. 

50 Jag vill se er andligt förenade, jag vill finna frukten av den kärlek som jag har gett er i era hjärtan, 

jag vill se er hand förenad med min högra hand. Tiden närmar sig då du måste ge bevis på min närvaro 

bland dina medmänniskor, då du måste tala till dem fullt av ljus och sanning med klara ord, visa dem ditt 

hjärta som en boning för min gudomliga Ande och låta dem veta att du är den som ger dem de andliga 

förmåner som har strömmat ut ur min skattkammare i denna tid. 

51 Återuppstå, Israel, som ett ljusets barn som har övervunnit det mörker som har stått i din väg. Visa 

världen er förnyelse, er förandligande, för jag har gett er styrka. Med ditt goda exempel och med din bön, 

väck dina medmänniskor som sover och tala till dem på samma sätt som Min Gudomliga Ande gör. Var 

inte hädare och ha inte heller hjärtan som är förhärdade mot min kärlek och er nästas kärlek. För i er har 

min nåd och den heliga andens gåvor utgjorts, så att ni kan föröka er som god säd. 

52 Jag tar emot den ansträngning som din själ har gjort under den här tiden för att bli min tjänare, och 

i slutet av din dags arbete kommer jag att ge dig den belöning du har förtjänat: det kommer att vara en 

lagerkrans på din själ. 

Jag har lovat er att om ni bara kan visa mig lite förståelse och lydnad kommer jag att vara med er, 

smycka er och ge er det som tillkommer er som ljusets barn, som de utvalda i denna tredje tidsålder ─ som 

de som jag har renat med mitt gudomliga blod, så att ni kan bli de som vittnar om mig. 

53 Ni har undersökt er själva och sett er svaghet och ofullkomlighet. Ibland har du saknat tro och 

prövningar har tagit dig med överraskning. Men du har bävat för min gudomliga blick, som ser det mest 

hemliga i ditt väsen. 

Jag vill att ni ska känna de gratulationer som Min Ande ger er för att ni har arbetat och slitit enligt Min 

Lag, Mitt Gudomliga Uppdrag, och för er ansträngning, den smärta ni har lidit för att följa Mig genom att 

möta och besegra prövningar, anförtror jag er en juvel av ovärderligt värde: Min visdom. 

54 Som den Helige Ande häller jag ut mina strålningar i dig, men gör en ny ansträngning varje dag så 

att din ande kan nå en stor upphöjning och ditt hjärta en större förandligande. För det är min vilja att du, 

Israel, ska vara som en ren spegel för dina medmänniskor och vittna om mig med dina gärningar. Visa 

själen frälsningens frukt, förmedla budskapet om min fred bland människorna. 
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55 Jag har förenat och samlat er i denna tid för att ge er apostlarnas och soldaternas "klädsel", för att 

pryda er själ med min nåd och mitt ljus. Tack vare dig ska mitt arbete inte slitas sönder, inte hånas eller 

förlöjligas. Jag överlåter detta ansvar till er så att folkmassorna kan höja sig till nådens liv på grund av ert 

exempel, så att mänskligheten kan höra min kallelse och komma till mig eftersom jag väntar på dem. 

56 Mitt ljusets svärd kämpar för närvarande mot och besegrar mörkret. Jag förbereder vägarna så att 

ni kan resa er med uppriktighet och uppfylla min lag i mitt gudomliga arbete. Jag har anförtrott dig en stor 

del av min barmhärtighet så att ditt hjärta kan skakas inför mänsklighetens smärta och elände. Jag har låtit 

er se all den smärta som världen lider i denna tid och själarnas nöd, så att ni kan vakta och be, så att ni kan 

arbeta genom att förkunna min sanning och odla dygd i era hjärtan. 

57 Jag vill inte att ni ska känna mig långt borta, för jag har berättat för er att ni alla kommer att känna 

mig i kraft av er förandligande, ni kommer att uppfatta mig direkt. Din ande kommer att höra min röst och 

andligt kommer du att se min närvaro. På så sätt kommer jag att se din ande förenad med min för evigt, för 

detta är min vilja. 

58 Förbered dig, Israel, så att du kan tjäna mig med lydnad och kärlek. För jag har smort er till att 

vara de sanna lärjungarna. 

59 I dig bygger jag för närvarande den Helige Andes tempel och förbereder din ankomst till det nya 

Jerusalem. 

60 Ge dina medmänniskor som närmar sig dig med god vilja att njuta av frukten av min visdom, ge 

den till alla som ber om den, ge den till den förste och den siste. Ge dem näring med min frid, vakta dem 

och sprid dem bland mänskligheten som ett vittnesbörd om min närvaro bland er. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 343 
1 Jag uppenbarar mig som barmhärtighet och kärlek för alla som söker mig. Människor vandrar på 

olika vägar, men Elia banar outtröttligt vägen och visar dig frälsningens hamn som en lysande fyr i denna 

tid. 

2 Ni, Israels folk, ska bära mitt ord över hela världen, ni ska ge er iväg utan rädsla för det stormiga 

havets vågor, utan hänsyn till den oenighet som upprör mänskligheten. Ni ska försvara er med kärlekens 

vapen som jag har anförtrott er ande, och med min lag ska ni ta bort mörkrets bandage. På detta sätt 

kommer mänskligheten att känna igen mig och på samma sätt bli en del av mitt älskade folk. 

3 Skryt inte inför dina medmänniskor, var ödmjuk och visa dem goda exempel. 

4 I alla tider har mänskligheten inte uppskattat min barmhärtighet, den har missbedömt honom som 

skapade allt som existerar i universum. Mästaren har uppenbarat orsaken till allting för dig, så att du kan 

vara i harmoni med skapelsen genom att uppfylla min lag ─ den lag som inte orsakar dig smärta, utan som 

leder din själ till evig frid. 

Människor har skapat olika lagar och visat olika vägar för sina grannar. Men på dem har de bara 

upplevt smärta och förvirring, och de stora skarorna har fallit ner i avgrunden. 

5 Jag ska sätta en gräns för människans ondska ─ de som splittrar nationerna. De kommer att enas 

och sluta klippa ner oskyldiga liv. Se på änkorna, på barnen som går sin väg försvarslösa och föräldralösa. 

Denna klagan kommer till mig, älskat folk! 

6 Människor, i sin blindhet, hädar mitt gudomliga namn när de överväldigas av smärta. Är mina 

välsignelser, som jag har gett dem av min fullkomliga barmhärtighet, orsaken till deras lidande? Nej, mina 

barn. Orsaken är deras egen synd. 

7 All deras smärta är den frukt som de har fått genom sin olydnad. Ni ska dock leda folken till 

kärlek, till harmoni, till den fred som jag erbjuder dem vid denna tidpunkt. 

8 Jag har förkunnat för er att falska kristusar kommer att dyka upp bland människorna, och även 

bland er kommer många att bli förda bakom ljuset och ge tillträde till frestelser och förvirra 

mänskligheten. Men varje själ måste framträda inför mitt domarsäte, och då kommer jag att fråga den vad 

den har gjort med min order, med mina instruktioner. Jag kommer också att fråga själarna vad den kärlek 

och barmhärtighet som de har gett världen består av. 

Mitt ljus kommer att skingra mörkret för att rädda mänskligheten från dess synd och ta bort det mörka 

bandaget från dess ögon. På så sätt kommer min kärlek att hjälpa er att avvisa frestelser så att alla kan se 

den ljusa väg som jag har utstakat för er. 

9 Kampen närmar sig, älskade Israel! Men i den förvirring av världsåskådningar som kommer att 

dyka upp bland mänskligheten kommer ni att vara som en fredens regnbåge, och ni kommer att vara ett 

exempel på andlighet och kärlek och bryta de kedjor som binder människorna till materialismen. Du skall 

tala med ödmjuka ord och visa lagen i din ande. På så sätt kommer världen att känna igen dig. 

10 Om ni är beredda ska ni gå ut och med ert exempel hålla den spiritualistiska treenighets-mariska 

standarden högt, föra tro, hopp och barmhärtighet, korsa hav, himmel, öknar och dalar för att lindra 

mänsklighetens smärta och föra min frid till dem som har druckit en bägare av lidande. 

11 Jag har gett er ljuset, undervisningen och mina order i Tredje testamentet som tillsammans med det 

första och det andra utgör en enda undervisning om kärlek och barmhärtighet, så att människorna kan 

älska varandra, så att de inte längre kan skapa en guldkalv för sig själva och inte heller ge näring åt 

fanatism och avgudadyrkan, vilket är det som har avlägsnat dem från den sanna vägen. 

12 Jag räddar själar så att de inte längre får näring åt det överflödiga och det dåliga som frestelsen har 

fått dem att tro på. Detta är din kamp, Israel! Min kärlek kommer att uppenbaras på alla jordens vägar, och 

ingen kommer att kunna ta ifrån dig den barmhärtighet som jag har lagt i din själ. 

Jag är er Fader som kommer ner för att lära er att tala kärleksfullt, som uppmuntrar er med sin frid, 

som trycker sitt ord med outplånliga bokstäver på den mest dolda delen av ert hjärta. 

13 Jag kommer full av mildhet så att ni kan ta mig som exempel. Jag talar genom olika röstbärare för 

att uppfylla vad profeterna har sagt, och ni känner frid och tröst när ni är med mig. Jag har återvänt till den 

här tredje eran med stora andliga skatter att anförtro er ande. 
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14 Som Mästare ger jag dig ytterligare en sida i boken med mina lärdomar. I mitt ord ger jag dig tröst 

och ett liv i nåd så att du kan fortsätta på den väg som leder dig andligt till mig, där du kommer att finna 

sann lycka. 

15 Det är få av dem som har förberett sig för att känna min frid och höra min röst i sitt innersta, för att 

bli budbärare av denna frid. 

16 Ni är mitt folk som märktes med Lammets blod under den första eran ─ det som jag befriade från 

Faraos slaveri. 

17 Under tidens lopp har din själ utvecklats genom olika jordiska kroppar. Bara jag känner till den 

smärta som du har gått igenom. Men genom den erfarenhet du har fått har du kommit närmare och 

närmare Fadern. 

18 Den nuvarande tiden är präglad av gottgörelse så att ni inte ska lida i morgon i den andliga dalen. 

Jag har kommit för att befria din själ från alla dess kedjor så att den kan stiga upp till mig och nå det 

gudomliga hemmet där Fadern väntar på dig. 

19 Min kärlek till dig är stor. Jag vill inte längre se dig lida och gråta på din väg. Jag vill se dig 

lycklig och glad när du tillämpar min lag på den väg som jag har förberett för dig. Min andliga värld är 

redo att hjälpa dig att fullfölja ditt svåra uppdrag. 

20 Mitt ord är den gudomliga trösten för din själ. Bär den alltid i ditt hjärta så att du kan vara med 

mig. Förlåt dina medmänniskor om de förminskar mitt arbete, om de sliter sönder det "klädesplagg" som 

jag har smyckat dig med. Lämna denna fråga till mig. Ge ett gott exempel som din Mästare, och du 

kommer att se att dina medmänniskor inte längre kommer att störa din frid och bara komma till dig för att 

fråga hur du har uppnått så mycket storsinthet. 

21 Det är inte min vilja att du ska vänja dig vid smärta. Om den har renat dig är det för att du behövde 

den. Nu när du har fått erfarenhet, sök min frid och följ min väg. Arbeta outtröttligt så att mitt ord kan 

komma till människorna. 

De är de förberedda fält där detta frö kommer att blomma och bära frukt. För varhelst tre hjärtan hittas 

som inom sig har den nåd som jag har utrustat själen med i denna tredje tidsålder, kommer jag att stiga ner 

för att ge dem min värme och min smekning. De är de själar som tillhör mig, som jag har kallat ─ de är de 

som har gett näring åt fanatism och avgudadyrkan, och som jag har valt ut från de olika trosbekännelserna 

och riterna. 

22 Älskade människor: I alla tider har jag kallat på er själ, men ni har inte vetat hur ni ska bemästra er 

materiella natur för att uppfylla mina gudomliga order. 

23 Ni förstår inte alla vad vart och ett av de sju stegen på himmelstegen betyder för de inkarnerade 

själarna. De betecknar den utveckling som varje själ måste uppnå eftersom ni måste återvända till mig lika 

rena som ni kom ut ur min Ande. Men ni har fläckat er själ i era olika reinkarnationer och har inte lytt 

mina bud. Därför, kära barn, har ni kommit tillbaka till världen för att gottgöra er. 

24 Jag har hört er på dessa andliga plan ─ fulla av ånger för att ni inte har uppfyllt min lag. Ni har 

sagt till mig: "Fader, Fader, ge mig en jordisk kropp så att jag kan uppfylla dina bud genom den." Och jag 

har gett dig den här möjligheten, jag har skickat dig till den här världen för att du ska kunna utföra din 

uppgift i en ny kropp. 

25 Är det bara det lilla antal som ni representerar som hör mitt ord vid denna tidpunkt? Verkligen 

inte! Även de borttagna själarna tar emot detta budskap. 

26 Jag har alltid uppenbarat mig för er, eftersom det har varit min vilja, för att göra er medvetna om 

en enda lag, ett enda bud från en enda Gud som har räddat er med sin gudomliga kärlek. 

27 Min lag är kärlek och barmhärtighet. Redan under den första eran gavs den till er genom Moses så 

att ni skulle styras av den. 

Under den andra tidsåldern talade jag till mina lärjungar om min andra uppenbarelse, och de frågade 

mig: "Vilka tecken kommer att finnas på din ankomst i den tiden?" Men jag sade till dem att människorna 

skulle förkasta varandra, att det skulle bli stora mordiska krig, att de skulle slåss mot varandra och att 

ondskan skulle bli stor. 

Idag berättar jag för dig: Barnen smittas tidigt av ondska, det finns ingen fred i hemmen och inte heller 

i nationerna. Föräldrarna ger inte sina barn ett gott exempel på respekt och moral. Hur mycket min själ 

lider av allt detta! 
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28 Mitt ord har funnits hos dig så att du kan visa ljuset för dina nära och kära, så att du inte lämnar 

dem i mörkret. Jag har gett er ljuset så att ni kan ta bort blindhet och okunnighet. 

29 Jag har kommit för att ge din själ storhet ─ en storhet som grundar sig på uppfyllandet av min lag, 

som är min kärlek. Men ni måste visa att ni är värda denna storhet genom att uppfylla ert uppdrag och 

följa er Mästare. 

30 Jag har gjort mig känd genom röstbärarna eftersom jag inte vill att ni ska vara hungriga och 

törstiga, för mitt ord är det eviga livets bröd. Det är ljuset och undervisningen som jag har gett er för att ni 

ska bli goda lärjungar som tar modell av dem från den andra tidsåldern. 

31 De många lyssnarna misstar sig och tar röstbäraren som om han vore min gudomlighet. Nej, kära 

barn. Jag är i ordets innebörd, i det ljus som jag sänder dig från fulländning. 

32 Jag är Fader Kärlek, och jag väntar tålmodigt på dig på bergets topp för att därifrån visa dig stegen 

av trappsteg som din ande har kunnat klättra uppför. Men de av er som har varit för svaga kommer att 

sökas upp av representanter för de olika sekterna och religiösa samfunden. 

33 Inte alla av er kommer att bli mina sanna tjänare, inte alla av er kommer att bli starka. När denna 

prövning kommer kommer många av er att förneka mig, precis som den älskade lärjungen som förnekade 

mig trots att han tillhörde Mästaren. 

34 Den tid under vilken jag fortfarande gör mig känd för er genom röstbärarna är kort. Men före min 

avfärd kommer jag att fylla dig med styrka och kraft så att mörkret inte omsluter dig och du faller ner i 

avgrunden. Från det höga bortom kommer jag att sända dig min uppmuntran och de stora värdarna i min 

andliga värld för att hjälpa dig. Ni ska försvara er med kärlekens vapen. 

35 Jag har gett er dessa vapen från vilka gnistor av ljus kommer att nå de stora skarorna. Jag har alltid 

försvarat er och har inte skiljt mig från er. Men under den här tiden kommer ni inte längre att höra mig 

genom en röstbärare och sedan få min uppenbarelse från ande till ande. 

36 Min lag har inte dikterats av människan, den har kommit från mig. Men världen har utifrån min 

undervisning skapat olika religioner, trosbekännelser och riter enligt sin förståelse, för att sedan säga till 

mänskligheten: "Detta är den sanna vägen." Men jag har inte skapat religioner, utan jag har alltid visat er 

lagen. 

37 För att göra det oförglömligt för er har jag gett Min Kropp och Mitt Blod för er, och detta offer av 

gudomlig kärlek kommer att säga till er för evigt: "Älska varandra". 

38 Israels sanna folk är det på grund av Anden, och till dem har jag gett mitt ord i överflöd, så att de 

inte går vilse och försvarar mitt verk med ljusets och kärlekens svärd. 

39 Jag har inte riktat mig till din kropp, för den kommer att sjunka ner i jorden när den har fullgjort 

sin uppgift. Därför säger jag till er: Försök att bevara din själs klädsel och pryd den med goda gärningar 

för din nästa. 

40 Jag älskar dig med gudomlig kärlek. Jag säger det igen: förlåt era medmänniskor på samma sätt 

som jag förlåter era fel. Jag förråder er inte och fördömer er inte heller. Jag smeker dig i djupet av ditt 

hjärta och din själ. Om du överlåter frågan om dem som förolämpar dig till mig, kommer jag i sinom tid 

att väga var och ens gärningar på min fullkomliga rättvisas vågar. 

41 Visa bara mildhet och ett leende på ditt ansikte, så att de som bär på den här världens mörker kan 

böja sig genom ditt exempel ─ så att du kan vara den som visar dem livbåten och räddar de själar som 

tillhör mig. 

42 Frukta inte mänsklighetens hån, ge henne min undervisning och tala om för henne att mitt rike inte 

är av denna värld. Den Gud som skapade världen hör dem inte, han talar inte till dem och de ser honom 

inte heller på det sätt som de religiösa samfunden tror. Men jag hör allt, ser allt och vet allt. Jag vet vad 

varje hjärta frågar mig på ett allegoriskt sätt. I dag säger jag till er, som jag sa under den andra epoken: 

"Jag är vägen, sanningen och livet". 

43 Vänd dig till den sjuke och lämna din kärlek och barmhärtighet i honom när du stiger upp till mig 

från ande till ande. Ta mina exempel från den andra epoken som förebild. Jag har sänkt känsligheten i ditt 

hjärta, jag har gett dig ljuset och gåvan av helande. Lyft upp din själ och jag kommer att ge de sjuka den 

helande balsamen genom din förmedling. 

44 Jag har ingen önskan om kyrkor av sten, jag söker kyrkan i din själ och ditt hjärta för att bo i den 

när det finns andlighet i dig. 
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45 Efter 1950 kommer ni att samlas i mina bönehus och förbereda er så att förandligandet kan ske 

inom er. Ni kommer inte längre att höra mitt ord genom det mänskliga intellektet, utan ni kommer att 

kunna samtala med mig från ande till ande, och era sånger kommer att vara en upphöjning av er själ. 

46 Prövningarna kommer att bli svåra och inte alla av er kommer att stå fast. Många av er kommer att 

falla ner i avgrunden och förlora det ljus som jag har gett er för att tränga igenom mörkret. Men de av er 

som är uthålliga och orubbliga kommer att visa sig värdiga min himmel. Jag ger er instruktionerna, men 

det är upp till er att studera och förstå dem. 

47 Israel: 66 år har gått under vilka jag har visat dig barmhärtighet efter barmhärtighet. Jag har gett er 

mina förmåner för att ni ska kunna känna mig som kärlek och för att ni ska kunna uppfylla min lag. 

48 Jag har talat till din själ och förberett den så att mitt gudomliga "Ord" skulle manifestera sig genom 

det mänskliga sinnet ─ så att när det sista ögonblicket för denna manifestation har kommit, skulle ni inte 

säga till mig: "Vi har inte förstått någonting av din undervisning, vi är fortfarande barnlärjungar som inte 

har förstått ansvaret för det uppdrag du har anförtrott oss." Därför, älskade människor, har jag aldrig 

övergivit er och har outtröttligt gett er Mitt Ord, och fram till denna stund fortsätter Min Universella Stråle 

att stiga ner till er. 

49 Jag är Fulländning, jag är Liv, jag är Kärlek, och det är inte din Mästares vilja att du ska gå vilse 

på vägen ─ att du, efter att jag har dragit dig ur syndens smuts, återigen ska förirra dig till tidigare vägar, 

förlora min nåd och återvända till mörkret för att blanda dig med mänsklighetens dårskap och materialism. 

Nej, älskad 

Israel, jag har kallat dig till ett spiritualistiskt, trinitariskt och marianskt folk för att du ska kunna bevisa för 

människorna den oändliga nåd som du har fått från mig. 

50 Jag har profeterat många saker för er och sagt till er: Förbered dig, Israel, för det kommer tider då 

falska kristusar kommer att finnas bland er. Ni kommer att drabbas, och era öron kommer att nås av 

människors vältaliga ord, och sedan, om ni inte är förberedda, kommer ni att falla i frestelsens nät. Ni 

kommer själva att göra er själva till arvlösa och hålla tillbaka mina nådegåvor. Det bröd som jag har gett er 

kommer att kastas bort, och ni kommer då verkligen att känna er hungriga, behövande och trasiga, även 

om detta inte är min gudomliga vilja. 

51 Inse därför, Israel, att jag har visat dig den sanna vägen med mitt ord, att jag har gett dig min lag 

för att du ska kunna göra min vilja, för att du ska bli en lärjunge som föregår med gott exempel och som 

troget fullgör sitt uppdrag. 

52 Jag ber dig inte om något omöjligt. Allt jag förväntar mig av dig är möjligt. Det kors som jag har 

lagt på er kommer inte att tynga era axlar, och om ni ibland känner att det är tungt så beror det på att ni 

inte har förstått er Mästare och inte har kunnat frigöra er från er materialism. 

53 Under den första epoken stod Mose i spetsen för Israel för att leda landet genom öknen till 

Kanaans land i fyrtio år. Men på grund av olydnad, otro och materialism hädade vissa, andra blev avfälliga 

och ytterligare andra gjorde uppror. Men Mose talade till dem i denna situation med vishet och tålamod, så 

att de inte skulle bryta mot den Högstes vilja, utan vara ödmjuka och lydiga mot den Fader som ─ utan att 

se på deras olydnad ─ lät manna falla från himlen och vatten sprudla ur klippan. 

54 Jag ger dessa exempel till er, kära ni, så att ni kan vandra på rätt väg och inte söka er in på 

sidospår, för då skulle ni orsaka er själva smärta. Jag har satt er på den sanna vägen så att ni kan kämpa 

och arbeta och göra er värda Min barmhärtighet och Min oändliga medkänsla, så att ni i slutet av era 

vandringar kan finna det utlovade landet. 

55 Tiden kommer när ni kommer att be mig att mitt gudomliga ord fortsätter att manifestera sig 

genom röstbärarnas sinnen, och ni kommer att falla på knä inför de symboler som jag har gett er för att be 

det gudomliga att komma ner i strålar för att tala till er om lagen och ge er kärleken att fortsätta på vägen. 

Men när detta händer ska ni komma ihåg att precis som i den andra tidsåldern, efter det att tiden för Jesu 

avfärd var etablerad, kommer ni inte längre att höra Min röst i den här formen, och från och med det 

ögonblicket kommer ni att inse att Min närvaro har varit med er, och att ni genom ert sensoriska slaveri 

har vant er vid Mitt Ord. 

56 Ditt uppvaknande, Israel, kommer att ske sent, mycket sent, och detta kommer att vara anledningen 

till att min älskande Faders hjärta lider oerhört. 
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57 Älskade människor, jag vill glädja er själ ─ jag vill att när ni kommer till mig säger jag till er: 

"Älskade barn, ta emot belöningen. Min kärlek placerar lagerkransen på dina tempel och öppnar för dig 

portarna till min himmel, så att du i min kärlek kan njuta av den lycka som finns i Fadern." 

58 Den mänskliga viljan träder fram och hävdar att mitt gudomliga ord inte kommer att upphöra att 

göra sig självt känt genom den mänskliga förmågan att förstå, att min universella stråle kommer att 

fortsätta att stiga ner och göra sig självt känt genom röstbärarna under en tid efter 1950. 

Ett stort fel och en allvarlig överträdelse har begåtts av de själar som inkarnerat i dessa kroppar, 

eftersom de har glömt att jag är fulländningen ─ glömt att jag är den obevekliga lagen ─ glömt att mitt ord 

är en konungs ord och inte kommer att tas tillbaka. För jag har sagt till er att den kungliga stjärnan skulle 

upphöra att lysa snabbare än att mitt ord inte skulle uppfyllas i universum. 

Men jag har angivit en tid för slutet på min manifestation genom det mänskliga intellektet, och detta 

kommer att ske. Men jag har också sagt till er att jag inte kommer att överge er, att jag kommer att se era 

förberedelser och höra lärjungarnas böner ─ de som jag måste ge de sista instruktionerna i sista 

ögonblicket så att de kan få vägledning och veta hur de ska använda det liv som jag har gett dem på den 

här jorden fram till sista ögonblicket för att förbereda de nya generationerna så att de kan lämna den här 

jorden förberedda genom kärlek, förståelse och barmhärtighet. Jag ska bana de vägar som mitt älskade folk 

ska vandra på. 

59 Sannerligen säger jag er att efter 1950 kommer ni inte längre att ha denna manifestation, och om 

människan försöker att inte lyda min vilja och forma verket enligt sitt eget godtycke för att ge det till 

världen, kommer hon att få stå till svars inför mig. Jag har förberett er och har sagt till er, kära ni: Min 

vilja kommer att följas, mitt ord kommer alltid att uppfyllas, och jag säger er: Tiden kommer att komma då 

ni inte längre kommer att höra det i denna form. Samla därför mitt ord i era hjärtan och bevara innebörden 

av dessa kungörelser. För i morgon kommer ni att be Fadern förgäves, för min universella stråle kommer 

inte längre att stiga ner för att manifestera mig genom den mänskliga förmågan att förstå. 

60 Förbered er, lyd, arbeta och ge era medmänniskor det som jag har gett er. Tala och ge de goda 

nyheterna så att alla kan vakna upp. Men de som vill skapa ett materialistiskt verk och lägga det till Min 

Lag, och som hävdar att Mästaren kommer att fortsätta att göra sig känd genom röstbärarna, om de strävar 

efter det, om deras längtan efter det är stor, kommer de bara att höra falska manifestationer. 

61 I dag, när ljuset från min heliga Ande är med er, Israels folk ─ kämpa och arbeta som er Mästare. 

62 Min visdom är stor, men din uppgift är att studera och tolka mitt ord. Börja kämpa och arbeta, för 

på din väg kommer du att möta den som vill ha mitt ljus, min undervisning. Du kommer att möta de 

degenererade, de ödmjuka och även de upphöjda, och till alla dessa måste du tala och visa dem mitt arbete. 

Gå fram till deras hjärtas dörrar och knacka en gång, två gånger och en tredje gång. Men om de förblir 

stängda, gå vidare. Om de inte bara inte lyssnar på dig utan också hånar dig, ha tålamod och gå till de 

skaror som behöver uppmuntran, tröst och balsam för sina själar. Närma dig dem och "smörj" dem med 

mitt ord. 

63 Ta bort allt som förvirrar ert sinne och ägna er åt bön så att er själ kan få kontakt med er Gud och 

Herre, och var ett exempel för era blinda medmänniskor ─ visa dem förandligande. Era sinnen kommer att 

bli upplysta så att ni kan veta hur ni ska undervisa folkmassorna med min sanning. 

Det finns hjärtan som känner tröst i dina ord; på så sätt ska du väcka hela mänskligheten. Då kommer 

det inte längre att finnas någon själviskhet, ingen illvilja, ingen bitterhet eller oenighet, och när de är med 

mig kommer jag att säga till dem: Välsignade är ni som kommer till Mästaren för att ta emot en atom av 

mitt ljus för att utveckla er själ. 

64 Folket är hungrigt efter mitt ord. Det är de behövande som knackar på min dörr, som jag har 

överlämnat till er, så att ni kan ta emot de nya generationerna. 

65 Meditera dagligen och kommunicera med mig från ande till ande. Vägen är förberedd genom Elia, 

han har upplyst er som en fyr. Han har inte bara varit en föregångare till min manifestation i denna tredje 

tidsålder - hans uppdrag slutar först i evigheten. 

66 Efter 1950 kommer en del av de många som har hört mig att fortsätta att vara med mig och andra 

kommer att gå sin egen väg. Så kommer det att vara med mina utvalda: En del kommer att skynda sig att 

förena dem som går framåt genom sin förandlighet, och andra kommer återigen att framhärda i sin 

materialism. 
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67 Mina sanna lärjungar kommer att förbereda sig och troget utföra mina order. De kommer att vara 

som min son Loth ─ han som visste hur han skulle hålla sig ren i Sodom och Gomorra när han fick min 

order att lämna de länder som skulle renas. Mina lärjungar kommer också att överleva varje prövning. 

68 Ha alltid Abrahams exempel ingraverat i din själ: När jag bad honom offra sin egen son litade han 

på mig och visade mig sin stora tro och lydnad. Men när han skulle offra sin älskade son skickade jag min 

ängel till honom för att hålla tillbaka hans hand. Sedan gav jag honom ett stort löfte för hans tro och 

lydnad, att mänskligheten skulle få det goda genom hans förmedling. Jag har dock inte krävt någon 

offerdöd av er ─ jag påminner er bara om Abraham så att ni kan ta honom som förebild i hans tro och 

lydnad, och jag lovar er att ni kommer att få evigt liv. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 344 
1 Ni hör ordet som jag dagligen lägger fram för er som en öppen bok. Jag har avslöjat dess innehåll 

för er, jag har gett er uppriktighet och ljus. Jag har gett dig essensen av mitt ord och min kärlek för att 

förvandla dig. 

2 Välsignade är ni som har stigit upp i mitt arbetes famn. På er har jag fäst min andliga blick för att 

ni ska vara de som vittnar om mig inför mänskligheten i morgon. 

3 Många kommer att komma från olika nationer för att ta emot något av det ord som jag har gett er. 

Det är de behövande och de skeppsbrutna som jag ska visa denna livbåt. 

Tänk på att jag har använt syndare för att förlösa andra syndare. Idag är de de stenar från vilka 

kristallvattnet strömmar fram, de är de får som är i min fålla, de är stammarna i mitt utvalda folk. Jag har 

använt dem och vigt dem till min tjänst. De är treenighets- och marie-spiritualister som förenas i en bön för 

att tillbe Fadern och erbjuda honom sina hjärtans blommor. 

Jag har placerat min barmhärtighet och mitt ljus i dem så att deras själ kan bli fullkomlig. De är de 

utvalda att ta emot och överföra till mänskligheten genom sin förmedling. De är mina soldater, mina 

arbetare, mina lärjungar i denna tredje era. Till deras vård har jag gett källan med kristallklart vatten och 

trädet med ren frukt. Det är de som har haft tillräckligt med tro för att korsa öknen igen. Det är de som, likt 

Elia, kommer att ge sig ut för att sammankalla de stora folkmassorna. 

4 Israels utvalda folk: Ni har fått Mästarens uppdrag att vittna om mig för era medmänniskor. Ni är 

det starka Israel som kommer att erkännas av mänskligheten, för på er har jag överöst er med min nåd och 

den Helige Andes ljus. 

5 Låt inte denna tid gå till spillo, Israel. Det är nödvändigt att ni får min undervisning i överflöd i 

framtiden, så att ni inte blir svaga och behövande. Jag har sagt till er att jag inte kommer att skilja mig från 

er efter min avresa. Men lita därför inte för mycket på er själva och låt inte mitt ord, som jag för 

närvarande anförtror er genom det mänskliga intellektet, passera obeaktat. Jag vill att ni förbereder er 

redan nu, så att när jag skickar er till mänskligheten kommer ni att ta emot mitt budskap intuitivt och 

känna min närvaro andligt. 

6 Alla som vet hur man förbereder sig kommer att vara min talesman. När detta år 1950 är slut 

kommer era ögon att se många underverk, för mänsklighetens behov är stort. 

Förbered dig, Israel, för strid, men med full kunskap om den gudomliga orsaken. För ni måste rensa 

upp världens fel och ta bort besattheten och förvirringen i sinnena hos de röstbärare som fortsätter att säga 

att jag fortfarande gör mig känd genom deras förmedling. Men det kommer då inte att vara mitt ljus i 

sinnena, och de kommer inte heller att ge ord av tröst och visdom så som jag ger dem till er. 

7 Du är begränsad och kan inte genomskåda dina medmänniskors planer och tankar. Men Fadern kan 

med sin genomträngande blick se allt som kommer att hända i morgon. 

8 Jag vill att ni ska vara mina sanna lärjungar, att ni ska kunna visa den sanna vägen, att ni ska vara 

mina budbärare för att presentera mitt verk för mänskligheten. Med det ljus som ni bär inom er kan ni 

skingra mörkret och visa att ni är ljusets barn. 

9 Tappa inte modet inför de prövningar som dyker upp på din väg, och var inte blyg mot dem som 

närmar sig dig, för de kommer att vara de andligt behövande som finner sig själva utan goda gärningar 

inför Min Gudomlighet. Ni bör vara de ödmjuka som är redo att lindra era medmänniskors smärta och 

förbereda deras hjärtan utan att skryta med den barmhärtighet jag har visat er, vilket gör att ord av kärlek 

och ljus kommer från era läppar. 

10 Jag vill inte se en lögn hos dig, Israel, för en dag kommer den att upptäckas, och då kommer 

världen att säga: "Är detta Mästarens lärjungar? Om de är falska lärjungar, då var också Mästaren falsk, 

som bodde bland dem för att föra lögner vidare till dem." 

11 Ni måste vittna om min sanning genom goda gärningar, genom er förnyelse och förandligande. Jag 

vill inte att mänskligheten ska säga till mig i morgon: "Varför visar dina utvalda, trots att de har tagit emot 

det gudomliga ordet, ingen barmhärtighet ─ för oss som har bett dem att känna tröst i våra lidanden och att 

ta emot den balsam som läker våra sjukdomar?" 

Allt detta är ni kallade att göra för att ge näring åt tron i dessa hjärtan och för att världen ska känna 

igen er. 
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12 Din uppgift är att få vandrarna att känna trädets svalka och återhämta sig från sin hektiska kurs. Jag 

kommer dock att tala till dem andligt, jag kommer att få dem att känna ånger och bekänna sina 

överträdelser inför min gudomliga Ande. Då kommer jag att få dem att förstå att jag tar emot dem med 

öppna armar och att jag inte förkastar dem, även om de fortfarande är stora syndare. De kommer andligen 

att höra Min röst som säger till dem: "Älskade barn, jag har burit stor sorg för er, men nu är det dags att 

förnya er och låta er själ bli fri." Jag ska få dem att ångra alla sina överträdelser och skämmas för sina 

onda gärningar. 

13 Därför undervisar jag dig dag efter dag, Israel, så att min lag förblir inskriven i ditt hjärta. Jag 

kommer att tala till er genom samvetet och visa er vilket bud i min lag som ni inte har följt, och på så sätt 

kommer ni steg för steg att bli ett förnyat folk fyllt av min visdom. 

14 Ni kommer själva att uppleva er förvandling, ni kommer att se vilka ni var tidigare och vilka ni är 

nu, och då kommer även de mest förhärdade hjärtan att acceptera era ord. Ni ska vara deras rådgivare och 

göra dem gott med renhet i era hjärtan och visa dem den sanna vägen. 

15 Vilken vägledning kan mänskligheten förvänta sig av de blinda guiderna? Endast från er kommer 

de att få det, ni som är ljusets barn, eftersom jag kommer att uppenbara mig själv genom er förmedling. 

16 Tiden kommer när de stora prövningarna bland mänskligheten är nära förestående. Men ni som 

står under mitt beskydd kommer att vara som fåglarna som inte arbetar och ändå får näring. Då kommer 

mänskligheten att bli förvånad över att ni mitt i en sådan stor katastrof och misär behåller ert mod att leva, 

och att de mörka krafterna inte griper er eftersom ni har lytt mig. 

17 Ni är de som har fått i uppdrag att lindra folkets smärta, att lära de hädare att be, som under lång 

tid har stannat kvar utan att lyfta upp sina själar i bön. 

18 Men för detta måste ni dagligen spiritualisera er själva mer och frigöra er från materialisering. För 

jag vill inte att ni ska bli överspända spirituella, nej. Fanatism är avskyvärt i mina ögon, och det är detta 

som jag vill eliminera bland er. Samvetet berättar hur du kan leva i harmoni med allting. 

19 Den tid då du kommer att höra detta ord är kort. Därför är det min vilja att ni utforskar mina läror 

så att ni kan förstå dem och vara förberedda. 

20 Lär dig av den gudomliga mästaren som ger dig den undervisning som kommer att bevaras i skrift 

och som du kommer att njuta av i morgon. För tiden är redan kort då ni kommer att höra er Mästare genom 

det mänskliga sinnet. 

21 Faderns barmhärtighet kommer in i era själar, uppmuntrar dem och säger till dem: Lär er av min 

undervisning, för ni är fortfarande svaga barn som inte känner min styrka. I varje ögonblick talar jag till 

dig också genom ditt samvete för att få dig att inse ditt uppdrag. 

22 I min högra hand håller jag lagen och i min vänstra en våg. Jag kommer att lämna er i denna 

manifestation. Men oroa dig inte, för jag kommer att ge dig andlig näring med mitt ord och du kommer 

inte att känna dig föräldralös. Ni kommer att bära mig inom er själva eftersom jag inte längre kommer att 

göra mig känd genom den mänskliga intellektuella förmågan. Men jag har förberett din själ för att 

kommunicera med min gudomliga ande, och du kommer att få mina instruktioner närhelst det är min vilja. 

23 Efter min avresa kommer er kamp att börja. 

24 Jag anförtror er min lag så att ni kan studera den och inte bryta mot den. Förvärv dig 

förtjänstfullhet gentemot din Herre, för nu är det dags att säga till mig med sann överlåtelse i din själ: 

"Herre, fullborda din vilja i oss." 

25 Med stor kärlek och tålamod har jag dragit tillbaka er från smuts, från olika världsåskådningar och 

från avgudadyrkan. Ni har ju böjt er ner för bilderna, för guldkalven. Hur mycket okunnighet har det inte 

funnits i alla tider! Men jag har alltid uppenbarat mig för er som ljus, som barmhärtighet och kärlek, så att 

ni inte går er väg i blindo. 

26 I den här tiden har jag återigen räddat er från de olika vägar som er själ har tagit och där ni har 

upplevt smärta. Jag har gett er olika inkarnationer så att er själ kan utvecklas när den kommer till den här 

planeten. Men under den här tiden har jag funnit dig nedsjunken i en djup slöhet. Jag har inte funnit något 

förberett hjärta för att påminna er om den andra epokens profetior. Men det har varit min vilja att göra mig 

känd genom det mänskliga sinnet för att återigen lära er att älska varandra. 
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27 Min kärlek och mitt ljus har sänkt sig över era själar som en nådens dagg så att ni i morgon kan 

visa världen min lag. Om ni vet hur ni ska förbereda er finns det ingen hand som kan brännmärka er och 

orsaka er smärta. 

28 Ni ska ge er iväg som apostlarna i den andra eran. De visste hur de skulle förbereda sig och vänta 

på rätt tidpunkt för att ge sig ut och sprida min undervisning. Jag kommer att välja ut dem som tillhör mig 

från de olika sekterna och religiösa samfunden. De kommer att känna igen mig och veta hur de ska 

uppfylla sitt uppdrag. 

29 Ni ska ge er ut för att föra ut mina läror till mänskligheten så att freden i mitt himmelska rike kan 

nå dem. För min blick ser deras smärta, deras förtvivlan. 

30 Detta är vad jag har erbjudit er, mitt älskade folk, och ni kommer att få se mitt löfte uppfyllt. Era 

själar kommer att stiga upp steg för steg tills de når bergets topp. 

31 Frukta inte människors prat eller deras domar, utan frukta din Guds dom. Kom ihåg att jag har sagt 

till er att jag är obeveklig som domare. Begär därför alltid mig som Fader, som Gud, så att ni inte saknar 

något på er väg genom livet. 

32 Jag kommer för att binda ihop det onda till en kärra som ska kastas i elden. För varje dåligt frö 

kommer att skäras bort av Min gudomliga sax, som är detta Ord som kommer till er för att ge er liv av nåd. 

33 Som Mästare väntar jag alltid på dig för att instruera dig, för att vägleda dig längs vägen. 

Välsignade är ni som kommer för att höra mitt ord, för ni kommer senare att ge er ut för att föra ut de goda 

nyheterna till era medmänniskor. Den som har förstått mig och omsätter mina läror i praktiken kommer att 

få en salighet för sin ande. 

34 Några av er säger till mig: "Varför har vi inte känt dig, Herre?" Men jag säger er: Har ni inte känt 

mig när ni gör ett gott verk, när ni visar barmhärtighet mot era medmänniskor? Känner du inte 

tillfredsställelse när du fullföljer ditt uppdrag? För denna tillfredsställelse du har är som om du känner 

mig. För den som gör det onda rör sig bort från mig, och då kan han knappt känna min närvaro. 

Jag är i varje gott verk, i den barmhärtighet du visar ─ inte bara när du delar ditt bröd, utan också när 

du erbjuder ord av kärlek och tröst för att uppmuntra själar, för att trösta hjärtan i detta livets lidanden. Hur 

många är inte i behov av lite kärlek, hur många övergivna kvinnor skriker efter uppmuntrande ord, och ni, 

mina utvalda, bör ge er i kast med att ge kärlek, uppmuntran och stärkande till alla som behöver det. 

35 Världen håller på att gå under i sin degeneration, i sitt kaos, i sin frenetiska flykt mot det onda. 

Men jag har anförtrott dig denna båt för att rädda de skeppsbrutna, de som inte har hört mitt ord, men vars 

själar känner ett behov av att ta emot det. Därför vill jag att ni ska väcka dem och vittna för mänskligheten 

om min närvaro i denna tid. 

36 Bevisa att jag gjorde mig själv känd i denna tid genom det mänskliga intellektet, och säg till de 

icke-troende att om jag blev människa i den andra tidsåldern för att leva tillsammans med människorna ─ 

varför skulle jag då inte kunna göra mig själv känd i dag genom syndare som jag har förberett med min 

nåd? 

37 Varför tror ni mer på människornas verk och tvivlar på er Guds och Herrens underverk och 

storsinthet? 

38 Kom ihåg mina steg på jorden som Jesus, kom ihåg att jag talade till laglärarna i min tidiga 

barndom. Jag lärde dig att be och vara ödmjuk. Jag föddes i ett stall och dog på ett kors. Och eftersom jag 

har gett er denna undervisning ─ varför skulle ni i denna tredje tidsålder, när världen befinner sig på 

höjden av fördärv, inte lyssna till mitt ord, och skulle jag inte visa er det sätt som jag lärde er i den andra 

tidsåldern? 

39 Människor bär på hat och illvilja och strävar efter överflöd, och fanatism har också funnits i deras 

hjärtan. 

40 Människor, ni frågar mig: "Varför, Herre, har prövningarna på vår väg ökat sedan du förberedde 

oss med din nåd?" Och jag svarar dig: I den andra eran lärde jag er att lida och vara ödmjuka. Kom ihåg att 

de förde mig till blodets ställning, tryckte en törnekrona på mina tinningar och ett vassrör i min hand, och 

sedan hånade de mig. Men jag förblev mild och ödmjuk. Jag visste att Mitt blod måste utgöras som en 

symbol för mänsklighetens frälsning. När har ni känt att jag har avvisat dessa bitterheter, dessa odugliga 

saker, dessa svårigheter? Aldrig. Jag led av kärlek till er alla och utgöt mitt blod för att visa er vägen till 
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frälsning. Ni kommer dock inte att utgjuta ert blod i denna tid, ni kommer bara att förbereda er med god 

vilja för att tala till världen om min sanning. 

41 Jag har gett er ett svärd och kallat er mina soldater. Ni är en del av mina värdar som jag 

uppmuntrar med mitt ord, och jag säger till er: Kämpa och frukta inte världen, för jag är er Fader och 

kommer att försvara er, upplysa er, så att ni inte blir offer för mänskligheten. 

42 Älskade människor: Ni kommer snabbt att inse att mitt ord kommer att rädda er. Ni har haft mig 

som en kärleksfull Fader, så att ni inte ska lida eller snubbla. 

43 Full av tålamod fortsätter jag att vägleda er så att ni i morgon kommer att vara en förebild för era 

medmänniskor. 

44 Ta er bort från världen så att er själ kan ta emot Min barmhärtighet och inte förlora Min frid och 

Min kärlek ─ så att ni inte stöter på de törnen som världen har skapat genom sin ondska. Jag har dragit upp 

dig ur avgrunden och guidat dig så att din själ steg för steg kan komma närmare mig. 

45 Mitt ljus har aldrig avlägsnat sig från människor, jag är alltid nära deras hjärta. För hur skulle jag 

kunna lämna mina barn på halva vägen? Och lämna dem utan min barmhärtighet i denna tid då jag hör 

smärtans klagan? 

Jag har tagit bort din smärta och låtit dig vila under livets träd och gett dig näring av dess frukt. Ni ska 

inte hungra eller törsta efter min avresa, och ni ska dela frukten, vattnet och brödet med de törstiga och de 

hungriga, med de behövande. 

46 Se på folken i deras öde, som drabbas av svåra stormar. Därför förbereder jag dig för att upplysa 

dig, så att du kan resa dig som din Mästare, och så att de genom din förmedling kan befrias av mig från sin 

själsliga nedstämdhet. För jag ska låta dem få veta sanningen, jag ska upplysa deras själ och sinne och 

befria dem från den förvirring som har kommit in i världen. 

47 Gör er redo, mina barn, så att ni med min kraft och mitt ljus kan ge vägledning åt jordens folk och 

få dem att känna min frid. 

48 Den välsignade oskulden smittas av världens fördärv, ungdomarna följer dess väg i en hisnande 

kurs, och även oskulderna har förlorat blygsamhet, kyskhet och kyskhet. Alla dessa dygder har försvunnit 

från deras hjärtan. De har gett näring åt de världsliga passionerna och vill bara ha nöjen som leder dem till 

fördärvet. 

Jag talar till er i all klarhet så att ni kan börja och ta ett fast steg i er själs utveckling.  

49 Jag vill att ni ska resa er och vara i gemenskap med er Gud så att ni kan manifestera den 

barmhärtighet som mitt verk innehåller. 

50 Älskade människor: Ni stiger nu steg för steg för att kunna nå bergets topp. Ljuset från det sjätte 

ljuset lyser upp universum, och jag vägleder själarna och ger dem höjd så att de kan nå mig. 

51 Jag har anförtrott er en tid för att ta emot min undervisning igen, så att ljuset från min Heliga Ande 

kan skingra mörkret från era själar. Med hjälp av syndares intellekt har jag gett er min visdom med enkla 

ord, men som innehåller sanning i sin innebörd. 

52 I morgon ska ni ge er iväg för att föra ut de goda nyheterna och vittna om mig på jordens olika 

vägar, så att människorna kan göra sig av med det som är skadligt, med synd och oenighet, så att alla kan 

känna sig som barn till en enda Fader. För Anden finns det inga sociala klasser, inga raser och inga 

adelsfamiljer. Ni har alla kommit från en och samma Fader, och till mig måste ni återvända. 

53 Mänskligheten genomgår för närvarande sin stora rening som ett resultat av sin olydnad, men den 

har inte förstått att den har skapat denna lidandets bägare för sig själv. Men jag, som Fader, har kommit 

just nu för att väga det kors som ni bär på era axlar. 

54 Människor har alltid varit respektlösa mot varandra, vilket är anledningen till att de skapade 

gränser och olika ideologier och flyttade bort från varandra. 

55 Jag har gjort mig känd bland er för att ni ska kunna ta mig till exempel, så att ni inte ska bli 

utmattade av solens brännande strålar i öknen. Jag har tränat dig med min visdom så att du kan visa 

mänskligheten vägen. 

56 Under den andra tidsåldern förberedde jag mina tolv apostlar för att undervisa mänskligheten. Men 

i denna tredje tid har jag förenat de 144 000 för att förbereda dem så att mänskligheten återigen kan ta 

emot min barmhärtighet genom detta folk. 
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57 Älskade Israel: Hur mycket människor har inte hamnat på efterkälken på grund av sin olydnad, 

kroppens svagheter, som har försvagat själen och inte tillåtit den att förandliga sig själv, vilket är min 

vilja! 

58 Studera och utforska min undervisning så att ni i morgon kan förmedla den till era medmänniskor. 

Jag har inte kommit just nu för att förvirra mänskligheten med min undervisning. Jag har bara kommit för 

att befria den från sina synder så att den kan ta den sanna vägen och få min frid. Jag stärker er, mitt 

älskade folk, så att ni kan ta upp kampen. 

59 Tiden är nära när ni inte längre kommer att höra detta ord genom en röstbärare. Men jag kommer 

inte att skilja mig från mina barn. Ni kommer verkligen att känna frånvaron av denna manifestation, men 

precis som jag har varit andligt med er från början, så kommer jag att vara det ända till slutet, för det är 

min vilja. 

60 Älskade lärjungar: Jag vill att ni genom era verk ska vittna om det som jag har anförtrott er i denna 

tredje tidsålder. Redan i den andra epoken sa jag till er: "Älska varandra". 

När människor kommer för att höra dig ska du visa dem vägen, få dem att se hur vilseledda de har varit 

och förklara för dem var och en av de läror jag har gett dig. Ni ska berätta för dem varför ni är 

spiritualister, varför ni är israeliter och varför ni är treenigare. Kom ihåg att jag har sagt till er att ni är 

israeliter ─ inte enligt köttet, utan enligt anden, eftersom ni är de sanna ättlingarna till Abraham, Isak och 

Jakob, som jag kallade "Israel" eftersom han visade sin styrka i prövningen, och därför bör även ni, som 

israeliter, vara starka. Ni är spirituella eftersom jag har lärt er att söka och älska mig med er ande. 

61 Varför söker och älskar du Maria? För i den andra tidsåldern anförtrodde jag er till hennes ömhet 

som Moder, och hennes Ande gör förböner för er och för hela mänskligheten. 

62 Levis stam valdes redan i den första tidsåldern för att bli Guds tjänare, präster. Och i denna tredje 

tid är Levi-stammen återigen avskild för att tjäna min gudomlighet. Det är de som ägnar sig åt att fullfölja 

sitt uppdrag. 

63 Människor, agera inte som Judas, förneka mig inte som Petrus, tvivla inte på mig som Thomas. 

Men om ni skulle ha sådana svagheter ─ hur mycket smärta skulle ni inte orsaka Min Ande! 

Vakta och be, ta Mina apostlar som exempel i deras lydnad, och låt ingen som dem vilja vara större än 

någon annan, för för Mig är ni alla lika, och enligt era gärningar kommer er själ att gå framåt. Jag säger er, 

som jag sa till mina lärjungar: "I Faderns hus finns många boningar." Men du måste bli värdig att bo i 

dem. Vissa av er kommer att anlända tidigare och andra senare. Låt din själ stiga upp genom goda 

gärningar, genom att uppfylla lagen. 

64 När du går in i det hinsides kommer jag att ge dig boken där dina goda och dåliga gärningar är 

nedskrivna, och din själ kommer att glädja sig när min rättvisas vågar lutar åt sidan för dina förtjänster. 

Men om det inte skulle bli så, kommer du att återvända till den här planeten och gottgöra dig en gång till. 

De av er som har fullgjort sin uppgift kommer att fortsätta att göra sig förtjänta av den andliga världen för 

att kunna stiga allt längre upp, och ni kommer att kämpa och arbeta för mänskligheten, precis som 

änglarna och min andliga värld, som segrande har gått igenom smältdegeln. 

65 På det här sättet kommer ni att gradvis arbeta fram sann lycksalighet och så småningom kommer ni 

att smälta samman med min gudomliga ande, för ni vet att ni har kommit ut från mig och måste återvända 

till mig rent och ljudlöst. 

66 Om du förstod hur mycket din själ renas av smärta skulle du älska smärta. Men "köttet" gör att 

själen blir svag. Men jag har talat till er om bön så att ni kan försvara er mot frestelser. 

67 När detta ord inte längre hörs av era öron ska ni ge mänskligheten allt ni har samlat på er. Då 

kommer du att inse storheten i min undervisning och du kommer att veta hur du kan sväva och 

kommunicera med min gudomlighet från ande till ande. När du väl är med mig kommer jag att säga till 

dig: 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 345 
Min frid vare med er! 

1 Välkommen alla till Master! 

2 Älskat folk: Det har bara gått några få morgonandakter sedan jag har varit bland er som domare, 

sedan jag dömde mitt folk Israel till grunden och fann att vissa bad och gjorde förböner, medan andra var 

likgiltiga för andliga uppenbarelser och bara var öppna för världens frestelser. En del mötte jag med sann 

andlig förberedelse och öppenhet, andra sjönk ner i regression ─ en del av Mina barn i rutin och en del 

utan andlig förberedelse. 

3 Jag utvärderade folkets kärlek och upptäckte att de ännu inte älskade varandra som bröder, att 

andlig harmoni ännu inte kändes och levdes av mitt utvalda folk. 

4 Jag hörde församlingens böner, och hos vissa fanns det ånger för överträdelser, hos andra en 

blygsam vädjan om världsfred och om Israels folks enande. Men hur få var inte de som, medvetna om sitt 

ansvar inför Gud och inför världen, visste hur de ödmjukt skulle resa sig inför Mästaren med sann andlig 

vision i önskan om undervisning ─ som visste hur de skulle stå inför domaren med böjd nacke, inbäddade 

i Faderns armar som barn som vet att Gud är över all kärlek. 

Vid detta välsignade tillfälle, i detta ögonblick av nåd, utgöt Fadern sina andliga förmåner. Han 

överförde sina inspirationer, sin rättfärdighet och sina instruktioner delvis genom mänsklig förmedling, 

men i stor utsträckning också från ande till ande, särskilt till sitt folk, men också till världen och hela 

världen. 

5 Detta har redan varit mitt sista undervisningsanförande, där jag har kommit till er som domare, där 

min stråle överförd genom den mänskliga förmågan har varit med er, omgiven av "arbetarna" i alla 

provinser, av representanter för alla församlingar, av de spiritualistiska trinitariska Marian-tjänarna, genom 

vars förmåga att förstå jag har gjort mitt arbete känt och uppmuntrat tron hos de många lyssnarna. 

6 Jag kommer att se er förenade på detta sätt igen i framtiden, men inte längre vid denna typ av 

sammankomst. Folket kände det i sin ande framåt och grät. "Köttet" har varit svagt och motstått det 

annalkande avskedandet och avslutandet av dessa möten. 

7 Elias hade förberett er, han hade i förväg pekat ut detta ögonblick för er med sitt andliga pekfinger, 

så att alla människor skulle väckas, väckas och vakna, så att de inte skulle vara likgiltiga inför denna tid av 

dom och nåd. Elia visar sig alltid som en vägvisare på själarnas väg och förbereder stigarna, tar bort törnen 

och stenar så att mina barns fötter inte skadar sig på vägen. Han ringer i den andliga klockan som talar 

genom samvetet till själens djup för att få dig att vakna, fylld av ljus, för att höra rösten av den som 

kommer ─ den som alltid säger: "Här är jag". För Fadern är närvarande i varje ögonblick och på varje 

plats. 

8 Jag undersökte människans hjärta i varje ögonblick av domen och mötte det fullt av smärta, 

osäkerhet och mörka föraningar. Jag närmade mig för att höra dess bultande, för att lyssna till dess vädjan, 

som är allt mindre andlig, som är allt mer avlägsen från sitt ursprung, eftersom de vill ha materiella saker, 

bara jordens kunskap och böjelser. På så sätt mötte jag mänskligheten, människan, som bara är upptagen 

av världens varor, men vars själ är fylld av rädsla och som bara har en stråle, en gnista av hopp kvar. Men 

jag släckte inte denna gnista ─ tvärtom, jag gav den liv med min sanning, min tröst, min uppmuntran och 

mitt väsen. I det ögonblicket av nåd spred jag det andligt över hela världen, så att min närvaro skulle 

kännas och min essens skulle finnas i alla utan undantag, för Elia hade också gjort sig känd i förväg. 

När jag kom hade själarna och hjärtan redan förberetts av Elias' ande, Guds vägvisare i alla tider och i 

alla tider. Elia är den som alltid har varit med dig och som du sällan har känt. 

9 Elia är den stora Anden som befinner sig vid Guds högra hand och som i sin ödmjukhet kallar sig 

Guds tjänare; genom hans förmedling, liksom genom andra stora Andar, rör jag det andliga universumet 

och utför stora och höga råd. Ja, mina lärjungar, jag har mängder av stora andar i min tjänst som styr 

skapelsen. 

10 Då frågar ni er själva: "Är det inte Fadern som gör allting?" Men jag svarar dig: Jag är den som 

åstadkommer allt, eftersom jag är i alla andar. Jag är i alla varelser, och utan mig rör sig ingenting. Men på 
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samma sätt som jag har gett liv åt många andar har jag gett dem alla en del av mitt arbete, en plats i min 

skapelse ─ en värdig plats vid min högra hand. 

Efter att jag hade förberett er alla, från den första till den sista, för den nådesmorgon som gick, visade 

Elia sin herre de fält som var rika på ogräs. Men Fadern sade till honom: "Låt det ske! Fortfarande kommer 

ogräset att föröka sig lite, fortfarande kommer ogräset att fortsätta att frodas, fördjupa sina rötter och 

sprida sig ännu mer över jorden. Men snart kommer skördetiden, snart kommer sikten att sätta igång, och 

då kommer det bland det onda fröet också att finnas vete, även om det verkligen är sparsamt. Men det skall 

förvaras i mina lador för att sås igen när timmen har kommit och jorden är lämplig och bördig, medan 

ogräset skall kastas i elden, bundet i häckar. 

11 Ondskan har vuxit bland människorna, mitt folk. Godhet, dygd och kärlek har varit svaga inför 

ondskans invasion, sjukdomar, farsoter, pest och olyckor. Allt det som är korruptionsfrö har infekterat de 

godas hjärtan, har fått vissa att snubbla, har decimerat antalet trogna, eftersom ondskan har utövat stor 

makt över mänskligheten. 

12 Jag har låtit detta ske för den viljemässiga frihet som du har fått. Bakom all fördärv, allt mörker 

och människornas villfarelse finns nämligen ett gudomligt ljus, anden, som inte försvinner och aldrig 

kommer att försvinna. Det finns en ursprunglig enhet som är ljusets själ, som behåller den kyss som 

Fadern gav den obefläckad och som är det gudomliga sigill med vilket jag har skickat ut alla mina barn på 

stridens väg. Genom denna egenskap kommer ingen av dessa själar att gå förlorad. 

13 Antalet förlorade är stort. Men på jordens yta, i de olika nationernas sköte som utgör jordens 

befolkning, i de obetydliga städerna och på låglandet saknas det inte några hjärtan som vet hur man lyfter 

sig, som håller det förbund som slutits med sin Herre och som är förebilder och andligt stöd för 

folkmassorna. När de ber, fråga mig: "Varför finns det så mycket ondska? Varför finns det ingen 

omvändelse i människornas hjärtan? Varför vaknar inte mänskligheten till godhet, till fred? Varför kan 

människor inte förstå varandra, älska varandra och erkänna varandra som bröder och systrar i Gud?" 

14 Men Fadern ger sinnesfrid och hopp till dem som ser och ber och säger till dem: Vänta tills de som 

har syndat mest ─ de som har orsakat mest smärta för mänskligheten ─ senare kommer att bli deras största 

välgörare, för de kommer inte riktigt att "dö". Synden kommer att dö, dess kropp kommer att försvinna 

och de mörka krafterna som orsak till människans synd kommer att försvinna. Men själen, som leds av sin 

ande, kommer aldrig att försvinna, även om den måste gå igenom stora smältdeglar, stora gottgörelser och 

själsliga reningar, även om den måste gå igenom den kroppsliga döden, även om den känner att de mörker 

som omger den i sin försoning är eviga ─ även om den känner att elden i sin ånger är helvetets eld. Allt 

detta kommer att passera, från allt detta kommer hon att framträda hel och ren ─ renare än guld när det 

passerar genom smältdegeln. 

15 Man kan inte föreställa sig eller bedöma livet utifrån en människas utseende. Ni vet inte vad som 

hände före er existens på jorden, i andra världar, i det för er outgrundliga bortom. Men kom ihåg mina 

läror, de är din väg. 

16 Det finns krafter som är osynliga för den mänskliga blicken och omärkliga för människans 

vetenskap och som ständigt påverkar era liv. Det finns goda och dåliga, ljusa och mörka. 

17 Varifrån kommer dessa influenser? Från anden, från sinnet, från känslorna. 

18 Alla dessa vibrationer genomsyrar rummet, strider sinsemellan och påverkar ditt liv. Dessa 

influenser kommer både från inkarnerade själar och från varelser utan jordisk kropp. För såväl på jorden 

som i det bortomliggande finns det ljusa själar och förvirrade själar. 

19 Om du frågar mig hur dessa krafter började, hur de uppstod, svarar Fadern dig: 

20 Innan det fanns världar, innan all skapelse och materia kom till liv, fanns min gudomliga ande 

redan. Men som All-enhet kände jag en enorm tomhet inom mig, för jag var som en kung utan undersåtar, 

som en mästare utan lärjungar. Av den anledningen gjorde jag planen att skapa varelser som liknar mig 

själv och som jag skulle ägna hela mitt liv åt, som jag skulle älska så djupt och intimt att ─ när tiden kom 

─ jag inte skulle tveka att offra mitt blod för dem på korset. 

21 Ta inte illa upp när jag säger att jag älskade dig redan innan du fanns. Ja, kära barn! 

22 För att Gud skulle kunna kalla sig Fader lät han andar komma fram ur sitt liv ─ varelser som 

liknade honom i hans gudomliga egenskaper. Detta var ditt ursprung, så du uppstod till andligt liv. 
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23 Men eftersom Fadern är oändlig och efter att ha skapat din själ längtade efter att bli förstådd av 

sina barn, skapade han materiellt liv, han skapade ett av dina tillfälliga hem ─ världen. 

24 Fadern formade och förberedde allting med perfekt, oändligt tålamod, så att barnet inte skulle finna 

någon ofullkomlighet, utan skulle finna spåren av sin Fader i varje vändning och i varje arbete. För allt var 

planerat från början som en bok, på vars sidor du med tiden skulle finna det efterlängtade svaret på den 

fråga som du skulle ställa till mig: "Vem är jag, varifrån kommer jag och vart ska jag gå?" 

25 När allt var förberett gav jag själen en jordisk kropp som skulle tjäna den som en stav, ett 

klädesplagg, för att bebo en underbar värld som skapats för den med vishet och fulländning ─ en bok som 

presenterade sig för Herrens barn med alla sina lärdomar och skönheter som en stege med trappsteg som 

började i den här världen och sträckte sig in i oändligheten. 

26 Och när allt var förberett sade jag till den inkarnerade själen, människan: Här är ditt tillfälliga hem. 

Gå din väg, drick från källorna, smaka och njut av frukterna, känn igen mig i allt detta. 

27 Detta har varit din början i det materiella livet, men det som Fadern berättar för dig här ligger långt 

tillbaka i tiden och har begravts under tidens gång. 

28 Era beräkningar, era högsta vetenskaper för att mäta och beräkna tider, skulle inte räcka för att 

avgöra början på ett verk som Gud ensam kan utföra, eftersom han är den ende som alltid kommer att vara 

bortom tiderna. 

29 Eftersom vetenskapsmannen inte exakt kan fastställa den här världens ålder ─ hur skulle han då 

kunna förstå början på det universella livet om jag inte avslöjar det för honom? Men ─ för att ni inte ska 

slita era hjärnor för att ni vill veta det som är utom räckhåll för er, ska ni nöja er med den kunskap som 

Fadern, den Allestädes närvarande, i vilken det som har varit, det som är och det som kommer att vara är 

närvarande, har berättat för er i dag: Början av ditt liv ligger mycket långt tillbaka i tiden, kunskapen om 

det har gått förlorad under tidens lopp. 

30 När människan började leva i världen levde hon ett andligt liv fullt av renhet och oskuld. Men 

Fadern frågar er: Tror ni att jag var nöjd med dessa varelsers renhet ─ en renhet som berodde på deras 

okunnighet, deras brist på kunskap? Nej, lärjungar, på grund av denna okunnighet kunde Fadern inte 

kännas, förstås eller älskas, på grund av denna brist på andlig förtjänst kunde ingen av hans gudomliga 

egenskaper uppskattas, och jag ville inte att ni skulle vara lägre varelser som var underställda min högre 

vilja, eller något som liknar de maskiner som ni konstruerar ─ utan en egen vilja, utan ett eget liv. 

Därför gav jag själen gåvan av fri vilja, och jag lät kroppen avslöja människolivets hemligheter för 

själen. Men jag har genom intuitionen gjort själen medveten om Skapar-Faderns existens. Med tanke på 

kroppens svaghet var det själens styrka, som leddes av andens ljus, där min rättvisa, min visdom och min 

röst finns. 

31 I samma ögonblick som själen vaknade till det mänskliga livet genom de fysiska sinnenas "röst", 

gav den upp sitt andliga liv, och smältdegeln, kampen, svårigheterna, smärtan, konsekvenserna av alla 

tankar, ord och verk började, och själens och de mänskliga förmännens utveckling började. 

32 Ja, mina barn, konsekvenserna av alla tankar, ord och gärningar som människan har upplevt sedan 

början på grund av sin fria vilja, orsakade de osynliga krafterna, de goda och onda vibrationerna. 

33 De som med hjälp av sin fria vilja började leva på ett hälsosamt sätt och försökte uppnå sitt eget 

och sin nästas välbefinnande producerade hälsosamma och välgörande vibrationer. Men de som, med 

samma användning av den fria viljan, inte lyssnade till samvetets röst utan handlade enligt de själviska 

böjelser som finns i deras kroppar, skapade ohälsosamma, förföriska krafter. 

34 Båda vibrationerna stannade kvar i rymden ─ redo att öka eller minska sin intensitet enligt 

människornas tankar, enligt deras tidigare arbeten. Men dessa osynliga krafter skulle inte förbli åtskilda 

från själarnas utveckling ─ nej, lärjungar. Dessa vibrationer skulle förbli latenta över alla själar och lyda 

dem enligt deras tankar och gärningar. 

35 De som inspirerades av samvetets ljus kunde avvärja de dåliga influenserna och vända sig till de 

välgörande, hälsosamma vibrationerna. Men de som i sin fria vilja gjorde gärningar som stred mot det 

gudomliga budet, drog till sig skadliga, ohälsosamma vibrationer och ökade på så sätt sin förvirring, och 

från denna obalans kommer de sjukdomar och låga passioner som plågar människan än i dag. 
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36 Jag, som känner till er begynnelse och er framtid i evigheten, gav de första människorna vapen 

som de skulle använda i kampen mot ondskans makter. Men de avvisade dem och föredrog en kamp 

mellan ondska och ondska, där ingen egentligen vinner eftersom båda parter är besegrade. 

37 Om ni frågar mig vilka vapen jag gav mänskligheten för att bekämpa ondskan, säger jag er att det 

var bön, uthållighet i lagen och kärlek till varandra. 

38 Jag har talat till er om ursprunget till de goda och onda krafterna, och nu berättar jag för er: Dessa 

vibrationer måste nå alla världar som jag skulle skapa för att testa Herrens barn. Men med detta ville jag 

inte ha din undergång, utan din fulländning. Beviset på detta är att jag alltid har uppenbarat mig för mina 

barn ─ vare sig jag har talat till er genom samvetet, vare sig jag har undervisat er genom mina budbärare 

eller genom att bli människa bland mina barn, som jag gjorde under den andra eran genom Jesus. 

39 Det finns inga raser eller stammar, hur osofistikerade de än kan verka för dig ─ även de som du 

inte känner eftersom de bor i otillgängliga skogar ─ som inte har upplevt manifestationer av min kärlek. 

De har hört himmelska röster i farans stund som skyddar, vaktar och ger dem råd. 

40 Du har aldrig levt övergiven. Ända sedan början, när du kom till liv, har du stått under min kärleks 

sköld. 

41 Ni mänskliga föräldrar som älskar era barn ömt: skulle ni kunna överlåta dem åt sitt öde när de 

knappt har fötts in i detta liv, när de mest behöver er omsorg, er hängivenhet, er kärlek? 

Jag har sett hur du bryr dig om dina barn, även när de har blivit vuxna; även om dem som har begått 

överträdelser och sårat dig bryr du dig med största kärlek. 

Men om du svarar på dina barns behov på detta sätt ─ hur kommer din himmelske Faders kärlek att se 

ut, han som älskade dig redan innan du existerade? 

42 Jag har alltid kommit till er hjälp, och i den här tiden, när jag möter er med större andlig 

utveckling, har jag lärt er hur man kämpar för att upphäva de ohälsosamma krafterna och hur man ökar de 

goda vibrationerna. 

För de gamla föreställningar, bilder, figurer och symboliska namn med vilka människor i tidigare tider 

föreställde ondskan, gav den en mänsklig form och tillskrev den en andlig existens ─ föreställningar som 

har nått fram till dagens generationer ─ måste försvinna. För utan att vara medvetna om det har ni skapat 

vidskepliga myter och kulter med dem, som är ovärdiga den andliga utveckling som människan har 

uppnått under denna tid. 

43 Du säger till mig: "Fader, om vi genom att använda den fria viljans gåva på ett dåligt sätt, genom 

att inte lyssna på samvetets röst och genom att bryta mot din lag har gett mer kraft åt ondskans vibrationer 

─ vad måste vi då göra för att bli andligt fria och få himmelrikets fred?" Fadern svarar dig: Den frihet som 

din och min ande längtar efter kommer du att uppnå tack vare din gottgörelse. 

44 När kommer du att uppnå din andliga frigörelse? Fadern avslöjar inte detta för er i detta ögonblick, 

han ber er bara att kämpa mot ondskans krafter med de vapen som min kärlek inspirerar er med, att 

framhärda i min lag, att vara starka i de stora prövningarna. Då kommer ni att se hur mitt rike etableras i 

hjärtat av mänskligheten, som idag är uppdelad i raser, språk och färger, uppdelad av olika ideologier i 

doktriner, maktsträvanden och fiendskap. Ni kommer att se dem hålla fast vid dygder i ande och sanning, 

hålla fast vid mina läror och uttala mitt namn med vördnad. Men ack! hur många sorgliga stunder och hur 

många frestelser kommer du inte att behöva leva igenom! 

45 Vakta och be, övervinn i mitt namn, och ni kommer verkligen att ha nått er andliga förvandling. 

Himlen kommer till dig och ett leende av frid och sann glädje kommer att synas. Den förlorade sonen i 

liknelsen kommer att återvända till Faderns hem, och ni kommer att se hur mänskligheten efter så många 

strider och fall äntligen uppnår den fred som utlovats till människor av god vilja. 

46 Stärk er själva med mina läror och dela detta ljus med mänskligheten. Berätta för henne vad 

ondskan har för ursprung och hur hon kan bekämpa den med hjälp av kärlekens och dygdens vapen. 

47 Säger du att vibrationerna av gott och ont fanns redan när människan dök upp på denna värld, och 

att min kloka och kärleksfulla rättvisa från början har tillåtit både själar som är trogna samvetets ljus och 

varelser som är bestämda av viljans frihet att inkarnera i denna värld ─ den ena för att sona mänskligheten, 

den andra för att välsigna den. Därför har du under alla epoker av mänskligt liv sett stora andar dyka upp 

─ vissa för gott, andra för ont ─ själar fulla av makt, fulla av styrka, och när du såg dessa själar 

inkarnerade i människor som utförde välgörenhetsarbete, förstod du inte varför alla människor inte är så. 
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Mänskligheten har misstagit sig genom att betrakta dessa människor som exceptionella människor, 

eftersom de samtidigt som andra människor utvecklas så lite kan visa sig med så mycket kraft, med så 

mycket ljus, med så mycket kärlek, visdom eller dygd. Orsaken till detta är att dessa själar inte föddes för 

att börja sin utveckling på jorden, utan för att de är själar som har renat sig själva i andra världar, på andra 

platser, som också är okända för er ─ eftersom de inte har kommit till er för att så sparsamt, utan för att ta 

med sig skörden, den kultiverade frukten, som de har fört till mognad i andra tider och på andra platser. De 

har fört sin smak, sin livskraft och sin essens till dina läppar och har översvämmat din tillvaro med 

välbefinnande. De har gett exempel åt din själ och uppmuntran och stöd åt ditt mänskliga hjärta. Några av 

dem har varit profeter, några har varit patriarker, lärda eller kungar, några har varit domare eller lärare. 

Andra har förmedlat naturens, hjärtats och själens skönhet för att få ditt hjärta att känna skapelsens 

skönhet. 

48 Ni har också förvånats över det våld som män och kvinnor har visat i sin ondska under hela er 

mänskliga existens. I er historieskrivning har deras namn samlats i boken. I din existens minnesbok, i den 

bok där Gud skriver ner och registrerar alla dina gärningar, alla dina verk, finns även deras namn med, och 

du har förundrats över att en själ, ett människohjärta, kan innehålla så mycket styrka för det onda, kan 

behålla så mycket mod att det inte ryser över sina egna gärningar, att det kan tysta sitt samvetes röst för att 

inte höra Guds uppmaning till ansvar, som han genom den kräver av alla sina barn. Och hur ofta har inte 

livet för dessa själar på den här planeten varit långt och varaktigt. 

De människor som på grund av sin viljelöshet motsatte sig Min kärlek och Min rättvisa, använde Jag 

och utnyttjade Mig själv av just deras olydnad för att göra dem till Mina tjänare. De trodde att de handlade 

fritt, men alla deras tankar, ord och handlingar var ett verktyg för Min rättvisa ─ både i förhållande till 

dem själva och till andra. 

49 Men när kommer detta styre att upphöra? ─ Fadern säger till dig: Ondskans herravälde har aldrig 

(helt) dominerat mänskligheten, för även under den största fördärvelsens tid fanns det trogna till Mig, 

lydiga mot Min undervisning och apostlar för Min Lag. Men kampen har alltid funnits från början. 

Vilken av dessa två styrkor har hittills varit överlägsen i strid? Det onda! Därför var jag tvungen att 

göra mig fysiskt hörbar bland er för att stå vid er sida, för att återuppliva ert hopp och er tro på mig, för att 

ge värme till era hjärtan och för att säga er: Ni är inte ensamma på vägen, jag har aldrig ljugit för er. Du får 

aldrig ändra på de principer som jag har placerat i dig. Detta är godhetens och kärlekens väg. 

50 För Gud finns det inga namn på religioner eller organisationer av religioner. För Fadern är endast 

de handlingar som själarna har gjort i enlighet med hans lag om rättvisa och kärlek viktiga. 

Jag har verkligen alltid varit med er och finns i alla varelser i skapelsen. Men när det har varit 

nödvändigt att begränsa Mig själv, att närma Mig själv och att göra Mig själv sinnligt kännbar på grund av 

Min kärlek, har Jag alltid gjort det ─ antingen genom att göra Min röst mänskligt hörbar som på Sinai, 

eller genom att tala genom profeternas mun, liksom sedan, när Jag blev människa, genom att inkarnera 

Mitt eget "Ord" i den Andra Tidsåldern för att bli det levande Ordet och Miraklet, för att ha mänskligt 

blod, för att vara synlig och kännbar även för varje människas mest materiella öga. Precis som det är nu i 

den tredje tiden, då jag väljer ut män och kvinnor bland er i olika åldrar, av olika nationaliteter och 

samhällsklasser, för att genom vissa, andra och alla ge samma ord, samma innebörd, samma uppenbarelse 

och samma vittnesbörd. 

51 Men sannerligen säger jag er: Elia har alltid varit där förut. Innan människan skulle bebo planeten 

kom Elia för att ge den en andlig atmosfär, för att översvämma alla områden i ditt hem med andlig essens, 

för att förvandla planeten inte bara till ett jordiskt paradis utan också till en fristad för själen, så att 

människan inte bara skulle böja sig inför naturen för att dyrka den, utan att hon genom naturen skulle 

upptäcka sin Guds närvaro. Redan innan du kom var Elia där. Varför? Eftersom Fadern måste komma för 

att göra sin röst känd från de första invånarna till de sista. 

Och de första hörde mig verkligen, och även om de inte såg mig i all min härlighet och inte såg min 

gudomliga Ande i någon bild, så visste de att jag var Ande, och de kände min närvaro. De visste att jag 

existerade, att jag talade, att jag var deras Fader, att jag såg på dem och dömde dem, att jag erbjöd allt gott 

och att jag plågade och tillrättavisade dem för allt ont. 

52 Men för att ni ska kunna vittna om Elias' existens sände jag honom i den första tidsåldern för att 

inkarneras så att han skulle vittna om sig själv och sin Fader. Och han har verkligen varit en av de 
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extraordinära andar som överraskat mänskligheten, som förvånat människorna genom sina 

manifestationer, sina verk och sina ord ─ en man som ─ utan att vara vetenskapsman ─ hade 

naturkrafterna i sina händer ─ en man som, trots att han var människa, en man som, trots att han var 

människa, kunde övervinna döden och överleva den ─ en man som genom sin åkallan kallade på naturens 

krafter för att förvåna mänsklighetens otro och materialism ─ en man som, utan att vara trollkarl, hade 

verklig makt över kroppslösa själar, och som gav sina omgivningskretsar stora bevis på allt detta. 

53 Elia uppstod som profet och gjorde profetior som snart uppfylldes och som samma vittnen som 

hade hört dem såg uppfyllda, och även profetior som gavs för långa tidsperioder och som de nya 

generationerna bevittnade. Han försvarade också HERRENS tjänare och besökte hedningarna med 

rättfärdighetens hand. Han stärkte också den goda tron hos dem som trodde på sin osynliga Gud och 

dyrkade honom, och som straffade de hedniska nationernas materialism, vidskepelse och hedendom. Jag 

manifesterade mig genom hans förmedling, jag talade till folket genom hans mun. Jag lade min kraft i 

hans högra arm, och för att ni skulle bli vittnen till att Elia själv överlevde döden och att han levde i det 

sanna livet, lät jag honom återvända. 

54 Han var tvungen att komma före Messias för att bereda vägen, för att skaka upp människor ur 

deras djupa slöhet, för att återuppliva hoppet hos dem som dag efter dag och från generation till 

generation, från föräldrar till barn, med så mycket kärlek väntade på att Mästaren, Messias, skulle komma. 

Jag fick Elia att i sanning och ande vara i Döparen, Vägvisaren ─ i den som sa till er: "Gör er redo, 

omvänd er och be, för himmelriket är nära." Och Israels folk som trodde på Döparens profetior, som kände 

rädsla för hans ord, fastade och bad, renade sina själar och hjärtan och kände i sig att de goda nyheterna, 

Mästarens rike, snart skulle komma. 

55 Jag gjorde att Döparens liv blev extraordinärt, redan innan han blev människa, redan innan han 

föddes i sin mors sköte och därmed i sin barndom och ungdom och till och med i sin sista stund, så att 

hans närvaro skulle väcka er som klockan väcker den som sover, så att han skulle förena er som herden 

förenar sin hjord, och leda er till flodens strand för att rena er och tvätta era kroppar som en symbol, som 

sover, för att han skall förena er som herden förenar sin hjord, leda er till flodens strand för att rena er, för 

att tvätta era kroppar som en symbol för själens rening, som endast på detta sätt kan få gemenskap med sin 

Herre. 

56 Efter att Elia hade fullgjort sitt uppdrag att förbereda allting som en lydig och ödmjuk tjänare lade 

han saken i Herrens händer och sade till honom: "Fader, här är skaran, här är den andliga skaran, som jag 

överlämnar i dina händer, för där är den säker, för det säkraste hindret är din egen Faders hjärta." 

57 Jag fick Elia att återvända i den tredje tidsåldern, och jag, som Mästare, hade tillkännagivit honom 

i den andra tidsåldern och sagt: "Elia har sannerligen varit bland er, men ni har inte känt igen honom. Jag 

skall återvända till världen, men sannerligen säger jag er att Elias skall vara före mig." 

Eftersom varje ord av Mästaren blir sant, kom Elia före mig i den tredje tidsåldern för att väcka själar, 

för att få dem att ana att den Helige Andes timme öppnade sin port, för att säga till varje själ att öppna 

ögonen, att förbereda sig för att gå över tröskeln från den andra tidsåldern till den tredje. För att Elias 

manifestation skulle bli mer påtaglig i denna tredje tidsålder lät jag honom manifestera sig genom en 

rättfärdig man: Roque Rojas. 

58 Elias upplyste den här mannen andligt från det yttre, inspirerade honom, stärkte honom och 

vägledde honom på alla hans vägar från början till slut. Men sannerligen säger jag er att det inte var han 

som valde Roque Rojas bland människorna. Jag valde honom, skickade hans själ som förberetts av min 

barmhärtighet. Jag gav honom en kropp som jag också hade förberett, och ni vet att han var ödmjuk och 

att Fadern gjorde stora gärningar genom hans ödmjukhet och dygd. Han var en profet, en röstbärare, en 

siare och en ledare. I allt detta lämnade han ett lysande exempel för folket. 

Han blev förlöjligad och hånad av sitt eget folk, precis som Moses i öknen, han blev förföljd precis 

som profeten Elia och var tvungen att dra sig tillbaka till toppen av bergen för att be och stå upp för sitt 

folk. 

Liksom sin Mästare blev han förlöjligad och fördömd av präster och skriftlärda. Precis som sin Mästare 

var det bara några få som trodde på honom, följde honom och omgav honom. Hans händer utstrålade 

helande krafter och utförde mirakel som ingav tro hos vissa och skapade förvirring hos andra. För vissa 
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kom profetiska ord från hans läppar som uppfylldes till punkt och pricka. Hans mun gav råd fulla av tröst 

till de sjuka i hjärtat. 

Hans sinne kunde ta emot stora inspirationer och kunde falla i hänryckningar som de rättfärdiga, 

apostlarna och profeterna. Hans ande kunde frigöra sig från den här världen och hans kropp för att komma 

in i den andliga världen och ödmjukt nå dörrarna till Herrens hemliga skattkammare. Genom denna 

upphöjning gjorde sig Elias' ande känd för de första vittnena innan Mästarens stråle kom. 

59 Det var Elias ljus som förberedde honom, som upplyste honom och gav honom en bestämdhet 

gentemot de närvarande, som vittnade och sade: "Jag är profeten Elias, den som förvandlades på berget 

Tabor." 

Han talade om dom, om uppdrag och om döden, och de som var närvarande blev verkligen skakade, 

och det var på grund av tro, tillit och hängivenhet för Herren. 

Men efter att Elia hade förberett denna väg för den nya manifestationen så att Faderns närvaro skulle 

komma in i den tredje tidsåldern, efter att han hade förberett denna väg så att Herren skulle komma till 

denna värld genom mänsklig förmedling, förberedde han människans hörsel, hjärta och hela väsen att 

lyssna uppmärksamt till den helige Andes ord. 

Elia förblev andligt närvarande bland mänskligheten för att väcka alla som sov, för att rena alla som 

var smutsiga, för att svepa in alla som var kalla i sin Andes eld, för att anlägga stigar, vägar och vägar som 

skulle leda alla själar till sanningens väg. Elia arbetar inte bara bland detta folk, utan hans ande omfattar 

hela mänskligheten i sin kamp. 

När han gjorde sig känd genom Roque Rojas öppnades den tredje tidens portar för världen. För detta är 

den tid då de 144 000 andarna gradvis kommer in i inkarnation. 

60 Roque Rojas var den första märkta. Jag talade till honom från ande till ande och sade till honom: 

"Stora skaror kommer att samlas kring mitt ord för att få förfriskning. Men eftersom de fortfarande är 

omogna måste jag avslöja mitt ord och mina verk genom röstbärare. Jag måste märka deras fysiska pannor 

med en triangel för att få dem att inse att de tillhör de 144 000, att de tillhör dem som jag redan under den 

andra tidsåldern genom en annan profet tillkännagav att de skulle fullgöra ett svårt och stort uppdrag bland 

mänskligheten i denna tid ─ ett uppdrag om återlösning, förandligande och upphöjning. 

61 Genom Roque Rojas fick jag er att förstå att ni befann er i det sjätte sigillets tid, att boken 

öppnades för er i dess sjätte kapitel, i dess sjätte del. Boken med de sju inseglen är den förväntade 

historien om mänsklighetens existens, eftersom Gud ensam kunde skriva ner mänsklighetens historia 

innan de skulle uppleva den. Och eftersom den boken var sluten i ett mysterium kunde bara en hand öppna 

den, en helig och ren hand, en perfekt hand, så att dess innehåll kunde avslöjas för mänskligheten, och den 

handen var Lammets hand, Gud själv, som ni lärde känna genom hans undervisning och offerdöd i den 

andra tidsåldern ─ ett sublimt offer av kärlek ─. Han var den ende som var värdig att öppna boken. För det 

fanns ingen ande på jorden, inte heller i himlen, inte heller i skapelsens rum, inte heller i någon värld, som 

var värdig att öppna boken och avslöja dess innehåll för själar. 

62 Jag har berättat för er genom denna uppenbarelse att ni tillhör det sjätte inseglet. Men du har också 

tillhört de fem föregående och måste passera genom den sjunde innan du går in i evigheten. 

63 De sju inseglen är ditt liv, de är din historia, dina strider, dina segrar och nederlag, dina lidanden, 

strider och slutligen din återlösning full av härlighet, full av lovord, full av andliga fester vid din Herres 

högra hand, mycket nära honom. Men det har funnits förvirringar bland mitt folk, och efter dessa 

förvirringar har jag inte funnit den sanna förberedelsen hos mina röstbärare, så att jag som Mästare kan 

befria er från dem som helig ande. 

64 Elia lossade inte de sju inseglen och han planterade dem inte heller i ert land. Roque Rojas löste 

inte de sju sälarna. Boken om de sju seglen har jag själv löst. Endast Gud kunde avslöja sina barn de 

hemliga sakerna, hemligheterna om sig själv. Den Helige Ande har uppenbarat stora lärdomar för er 

genom mina profeter och apostlar. Men endast din Herre är den som kan öppna sitt hjärta för att du ska 

kunna betrakta hans inre. Profeterna har talat till er bildligt, men Fadern har gett er förverkligandet och 

uppfyllandet av profetiorna. 

65 Ni vet redan att jag har varit med er hela tiden och gett glans åt era primitiva vapen, era 

ursprungliga vapen, så att ni kan besegra det onda som fanns innan ni fanns där, så att ni alltid kan ge 

tillträde till de goda inspirationerna, så att ni med er bön och er dygd alltid kan dra till er de goda 
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strålningarna från Ljusets andliga värld ─ så att ni i era drömmar, I ditt arbete, i dina prövningar och 

kritiska ögonblick, fall aldrig i frestelsens nät som alltid har förföljt dig, som alltid har lovat dig ondskans 

väg full av nöjen och tillfälliga rikedomar, falska ljus, lärdomar och hedersbetygelser, som är idag och inte 

kommer att vara imorgon, men som kommer att lämna en stor bitterhet. 

66 Du vet redan att du alltid har haft en herde som har förberett vägen för dig och alltid följt dig: Elia. 

Och när ni säger till mig: "Mästare, i dessa sista tider har vi saknat bra förebilder för att följa din väg", 

svarar Mästaren er: Ta Roque Rojas som en bra förebild! Han är bilden av Elia, han vakade över er som en 

herde, han vigde sitt liv åt Min tjänst, och i honom fanns renhet, upphöjdhet och kärlek, eftersom han 

förblev trogen det uppdrag som Jag gav honom som en god budbärare från det höga bortom. 

67 Roque Rojas utfärdade inte lagen och gav den inte heller till mänskligheten. Han var bara Faderns 

språkrör, så att Faderns lag genom hans intellekt och hans läppar skulle nå människornas hjärtan i ord. 

Som röstbärare kunde han överlämna sig själv i Mina armar, han kunde inspirera och hänföra sig själv i 

Mig, med Elia som talade genom sin förmedling för att ge de första bröden, de första dropparna av vin, de 

första matvarorna till de första deltagarna som satte sig vid Herrens bord i den tredje tidsåldern. 

Som en vägledare ledde han er på sanningens väg så att ni inte skulle snubbla, och han såg till att ni 

inte föll in i fanatism eller avgudadyrkan ─ han såg till att ni inte förväxlade spiritismen med de 

materialistiska vetenskaperna som talar om "anden" men som inte lär alla mina barn ─ inte i sekter eller 

kyrkor ─ att öva barmhärtighet och ge er ett rent ord. 

Som siare kunde han se mig och ge ett trovärdigt vittnesbörd till dem som hörde honom, så att de 

skulle bli starkare i sin tro, och hans vittnesbörd har alltid varit sant. 

68 Men efter Roque Rojas har du haft andra förebilder ─ om inte perfekta så ändå sådana som lämnar 

ett frö i dina hjärtan. Låt er sporras av det goda exemplet från era bröder som går före. Döm dem dock inte 

med en perfekt domares stränga dom, för då skulle du inte kunna finna den perfektion du söker hos dem. 

Men om du letar efter trofasthet hos någon av dina bröder och systrar kommer du att hitta den ─ du 

kommer också att upptäcka mod, iver, självförnekelse och uppoffring. 

69 Av alla dygder kommer du bara att upptäcka en atom, en partikel, hos dina bröder och systrar. Men 

det är ändå något, för det är det frö som jag sår i mina lärjungars hjärtan, eftersom ni alla är sådana. Men 

om du vill hitta fulländning, sök den i mitt ord. För i Mitt Ord finns Mästaren, och han säger er utan 

stolthet: Han är verkligen perfekt! 

70 Min manifestation, som jag har gett er sedan 1866, kommer nu snart att avslutas. Men när 

Mästaren inte längre talar genom människans sinne, när denna manifestation är över för mig och för er ─ 

vad kommer Elia då att göra? 

71 Jag har redan sagt till er att efter att ni har haft mig genom människans förmedling kommer ni att 

ha mig ande till ande. Kommer er kommunion att vara fullständig dagen efter min avresa? Kommer Israels 

folk att börja få de stora inspirationerna och de perfekta kommunikationerna med min Gudomliga Ande 

från första dagen efter min avresa? Jag säger redan nu till er: Nej. Jag har redan meddelat och beordrat er 

en tid av meditation och förberedelser i dessa kommentarer. För jag påpekar för er med säkerhet i förväg 

att Elia kommer att vara med er under denna tid av meditation och förberedelser, men det kommer att vara 

andligt. De andliga visionerna från siarna kommer att vittna och era hjärtan kommer att känna hans 

närvaro, hans hjärtlighet, hans profetior och uppmuntran. 

72 När mitt folk väl är förberett kommer Mästaren att komma på sitt "moln", på det andliga och 

universella molnet, för att samtala med alla som verkligen är förberedda, för att hjälpa till att utrusta dem 

som inte är det, och för att väcka dem som kanske är avlägsna från dessa läror. Då kommer jag inte bara 

att ha tillgång till er, inte bara till detta upplysta folk, och jag kommer att finna öppna dörrar för min 

andliga dialog. I sanning, över hela världen väntar människor redan på mig. 

Alla kommer inte att vara förberedda som jag har sagt till er, men det kommer att vara de trogna, de 

orubbliga som har lidit mycket och omvänt sig, och även de som har hållit sin förberedelse ─ där väntar de 

på mig. Jag ser dem och kommer inte att göra dem besvikna. Jag kommer att vara med dem i ande och 

sanning. 

73 Över hela världen kommer siare och profeter att dyka upp och göra sig kända från ande till ande. 

Män och kvinnor i olika åldrar och nationaliteter kommer att tala om stora inspirationer. Denna tid är 
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redan nära, o folk. Därför håller jag er vakna, jag tränar och undervisar er så att ni inte faller i frestelse 

eller förvirring. För stora avvikelser kommer att uppstå bland denna mänsklighet i de kommande tiderna. 

74 Spiritualiseringen, som är mitt eget rike, närmar sig med stora steg, precis som de vindar som 

kommer från norr river ner allting, böjer alla träd, får alla skogar att darra, slår på dörrarna och piskar 

ansiktena på alla varelser. På samma sätt kommer spiritualismen att komma som en storm av ljus och 

kärlek ─ en storm som sveper över och river ner allting. Men det kommer att ske i människornas hjärtan, i 

alla institutioners hjärtan, i alla nationers och rasers bröst. Det är mitt rike, den Helige Andes rike, ett rike 

av andlig upplyftning, fred och kärlek. 

75 Då kommer ni verkligen att se hur mänskligheten, från person till person, från hjärta till hjärta, 

vaknar upp och går in i templet, i helgedomen, i den heliga andens sanna kyrka, som är det universella 

verket, som är Guds lag, en lag av rättvisa och kärlek. Men du kommer att se att människor är förvirrade 

av spiritismen ─ vare sig de söker den, om de strävar efter den eller om de gläds åt att ha hittat den. 

Du kommer att se människor falla in i andlig förvirring, i stor fanatism. För att en doktrin verkligen ska 

kunna slå rot i människans hjärta måste den först vara som en betesmark för fanatism och avgudadyrkan av 

mänskligheten. 

Människornas andliga fanatism kommer att vara mycket stor under den tredje tidsåldern. De kommer 

att vilja ägna sig åt det med sådan kraft att de kommer att strunta i själva det offentliga livet, strunta i sina 

kroppar, strunta i många jordiska lagar för att helt och hållet ägna sig åt det andliga ─ att tänka, drömma, 

leva och glömma det jordiska bara för själens existens. Men då kommer just de lagar som är inneboende i 

det materiella, som har en rättviseprincip i det andliga, att ägna sig åt uppgiften att skaka dem vakna, 

förfölja dem, tillrättavisa och korrigera dem. 

76 Även ni, som lärjungar i detta verk, som de 144 000 märkta, som det andliga Israel som har 

undervisats av Fadern genom tiderna, kommer att ha den stora skyldigheten att ge er iväg med er stora 

andliga visdomsbok, med er standard för fred, enhet och god vilja, med era rättfärdighetens vapen, med 

era gåvor av uppenbarelse, profetia, intuition, tolkning och studier i mitt ord, för att säga till 

mänskligheten: "Detta är Faderns verk! Detta är sann spiritualism, och detta är det rätta sättet att utöva 

den! Detta är den gudstjänst som Fadern och den Helige Ande har lärt oss!" 

77 Där kommer ni att ha era fält utan slut, där kommer ni att ha ert arbete som väntar på er. Där 

kommer dagen att vara utan natt, arbetet utan trötthet och kampen utan död. Det kommer att bli en fest för 

din själ, en fest av kärlek och återlösning, en kampfest! 

Ju större ditt arbete är, desto större blir din glädje, och du kommer att gå från detta liv till det andra 

med skörden av ditt fullbordade uppdrag i din själ som det bästa beviset på att du har tillhört Herrens 

trogna ─ de själar som har kommit till denna värld endast för att så fred och kärlek. 

Från High Beyond ser du den här världens strider. Därifrån kommer ni att se ljusets och kärlekens frön 

tränga in överallt, ni kommer att se allting förvandlas, ni kommer att se alla mänsklighetens principer 

skakas om i sina grundvalar, och ni kommer ödmjukt och lydigt att invänta Faderns order att komma, att 

återvända till världen, vilket är Faderns vilja. 

De av er som inte har slutfört ert arbete, som inte har slutfört ert arbete, måste komma tillbaka, och 

andra måste gå till andra världar, till andra själsföreningars sköte. Men detta ska inte göra dig ledsen ─ 

tänk inte på en evig vila i Guds famn. 

78 Ditt "kött" tänker på att vila eftersom det är svagt. Men för själen skulle vila vara det värsta 

straffet, eftersom den bästa belöningen för själen är aktivitet, arbete, kamp, eftersom den förhärligar sin 

Fader genom att ta sin Gud som exempel, som aldrig vilar, aldrig sover och aldrig tröttnar. Det finns ingen 

trötthet i den själ som är i full utveckling, inte heller natt, inte heller hunger eller törst. 

79 Det räcker med att döden väcker din själ i det höga bortom, och redan från den stunden förstår den 

allting, i stället för att vara förvirrad, och säger till mig: "Min Fader, i dag öppnar sig mina vingar för att ta 

emot oändligheten, och i dag kan jag förstå allting genom det ljus som du alltid har gett mig. Visa mig min 

uppgift, mitt uppdrag." Vet ni inte om ni, som idag känner er obetydliga, kommer att åka till andra världar 

för att där framträda som stora själar, som profeter, som mästare inspirerade av universums vackra verk? 

80 Ni vet inte det, men Fadern säger er mycket väl att ert dagsarbete inte kommer att sluta med döden, 

att er väg inte kommer att vara slut när ni anländer andligt till mig, att ni fortfarande har mycket framför er 

att se och uppleva, mycket att lära och även att göra. 
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81 Detta mitt ord hör ni på jorden genom det mänskliga intellektet, och på högre nivåer av liv än er 

hör invånarna i samma, andra själar, det också, precis som andarna på andra, ännu högre nivåer av liv, som 

är hemma där, hör det. För denna "konsert" som Fadern genomför i den tredje tiden med ljusets andar är 

universell. 

Jag har sagt det: Min stråle är universell, Mitt Ord och Min Andliga Essens (som finns i den) är också 

universella, och även på den högsta nivå som andarna har nått hör de Mig. Ni hör mig för närvarande i 

denna manifestation på det mest ofullkomliga sättet, nämligen genom människan. 

82 Det är därför jag nu förbereder er för högre kungörelser, så att när ni går in i det andliga och 

lämnar denna jord helt och hållet, kommer ni då att kunna förenas med ett nytt livsskede för att höra den 

"konsert" som Fadern framför tillsammans med er ande. 

I dag befinner du dig fortfarande i materien och uppfriskar ditt hjärta och din ande med detta ord, och 

de varelser som tillhörde dig på jorden, som du fortfarande kallar far, make, maka, hustru, bror, barn, 

släkting eller vän, befinner sig på andra stadier i livet och hör samma ord, men för dem är dess innebörd, 

dess väsen ett annat, även om de åtnjuter samma lycka, samma uppfriskning, samma uppmuntran och 

samma bröd. 

83 Är den här konserten ─ frågar Mästaren dig ─ inte underbar? Glädjer sig inte din själ, gläder sig 

inte din själ åt tanken att det som du får här som andlig näring också är orsaken till glädje och andligt liv i 

andra världskroppar ─ i andra världar där det lever varelser som du älskar ─ varelser som du har känt och 

som genom spiritualismen är så nära och samtidigt så långt ifrån dig? 

84 Det är så jag förbereder er fulla av ljus, mina lärjungar, det är så jag tröstar er och får er att se de 

oändliga horisonter som mitt verk avslöjar för er, så att ni kan föra ut detta budskap om hopp och ljus till 

hela mänskligheten, så att ni kan få dem att inse den sanna meningen med mänskligt liv och andligt liv. 

Ta dock inte med dig min undervisning bara i Ordet, utan även genom arbetet. För jag vill att ni helt 

och hållet ägnar er åt att praktisera min undervisning och därigenom blir goda spirituella som "vet hur man 

ger världen det som är av världen och Gud det som är av Gud". Det som tillkommer din kropp bör ges till 

den med rättvisa, med barmhärtighet och kärlek, och det som tillkommer din själ bör också ges till den 

med kärlek och barmhärtighet. Ni kommer att ha en tid för era jordiska plikter och även en tid för era 

andliga övningar, för de andliga sätten att agera och för att utveckla dem. 

85 På detta sätt kommer varje tecken, varje spår av fanatism, avgudadyrkan, materialism och till och 

med vidskepelse att falla från din själ och avlägsnas från ditt hjärta, och genom att praktisera andlighet 

med denna renhet, med denna uppriktighet, med denna enkelhet och upphöjdhet kommer du att ge 

mänskligheten det sanna exemplet på hur den dyrkan som Fadern förväntar sig av dig i den tredje 

tidsåldern bör vara. 

86 Var starka ─ inte bara för att ni ska bli lärjungar utan även mästare i detta arbete, fulla av helande 

kraft och överösta med gåvor. Upptäck alla dessa krafter i ditt eget bröst, i den osynliga ark som jag har 

placerat i hjärtat på var och en av er. 

87 Gå in i er själva och ni kommer att finna helgedomen, förbundets ark. Du kommer att upptäcka en 

källa, en fontän av nåd och välsignelser. 

Det finns ingen hjälplös själ, ingen är arvlös. Med tanke på min gudomliga barmhärtighet finns det 

ingen i hela universum som kan kalla sig fattig, utstött av sin far, ingen som kan kalla sig förvisad från 

Herrens land. 

De som känner sig arvlösa gör det för att de inte har upptäckt nådens gåvor i sig själva eller för att de 

har gått vilse i synden, för att de är förblindade eller för att de känner sig ovärdiga. 

Ni bör alltid upptäcka dessa nådegåvor inom er själva; då kommer ni att uppleva att ni aldrig kommer 

att sakna min närvaro, att det alltid kommer att finnas "bröd", "helande balsam", "vapen", "nycklar" och 

allt ni behöver inom er själva, eftersom ni är arvtagare till mitt rike och min härlighet. 

88 Detta är mitt ord som jag skriver i ditt samvete på denna nådens dag. 

89 Vakta och be, o folk. För liksom återställelsens frö, återlösningens frö är mycket nära bland er och 

mänskligheten, så gror också det frö som ogräset sprider i stor utsträckning i mina älskade barns hjärtan! 

90 Vakta och be, för sickeln närmar sig! Sikten är inte i människans hand ─ den är i min. 
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91 Jag tillåter människans hand att skapa förstörelse, död och krig, men bara upp till en viss gräns. 

Människans orättvisa, fördärv, vanföreställningar och strävan efter makt kommer inte att kunna gå längre 

än till denna gräns. 

Då kommer min siklöjt, och den skall med vishet skära av det som min vilja bestämmer. För min sickle 

är livet, kärleken och den sanna rättvisan. Men ni, människor, se till och be! 

92 Det är så jag vill se dig, och i kraften av din bön har jag också funnit en anledning att förlåta. 

Genom din förbön kommer jag att känna mig rörd i mitt hjärta att hålla tillbaka min rättvisa. I era böner 

finner jag balsam att ge till de gråtande. I din upplyftning av själen kommer jag också att finna en 

anledning att stoppa den förstörelse som människor åstadkommer. 

93 Därför vill jag att ni ska be om förbön, be, förlåta och älska, Israel! 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 346 
1 Jag ger dig mitt ord för att lugna ditt hjärta, för att få din ande att känna min frid. 

2 Jag är ljuset och livet, och den som kommer till mig får något av denna nåd. Som Fader lider jag 

när ni förlorar andliga tillgångar, när ni ger näring åt materialistiska böjelser på grund av er fria vilja och 

därmed drar på er smärta. När du lider och gråter är det på grund av din egen ogudaktighet. Men jag tar 

bort mörkret från dig och rensar din väg från törnen och stenar så att du kan söka min väg, så att du kan 

glömma ditt förflutna och bara se till din framtid. 

3 Jag kommer alltid att vara med dig, jag kommer att vara en god rådgivare och en trogen 

följeslagare och jag kommer att tala till dig genom ditt samvete så att du inte faller i frestelse. 

4 Du är som en planta som Fadern har skött. Som en god trädgårdsmästare är jag bland er, drar ut 

nässlor och tar bort den gnagande masken. Jag vårdar din själ så att den är i harmoni med mig. 

5 Ni är skeppsbrutna som jag visar livbåten för att ni inte ska gå under i det oroliga havets vågor. Gå 

på vattnet, som jag sa till Petrus, men säg inte till mig, som han gjorde: "Mästare, rädda oss, vi sjunker." 

När tron tillsammans med kärleken bildar en kraft kommer du att uppleva stor styrka i din själ, och även 

din kropp kommer att kunna gå på vattnet eftersom din Faders kraft kommer att stödja dig. Men du får 

aldrig ha för avsikt att sätta din Herre på prov. 

6 Välsignad är den som behagar Fadern med sina gärningar, för jag ger honom som ersättning för 

hans tystnad många gånger mer än vad han har gett. 

7 Antalet behövande, blinda och förvirrade är stort. Men jag, som Fader, närmar mig dem för att ge 

dem min barmhärtighet. 

8 Denna manifestation kommer att finnas med er fram till år 1950 och kommer att förbli inskriven i 

era hjärtan. Men tills den tiden kommer, vägleder jag dig så att du kan komma närmare mig. Jag har 

undervisat er eftersom den tredje tiden har kommit, och i den har ni hört den himmelska trumpetens röst 

som har väckt er själ. 

Några av er har frågat mig: "Fader, varför har jag kommit tillbaka för att leva på jorden?" Och Fadern 

svarar dig: Så att din själ kan återfå sin förlorade renhet. Men sannerligen säger jag er: Välsignad är den 

som har gjort botgöring, för han kommer att vara i mitt rike, för han kommer att ha blivit renad och ha 

fullgjort sitt uppdrag. 

9 Ni representerar en del av Israels utvalda folk som jag har gett en klädnad av ljus så att ni i morgon 

kan ge er iväg som lärare, som ledare för mänskligheten. I denna tid kallar jag alla mina barn, och alla som 

är med mig och älskar mig kommer att börja kämpa och arbeta. 

10 Frestelsen omger er fortfarande, men den tid kommer som jag har meddelat er, då frestelsen 

kommer att vara bunden, så att det på era vägar bara är ljuset som leder er. 

11 Ni befinner er i en tid av kamp och arbete där ni ska rena er själva och rensa upp ert förflutna. För 

det är inte ert "kött" som jag har anförtrott arvet, utan er själ som har kommit ut från mig. 

12 Jag måste rena själen, rensa den, så att den kan vara på väg tillbaka till mig, för att förena sig med 

min gudomliga ande i all evighet, så att den kan njuta av mitt himmelska rike. 

13 Älskade barn, ni som har kommit i litet antal, sannerligen säger jag er: Min genomträngande blick 

upptäcker överallt Mina utvalda som i sin ande känner att det nu är dags för Min närvaro. De har inte hört 

mitt ord på samma sätt som ni, men i sin ande hör de en röst som säger dem att jag återigen är bland 

mänskligheten, att jag har kommit andligt "på moln". Till vissa kommer jag att bevilja att se mig med 

andens ögon, till andra med hjälp av intuitionens förmåga, till resten kommer jag att göra min kärlek starkt 

kännbar så att de kan känna närvaron av min Ande. 

14 Jag knackar på dörrarna till människors hjärtan just nu. Vissa möter jag förberedda, andra sover 

eftersom de har stannat kvar i olika sekter och religioner och gått vilse under en kort tid. Men tiden har 

kommit då Min höga klocka kommer att kalla på dem så att de alla kan komma till Mig, ta emot sin själs 

uppståndelse och förenas för att känna Min fred på jorden och nå det utlovade landet. 

Liknelse 

15 En stor herre full av dygd och makt satt på en hög tron, och i hans maktsfär omgav stora skaror 

honom, miljoner och åter miljoner varelser. Men ingen av dessa skaror kunde närma sig härskaren, de 
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kunde bara se honom på avstånd. Men i sina hjärtan längtade de efter att komma närmare, att vara mycket 

nära honom. 

Plötsligt öppnades en dörr och i den syntes ett blödande lamm och en bildtext som löd: "Här är ljuset, 

här är den öppna dörren för alla som vill komma in ─ för alla som har dygd i sitt hjärta. Kom, kom 

närmare!" 

Ett skinande ljus syntes och folkmassorna gick mot dörren fulla av glädje. Några anlände och gick in i 

byggnaden. Men alla kom inte dit eftersom de stötte på taggiga häckar på vägen och inte kunde gå vidare. 

Andra stötte på stora hinder som hindrade dem från att gå in genom den dörren. 

     Men den härskaren, den allsmäktige Herren, såg ner från höjden på folkskarorna och sade till dem: 

"Stig in, stig in, för Lammet har utgjutit sitt renaste blod för att visa er vägen genom vilken ni alla skall 

komma in i mitt rike." 

16 Välsignade barn: Med min sublima kärlek har jag gett er själ frihet och befriat er från syndens 

kedjor. Genom mitt dyrbara blod har jag gett dig möjligheten för din själ att förtjäna sin belöning och att 

stiga upp tills den når mitt rike.  

Slutet på liknelsen 

17 Förstår ni mig, människor? Den härskaren är er evige Fader, den store Jehova. Dörren som öppnas 

är Jesus, er Mästare, det offrade Lammet som kom in i världen för att rädda er och som utgöt sitt blod till 

sista droppen för att ge ljus och uppståndelse till era själar. 

18 I den här tiden har jag återigen anförtrott er ett fysiskt skydd så att ni kan gottgöra er, så att ni kan 

vända er bort från synden och alla världens böjelser, så att ni steg för steg kan stiga upp på berget där jag 

väntar på er med öppna armar. 

19 Jag har lärt er hur ni ska lyfta er i bön, så att ni kan ta er bort från synden, så att ni kan avvisa 

frestelser. Det står nämligen skrivet: Det ska inte längre finnas någon själens död, för jag är Vägen och 

Livet, och den tid kommer då jag ska påminna er: "Var är din makt, o död? Var är din seger, o grav, din 

seger?" För i sanning är synden orsaken till döden, och jag eliminerar synden i denna tid genom ljuset från 

min Heliga Ande. 

20 Tiden kommer att komma då ni kommer att se skörden av det ni sår lite efter lite bland 

mänskligheten. Jag har anförtrott era händer redskapen så att ni kan odla åkrarna och ge mänskligheten 

näring med deras goda frukter. 

21 Jag bearbetar ditt hjärta med mitt ords fina mejsel och upplyser dig med den Helige Andes ljus. Jag 

är den allra bästa läraren och har kommit för att ge er undervisning, för att förlåta er, för att vägleda er på 

sanningens väg, och även som den allra bästa läkaren är jag bland er för att bota er själ från dess spetälska 

och befria den från dess smärta. 

22 Jag ger er min undervisning så att ni kan tillämpa den, så att ni bär kärlek och renhet i era hjärtan, 

och även om frestelsen närmar sig er så finner den ingen plats i er, för jag gör er starka genom mitt ljus 

och min kärlek så att ni förkastar varje svaghet. 

23 Välsignade människor: Tänk på världen med sina krig, hur den tömmer lidandets bägare. Men från 

allt detta har jag bevarat er, och ni får inte tro att det är en slump, välsignade människor. Ni är det 

begåvade folket, så att ni kan förbereda er med Mitt Ord för att visa det för världen, för detta är Min vilja. 

24 Ni är mitt redskap, Israels utvalda folk, i era händer har jag anförtrott min kraft och mitt ljus, så att 

ni kan skingra mänsklighetens mörker. 

25 Genom er lydnad och uppfyllandet av ert uppdrag kommer ni att känna er andligt förvandlade och 

förenade med de andliga värdarna, så att ni kommer att fortsätta att vara mina tjänare i det Höga Bortom 

och aldrig mer skiljas från mig. 

26 Jag har anförtrott er den här tiden för att ni ska kunna förbereda er, så att ni kan förnya er och 

klättra upp på berget steg för steg. 

27 I sanning säger jag er att min kärlek och den heliga andens ljus har hällts ut över hela 

mänskligheten. Ändå har krig överraskat nationerna, vilket min apostel Johannes såg under den andra 

epoken. Har jag förberett dessa lidanden för er? Är jag döden? Nej, mina barn, jag är Livet och Livet har 

jag gett till alla mina barn. 
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28 I varje reinkarnation som jag har anförtrott din själ har jag alltid gett dig kallelsen till det sanna 

livet. Men detta ljus är inte bara för er, Israels utvalda folk, för ni är representanter för hela mänskligheten. 

29 Jag talar till er ande, knackar på era hjärtans dörrar och gör mig kännbar genom samvetet, så att ni 

inser det ansvar som vilar på er ande. 

30 Jag har utstakat en enda väg för er, för jag är en Gud och en lag, och jag har alltid levererat en och 

samma lära för att själen ska kunna göra min vilja. 

31 Med kärleksfulla ord låter jag dig veta att du inte har kunnat uppfylla ditt uppdrag. För jag ser att 

mänskligheten har gått vilse och att den i sin blindhet och materialism har låtit sig ledas vilse av 

människan, och därför är det som om hon har burit ett mörkt bandage över sin själ och har berövat sig 

själv Min nåd. 

32 Inse, mitt folk, hur många misstag mänskligheten har begått. Genom sin okunnighet söker den mig 

i sin materialism, och dess hjärta dyrkar falska gudar. Därför har hon inte känt min närvaro andligt. Mina 

barn gläds åt vackra ord och tror att de går på ljusets och sanningens väg, utan att känna igen Min Ande 

som en räddande stjärna som sänder sitt ljus från oändligheten. 

33 Jag har valt er från världen, och även om ni är obildade och obetydliga har jag genom er 

förmedling uttryckt Mitt Ord för att förklara Min Sanning för världen genom den Helige Andes ljus, så att 

denna mänsklighet inte längre kan falla i villfarelse, och så att dess ande kan få ett liv av nåd, och att den 

kan känna Mig i sitt hjärta och få förandligande. 

34 Jag har utvalt er för att göra er till innehavare av min nåd, så att ni - så snart ni förstår mig - kan ge 

er iväg för att rädda era medmänniskor från fördärvet, för att rädda de skeppsbrutna från det onda havet, 

för att befria de som är slavar av frestelser. 

35 I den tredje tiden låter jag kallelsen gå ut till alla lika mycket, så att alla mina får kan återvända till 

hindret. 

36 Jag räddar själen från mörkret och väcker den från sin sömn, för jag skapade er och älskar er 

mycket, och i den andra tidsåldern utgöt jag mitt blod för er frälsning, av kärlek till mänskligheten. 

37 Jag har visat er många andliga fördelar så att ni kan förbereda er och bli soldater för min 

gudomliga sak. Jag har anförtrott er mina budskap i form av uppenbarelser och genom intuition så att ni 

kan förstå min vilja. 

38 Jag har sagt till dig, älskade Israel, att det kommer en tid då dåliga språkrör kommer att uppstå för 

att ge tillgång till en falsk Jesus, och i sin materiella strävan kommer de att bedra och säga att Mästaren 

talar genom dem. Det kommer att uppstå falska "ledare" och falska "profeter", falska "soldater" som 

kommer att försöka leda er vilse från ljusets och sanningens väg med sina ord och materiella ambitioner. 

39 Jag har varnat er. Kom ihåg att jag har sagt till er varje år: Förbered er, älskade människor, använd 

er av min närvaro och samla mitt ord i era hjärtan så att det i morgon kan vara er uppmuntran och på så 

sätt kommer tiden inte att drabba er oförberedd. 

40 Jag har anförtrott er tre sista år så att ni kan samla er och förbereda er som exempel för röstbärarna, 

så att de kan känna igen er som sanna soldater och verkliga lärjungar till den gudomlige Mästaren. Men 

denna nåd har många av er hållit tillbaka och inte uppmärksammat. 

Jag har sagt till Israel: Se på mänskligheten, hur den är insvept i sitt mörker, i sin fanatism och 

avgudadyrkan, och därför har maktbegäret, girigheten och självgodheten vaknat i dess hjärta och gjort den 

stolt, och allt detta är avskyvärt i mina genomträngande ögon! Men dig har jag upplyst, jag har tagit dig 

vid handen så att du kan gå ut och visa världen ljusets väg. 

41 Redan under den andra eran gav jag er min profetia för att meddela er de prövningar som skulle 

ske. Jag sa att jorden skulle skaka, att naturens krafter skulle släppas lös, att farsoter, klagan och död skulle 

ödelägga landskapen, att krigsnyheter skulle fylla människornas hjärtan med fruktan. 

42 Jag är den som presenterar sig själv som ljus inför mänskligheten ─ jag är den som ger själen 

vägledning och anförtror den min kraft och min kärlek, så att den kan dominera kroppen och den senare 

göra min vilja. 

43 Min rättvisa kommer att stoppa mänsklighetens krigslystnad och människor kommer att älska 

varandra. Det kommer inte längre att finnas någon själviskhet, ingen självupptagenhet eller brist på 

förståelse. Alla kommer att styra sig själva enligt den gudomliga lagen, alla kommer att lyda Skaparens 

vilja. Det kommer att råda fred på jorden och nationerna kommer inte längre att kriga mot varandra. Även 
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vetenskapen kommer att känna igen mig. Alla kommer att söka samma väg och ha samma syfte, och i den 

här världen kommer det att finnas moral, barmhärtighet och sann harmoni. 

44 Det är ni, älskade människor, som kommer att rensa stigarna och göra dem farbara. För stora 

skaror kommer att följa efter er, och dessa skaror kommer jag att utrusta med mitt ord. 

45 Vilken tid kommer det att vara, Israel? Ni vet inte, men jag säger er: res er till strid så att 

mänskligheten kan få min fred och min kärlek och så att den kan förbli skyddad av min gudomliga 

barmhärtighet. 

46 Mycket kort är den tidsperiod under vilken ni fortfarande kommer att ha mitt ord genom den 

mänskliga intellektuella förmågan. Men vissa talar ─ enligt sin intelligens ─ och säger: "Hur skulle Fadern 

kunna överge oss, eftersom han är kärlek? Han, som kärlek, har en plikt att vara nära oss, mycket nära ─ 

idag, eftersom vi är i fara, eftersom vi ännu inte har förstått hans instruktioner, eftersom vi ännu inte har 

samlat inom oss de många saker som han har gett oss, och eftersom vi fortfarande är svaga. Han är den 

kärleksfulla Gud som inte kan överlåta oss till tidens obarmhärtighet. Han är den högsta kärleken som inte 

kan tillrättavisa oss när vi bryter mot hans lag. Som kärlek kan han inte ställa oss till svars om vi inte lyder 

hans högsta vilja. Hans ord kommer endast att dras tillbaka från de platser där man inte har uppfyllt hans 

lag ─ på vissa platser kommer hans ljus och hans ord att dras tillbaka. Men på de platser där vi aktivt 

arbetar kommer han att vara med oss." 

Men Mästaren säger till er: Jag visste att människans obegriplighet skulle vara ett hinder för mitt sanna 

ord. Men i den helige Andes tempel kommer idéerna från alla sekter, alla religiösa samfund, att förenas. 

47 Mästaren har länge varit med er. Jag har förberett er, jag har märkt er som mina utvalda med mitt 

ljus, jag har gett er min fredskyss så att ni kan leva ståndaktigt och lydigt. Den som har förberett sig får 

möjlighet att tränga in i Faderns mysterier, så att han får veta att mitt verk inte är en hemlighet. 

48 Känn er inte övergivna i världen, använd den barmhärtighet, frid och tröst som jag ger er dagligen i 

mina ord. Jag vill att ni ska veta hur ni kan vägleda er själva i morgon och ta emot vibrationerna från mina 

tankar. Det är nödvändigt att ni i morgon, när ni inte längre hör mig genom en röstbärare, tillämpar min 

undervisning och lär er att ta emot mitt ljus andligt. Min andliga värld kommer att vara med dig vid varje 

andlig manifestation. 

49 Om du är förberedd finns det inga hinder eller avstånd som kan hindra dig från att föra ut detta 

budskap om ljus och fred till mänskligheten. Du kommer att vara ett exempel på ödmjukhet och mildhet 

för dina medmänniskor, genom dig kommer jag att ge dem liv och uppmuntran. Välsignade är de av er 

som har blivit gamla i ert arbete på mitt område ─ de av er som som ungdomar har vänt sig bort från 

världens överdrifter, för ni kommer att njuta av en evig glädje. Men sök inte belöning i denna värld och 

förvänta dig inte att bli prisad, för dessa fåfängligheter skulle beröva dig den nåd som jag har anförtrott din 

själ. Respektera mänsklighetens goda eller dåliga ideal, men lyssna bara till min röst genom ert samvete så 

att ni kan förenas och vara ödmjuka, så att ni kan visa er värda människornas uppskattning. 

Liknelse 

50 I en region fanns det många behövande människor. Men en herre som ägde stora rikedomar och 

varor skickade bud efter dem och visade dem den dag då han skulle ge dem vad de saknade. 

När den tiden kom kom de behövande till Herren och sade till honom: "Herre, vi har skyndat oss på din 

kallelse, vi är nu i din närvaro." 

Herrens blick var full av medkänsla och barmhärtighet när han såg nakenheten och fattigdomen hos de 

behövande. Sedan frågade han dem var de bodde för att kunna skicka dem de kärleksgåvor som han skulle 

ge dem. De sade till honom: "Herre, vi har inget hem eller skydd. Där den mörka natten överraskar oss, där 

vilar vi." 

Sedan gav Herren dem generöst av sina rikedomar och sade till dem: "Om ni saknar mer av denna 

kärlekens gåva, kom tillbaka när ni behöver den. Gå nu vidare." 

51 På samma sätt kom den föräldralösa kvinnan och änkan inför Herren, och han gav henne kärlekens 

gåva i hennes händer. Där kom ungdomarna och jungfrurna med sin klagande gråt utan frid och utan tröst, 

och Herren som såg allt gav dem också av sin rikedom och täckte deras nakenhet med sin mantel. Det kom 

gamla människor vars krafter var uttömda, och till dem gav han uppmuntran, frid och välbefinnande. 
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52 Både den ena och den andra lämnade staden. Men den dag kom då Herren, som hade gett dem 

mycket, ville se dessa skaror igen för att se om de hade vetat hur de skulle använda sina rikedomar eller 

om de hade fallit i fattigdom igen. Men Herren såg att de återigen hade smärta. 

Slutet på liknelsen 

53 Mästaren frågar dig: "Vem har jag talat till dig om?" Och ni svarar mig: "Mästare, det gäller oss 

själva." 

54 Efter 1950, när ni inte längre kommer att höra mig i denna form, kommer de stora prövningarna att 

äga rum bland mänskligheten. Men ni, mitt älskade folk, förlitar er på min kraft, min kärlek och min 

barmhärtighet. Du ska vara ett exempel för dina medmänniskor, så att jag kan rädda dem från undergång 

genom din medling. 

55 Mänskligheten tömmer sin bägare av lidande och dess klagan når mig. Men som kärlek och 

barmhärtighet har jag alltid varit med mänskligheten. Jag är Fader, men vad ska jag göra inför 

mänsklighetens klagan? Utsläpp Min kärlek och uppmuntra själar som alltid. 

56 De som är svaga kommer att lida mer av det de får från världen än av det som har tilldelats deras 

själ som en uppgift. De som ser på dig med en sura blick och ser att du är svag och bryter mot min lag 

kommer också att vara de som hädar dig och visar dig att du inte uppfyller mina bud. 

57 Jag har ofta varnat er för de frestelser som ligger på lur för att leda er vilse. Men ni måste vara 

orubbliga soldater i striden och inte bli svaga i prövningarna eller i ondskans försåtlighet. 

58 Det är få av mitt folk som verkligen har förberett sig för att ta emot min visdom. 

59 Jag har gjort mig känd genom de ödmjuka, de blygsamma, de intellektuellt analfabeterna, för att ge 

världen bevis på min makt och visdom. 

60 Genom olika organ för förståelse har jag gett er Mitt Ord för att korrigera er och för att ge er Min 

kärlek, Mitt ljus, Min barmhärtighet, för att lära er dygder så att de många lyssnarna kan höja sig till 

nådens liv. 

61 Människan är hungrig och törstig efter min sanning, men i hennes hjärta finns hat, ogräs, illvilja, 

och illusionen har gripit tag i henne eftersom de olika världsbilderna har haft som mål att förföra henne 

med en annan lära och en annan lag. 

62 Sök gemenskap med er Gud, kära folk, och böj er inte ner för materiella föremål och dyrka dem 

inte heller, för jag har aldrig lärt er detta, och jag har inte heller gett er mystik. Jag har bara hällt in mitt 

ljus och min barmhärtighet i era själar så att materialismen inte ska stå i vägen för er. 

63 Om ni tittar på och ber, om ni studerar och forskar, kommer ni att få mycket från mig när år 1950 

är slut. För ni är utvecklade själar som jag kommer att anförtro mycket av min barmhärtighet till. Men jag 

har sagt till er att om ni på grund av bristande förberedelser inte vet hur ni ska vittna om mig, kommer 

stenarna att tala och vittna om min närvaro bland mänskligheten. 

64 I mitt ord har jag förklarat för er det som ni inte förstod, så att ni kan ta bort de fel som ni förde in i 

mitt verk. För hur skulle ni kunna vara ett gott exempel för era medmänniskor om ni inte först har rensat er 

själva från era tidigare vanor? 

65 Jag har förlåtit er och prytt er för att ni senare skall kunna göra samma tjänst åt människorna. Jag 

har anförtrott er mitt ord som ett ljusets svärd så att ni kan resa er till strid och ta bort det mörker och den 

fanatism som har trängt in i människans hjärta. För detta är som ett dåligt frö som har förökat sig mycket, 

och därför har mänskligheten avvikit från sanningens väg och har inte kunnat sträva efter själens 

fulländning. 

66 Jag kommer med avsikt att världen ska inse sina misstag, så att den inte längre kan avvika från den 

väg som jag har stakat ut för den. På den här stigen finns det inga törnen och stensplitter som får fötterna 

att blöda. 

67 Människan reser sig för att sätta mig på prov, utan att inse att ni alla är föremål för de stora 

prövningarna i denna tid. För världen har blivit stolt över sin vetenskap och sina rikedomar och har 

förnekat mig som sin kung och herre. Därför kommer människorna också att förneka att jag har gjort mig 

känd för er genom den mänskliga förmågan att förstå. Men de som på detta sätt förnekar mig kommer att 

drabbas i sina själar med kärlek och barmhärtighet, så att de kan vakna upp och inse att det som de har 

skapat är förgängligt och att det upphöjda och eviga livet finns i mig. 
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68 Människor, låt inte de sista stunderna av Min förkunnelse genom röstbärarna gå till spillo, för med 

Mitt Ord förbereder Jag er för att stå emot alla prövningar, så att ni kan få ljusets vapen med vilka ni 

kommer att kämpa mot mänsklighetens vanföreställningar och själviskhet. 

69 Känn er inte svaga eller obetydliga, för jag har utrustat er med min barmhärtighet, med min 

undervisning och med min kärlek, så att ni kan resa er som soldater i den tredje eran. 

70 Människohjärtat kommer att känna Min kärlek och förhärliga Mitt Gudomliga Namn. Som Fader 

vägrar jag inte att vägra någon min barmhärtighet. Jag kommer att ta bort mörkret för de förblindade, för 

ljuset från min Heliga Ande skingrar världens mörker för att befria själar, och det är dessa som jag har 

räddat i alla tider. 

71 När du andliggör dig själv, Israel ─ vem kan då driva dig tillbaka på din väg? Vilket utseende 

kommer då att vara i dig som en pil? Du kommer bara att se leenden, glädje i hjärtan och händer som 

sträcker ut sig för att omfamna dig, och detta kommer att vara som en förväntad belöning för din kamp, så 

att det inte bara blir smärta som du upplever på din livsväg. 

72 Jag kommer att anförtro er många fler saker i min undervisning, så att ni kan bli krigare som bär 

ljusets vapen, kärlekens svärd, och som håller trons, hoppets och barmhärtighetens standard högt. 

73 Vad är det som fortfarande saknas för dig, Israel? Att du, som är förenad i tanke och handling, 

höjer dig själv, att du förnyar dig själv, så att du kan bli den tydliga spegel i vilken mänskligheten kan se 

sina brister. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 347 
Min frid vare med er! 

1 På denna dag tar jag emot dig och välsignar dig. Din själ är beredd att ta emot min undervisning 

genom att lyssna till din andes röst. Jag läser era hjärtan, smeker er och ger er mitt ord, och det kommer att 

bli en balsam som lindrar ert livs lidanden. 

2 Men jag tröstar er inte bara under denna tid, utan bjuder in er att bli mina lärjungar. Jag säger till 

er: Ta upp ditt kors och följ mig! Kom ihåg mina exempel från den andra eran i varje steg du tar. Att jag 

kom som människa på den tiden var inte förgäves. 

3 Mitt lidande, mitt ord och mina högsta bud är skrivna i din själ. Det finns den bok som jag har 

skrivit i de tre tiderna, det finns mitt ord som jag har gett genom alla budbärare, det finns vittnesmålen och 

gärningarna. Du kan hitta allt inom dig om du lär dig att tränga in i din själ. Ni är inte längre små barn i 

andlig mening, för ni har gått igenom vägen och är nu mogna, i kulminationen. 

Ni som har hört mitt ord i första, andra och tredje gången - hur kan ni tvivla på detta budskap? Hur 

skulle ni kunna radera de meddelanden som jag lämnade i era själar, eftersom jag lovade er att återvända ─ 

eftersom jag sa till er: "Jag kommer att vara med er en gång till"? 

Men jag sa inte på vilket sätt, jag lät er bara veta och markerade tiden och händelserna som skulle tala 

om min återkomst ─ allt jag förutspådde er. Nu säger jag er att det kommer att bli stora prövningar så att ni 

kan vara säkra på att den Helige Ande har sänkt sig ner i er ande för att fullborda sitt uppdrag bland 

mänskligheten. 

4 Nu är det dags! Alla de tillkännagivanden som jag har gett har blivit verklighet. Alla profetior från 

dem som har talat i ande och sanning har gått i uppfyllelse. 

5 Här är jag närvarande, alltid med er, jag har inte gömt mig själv. Under denna tid, det vill säga från 

min avfärd i den andra eran till min ankomst i den tredje eran, har jag alltid varit närvarande för 

mänskligheten. Mitt ljus har alltid lyst bland er, min kärlek är densamma, liksom min undervisning och 

mina exempel, det är bara en annan fas av uppenbarelsen. 

Under den här tiden har jag gjort mitt ord fysiskt hörbart för att göra mig själv begriplig för er. Jag har 

använt ert språk så att ni kan förstå mina överföringar, och här är jag, människor, full av kärlek bland er 

med öppna armar, och som Fadern tar emot sin förlorade son, så har jag tagit emot er. 

Men jag ska göra er till mina lärjungar ─ jag vill att ni ska vara vittnen till alla mina ord och 

manifestationer. Jag kommer att låta testamentet för den tredje epoken, den dyrbara boken som motsvarar 

den perioden, vara skriven i era hjärtan. 

6 Ni har hört mitt ord genom många röstbärare. Var och en av dem har ett uppdrag från mig vid den 

här tiden, en mycket viktig roll att fylla. Hans ansvar är mycket stort, och när den här tiden av förkunnelse 

genom den mänskliga hjärnan är över, kommer jag att kräva ett konto från var och en av dessa röstbärare, 

och de kommer att behöva svara mig för mina ord, det ljus som jag gav till deras hjärnor så att det skulle 

överföras till ord och troget föras vidare till folket ─ de människor som älskar mig, och de kommer att 

behöva svara mig. Men folket måste också redovisa för mig alla de ord som de har tagit emot, och när 

tiden för full aktivitet har kommit kommer jag att kräva att alla ska redovisa. 

7 I dag har jag kommit till er som Fader och Mästare, min dom över Israels folk har ännu inte börjat, 

jag har ännu inte krävt skörden av er. I dag lämnar jag fortfarande tid åt er, men Mästaren säger till er: 

använd den till att agera, studera, fördjupa er i min undervisning, som är djupgående, så att ni på grund av 

den kan älska mig och alltid följa mig. 

8 Jag har en plats i min Ande för var och en av er. När du väl har förtjänat denna höga belöning 

kommer du till mig. Fram till dess kämpar du på jorden, och efter det kämpar du på den väg som det är 

Min vilja att skicka dig till, så att du kan erbjuda Mig ditt uppdrag. Kom ihåg att jag alltid följer med er, 

att min blick följer er överallt, att mitt skydd är obegränsat för var och en av er, att era smärtor inte går 

obemärkt förbi för mig, att jag läser i botten av ert hjärta och känner er framtid. 

9 Så, människor: älska mig, studera min undervisning så att ni kan förstå allt som jag vill berätta för 

er och som jag vill testamentera till er. Jag, som Fader, kommer full av kärlek för att ge er bud och order 

eftersom ni är de människor som är ansvariga för mänskligheten, som måste vara lärare, exempel och 
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vägledare. Det är därför jag har undervisat er dag efter dag, det är därför mitt "ord" inte har varit tyst. Jag 

har gett er lång tid att höra mig så att ni äntligen kan öppna era sinnen och förbereda era hjärtan för att 

förstå mig. 

10 Under den andra eran talade jag till er i endast tre år. Mitt ord var oavbrutet. På den tiden talade jag 

dag och natt till lärjungarna ─ till dem som kom för att höra mig. Jag levde med dig, du såg alla mina 

gärningar. Ni var vittnen till min födelse, ni bevittnade min uppväxt som människa. Jag dolde mig inte för 

er, jag ville att alla mina gärningar skulle bli kända, men ni dömde mig, människor, utan att vara domare. 

Ni har dömt min barndom, min ungdom, ni har dömt min passion, och även om ni är min skapelse har ni 

ibland missbedömt mig. Även om du är en del av mig själv, du är mitt barn, har du fördömt mina 

handlingar som far. 

11 Jag är kärlek och förlåtelse. Jag tittade medkännande på er bedömning och sa till er: en dag, efter 

långa prövningar och stora erfarenheter i era liv, kommer ni att lära känna den kärlek som Jesus gav till 

mänskligheten ─ hans lagar, hans barmhärtighet, och ni kommer aldrig mer att avvika från den väg som 

han har stakat ut för er. Ni kommer att beklaga ert förflutna och be mig om möjligheter att gottgöra alla 

era överträdelser, att lyda mina direktiv, och ni kommer frivilligt att bli mina tjänare. 

Men jag vill inte se er som tjänare. ─ Jag vill att ni alltid ska vara mina barn, mina lärjungar, för jag har 

inga tjänare. Ni är alla mina skapelser som jag har gett mina egenskaper, min makt och min nåd till. Ni 

tillhör alla mig. Även om världen inte erkänner mig, tillhör den mig och jag har rätt att älska den. 

Mänsklighet, du kan inte hindra mig från att älska dig, men du måste kämpa för att hålla alla störningar 

borta från din väg och söka ljuset som för dig till frälsningens hamn. 

12 Ni har mött oändliga prövningar under denna tid, älskade själar. Du har ofta snubblat, till och med 

ditt "kött" får dig att gråta. Men är inte anden starkare än köttet? Har jag inte gett dig en enorm kraft att 

kämpa mot alla odds? Är ni inte en del av min egen ande? 

Du har styrkan, förmågan och energin ─ allt som behövs för att kämpa mot alla faror för din själ som 

du kommer att möta. Jag varnar er i dag, människor, för ni kommer att möta ännu större faror på er väg än 

de som ni har mött i dag. Men stanna därför inte på vägen, låt inte ditt tänkande bli förvirrat. 

13 Jag har förkunnat för er en tid av förföljelser, av fördömanden av människor med andra 

trosuppfattningar. Men ni är mina lärjungar, ni har kraften och ljuset, och med det kommer ni att kunna 

segra över alla världsbilder, över alla "ljus" som människor presenterar för er. Du kommer inte att kunna 

visa dem några materiella böcker eller något materiellt arbete i början. Du kommer bara att kunna 

presentera din tro och din kärlek, och dessa dygder, som är andliga, kommer de inte att kunna röra vid. Ni 

kommer att känna inom er själva att en stor tro tar tag i er, och detta kommer också att vara tillräckligt för 

att ni ska kunna uthärda. Du kommer att vara som en oförstörbar pelare i andras väg. 

14 Även om de materialistiska världsåskådningarna når er, även om människor vill förföra er med 

hjälp av vetenskapen, ska ni inte böja er för dem. Ni kommer att känna min kärlek som pulserar fullt ut i 

era hjärtan, ni kommer att känna min lag som lever, som är obeveklig, som är oföränderlig genom tiderna, 

och ni kommer att veta hur ni ska föra den vidare till de generationer som kommer att födas efter er. Ty 

jag skall lämna detta folk som lärare för de andra folken. Jag kommer att använda var och en av er som 

grundstam till ett stort träd, som jag kommer att förse med grenar enligt min vilja. Ju större dina dygder är, 

desto större blir ljuset hos dem som följer dina steg. 

15 Kämpa för dina nära och kära, sträva efter tron hos de varelser som jag har lämnat till din vård. De 

har grace och förmåga och kommer att ta ett steg framåt på vägen mot förandligande. De kommer att 

bekräfta dina ord, och när du inte längre är med dem kommer de att minnas den lag som deras föräldrar 

följde på jorden, och de kommer då att vara trogna mot den. 

16 Detta är historien om Israels folk ─ det folk som troget följer mig eftersom jag har kallat dem till 

förvaltare av mitt ljus och min visdom. Ni har ett svårt uppdrag gentemot mänskligheten, ni kommer inte 

att kunna luta er ibland åt ena sidan och ibland åt andra sidan. 

Ni vet hur ni ska gå ─ ni vet att er Fader kom ner till er genom att göra sig fysiskt hörbar för att tala till 

er, för att vägleda er, eftersom ni ännu inte var beredda på det, för att samtala med mig från ande till ande. 

17 Jag har gjort mina manifestationer påtagliga och mitt ord tydligt så att ni kan förstå mig. Men när 

den här tiden är över, efter det här året 1950, kommer du att veta med säkerhet vilken väg du måste följa. 

Du kommer att samtala med mig och din intuition kommer att tala om för dig hur du ska praktisera min 
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undervisning, hur du ska föra detta dyrbara frö till de hjärtan som behöver det. Du kommer inte att slösa 

bort ett enda frö, och du kommer inte heller att så det på måfå, utan du kommer att placera det där jorden 

är beredd ─ där din intuition säger dig att fröet kommer att gro, och så kommer du att vara som en såddare. 

18 Ni kommer att följa apostlarnas exempel och så fröet i folkets hjärtan och själar. Men den bok som 

du måste presentera kommer att vara boken om ditt eget liv, ditt eget exempel, din tro och din tillit till 

mig. Detta är mer övertygande än vad du kan säga med ord. Ta därför goda föresatser i dag för att fullfölja 

uppdraget, människor. 

19 Jag lämnar dig på min plats. Röstbärarnas läppar kommer att vara tysta, men dina läppar kommer 

att vara förberedda och ditt hjärta inspirerat. Jag kommer att vägleda er längs denna väg av oändliga 

inspirationer, och i morgon kommer ni att tala om läror som fortfarande är okända för er. 

20 Jag kommer att låta dig tränga in i de innersta delarna av de hjärtan som väntar på mig. Ni kommer 

att gå ut som budbärare från mig för att tala om de heliga uppenbarelserna med den vördnad och kärlek 

som ni har hört mig med genom en människas förmedling. Din mun kommer att övas, men du måste se 

upp med dina ord, för dina läppar ska aldrig ljuga. Jag kommer att bevaka er från det höga bortom, och era 

exempel kommer att förbli skrivna med outplånliga bokstäver. 

Ja, Israels folk, steg för steg får jag er att gå framåt på vägen mot fullföljandet av uppdraget. Alla verk 

behöver en viss tid för att förstås. Jag har gett er den här tiden för att ni ska kunna nå fulländning, mognad 

och ta vägen till förandligande. 

21 Jag har inte tagit bort era tidigare sedvänjor från er på en gång, utan jag har fått er att gradvis 

överge de sedvänjor som inte var tilltalande för mig. Jag har lärt er att be med anden, jag har berättat för er 

hur ni kan tala till er Fader genom att gå in i tystnad, meditation och gemenskap med er Gud. 

22 Så ska ni fortsätta på er väg, människor. Bönen kommer att vara ditt försvar, tron din räddning. I 

prövningens timmar kommer min närvaro att vara med er. Inåt kommer ni att höra Min hälsning, som i 

denna tid: "Min frid vare med er", och ni kommer då att känna förtröstan om att Min starka arm är i er 

arm, och att det ni gör i lydnad mot Mitt ord kommer att bli välsignat och bekräftat av Mig. 

23 Hittills har ni varit som barn och lärjungar runt mig, och jag har kärleksfullt undervisat er, jag har 

sänkt mina mest kärleksfulla ord i era hjärtan för att ni ska få näring av dem. Själen får sin näring av 

kärlek, det finns ingen annan näring för den. Så när du rör dig bort från denna kärlek, från denna essens 

som finns i mitt ord, känner du tomheten, föräldralösheten, behovet av att ta emot denna smekning. Och 

när du återvänder till mig fyller du tomheten i ditt hjärta igen med det kristallklara vattnet. 

24 Jag har fyllt denna fontänkanna till brädden så att du inte ska känna dig törstig, så att du alltid ska 

vara full av nåd och inspiration, så att min Andes kärlek ska leva i ditt hjärta. 

Denna källa kommer inte att torka ut, även om mitt ord upphör i denna form. Du kommer då att ta 

emot min strålning, mina meningar i din bön, i din hänryckning. Allt kommer att bli begripligt för er, jag 

kommer då inte att använda ett främmande språk utan jag kommer att fortsätta att tala till er i den andliga 

uttrycksform som jag har talat till er, och ju bättre förberedelser ni har, desto högre innehåll i 

undervisningen kommer ni att kunna förstå. 

25 Hur många avslöjanden ska jag ge er, människor! Allt som inte har sagts genom en människas 

förmedling kommer jag att berätta för er i efterhand från ande till ande. Men för detta måste ni fortsätta att 

be hängivet. Från bön kommer du att nå upp till hänryckning, och när din själ är upplyft kommer den att 

känna hur den gudomlige Mästaren klargör sitt ord, hur det berättar allting i en enda mening, och denna 

mening som jag ger dig ska du utforska, du ska göra den känd för dina medmänniskor, och på så sätt 

kommer människorna efter 1950 att kunna fortsätta att studera i den här formen. 

26 Jag kommer inte att låta dig vara sysslolös en enda dag. När du är förberedd kommer min 

inspiration att vara kontinuerlig. Jag kommer alltid, när jag finner dig beredd, att avslöja stora läror som 

rör själen och ge dig stora profetior som kommer att tjäna de nya generationerna, eftersom du kommer att 

lämna många läror i skrift. 

Efter 1950 kommer jag att låta dig skriva ner dessa inspirationer så att de inte kommer att raderas från 

det svaga minnet, så att de kommer att bevaras för all framtid som ett arv till mänskligheten, och den 

enorma hunger som denna värld presenterar för mig ─ den törst efter kärlek och sanning, efter förståelse, 

efter andliga uppenbarelser kommer att släckas genom den undervisning som Israels folk måste föra ut 

som budbärare till alla regioner, till de stora folkmassorna. 
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27 Tiden för den allomfattande domen har kommit, och alla verk och alla religiösa samfund kommer 

att dömas av mig. Ett skrik av ångest kommer att höras från människans själ, för allt som är falskt kommer 

att avslöjas och sanningen kommer att lysa fram. Det kommer att ske ett uppvaknande i mänskligheten, 

och då kommer människorna att säga till mig: "Fader, ge oss din hjälp, ge oss ett sant ljus som kan vägleda 

oss." Och det ljuset och den hjälpen kommer att vara den Helige Andes undervisning, det kommer att vara 

den undervisning som jag har gett er och som också tillhör dem alla, eftersom jag är allas Fader. 

28 Min ande ser redan att människor är föräldralösa ─ den tomhet som alla känner i sina hjärtan. Jag 

ser hur de försöker fylla denna tomhet med jordiska nöjen och inte hittar något som kan släcka deras törst. 

Överallt letar de efter denna lättnad, denna balsam, och finner den lika lite. Men när ─ mänskligheten 

frågar sig ─ och med vem kommer vi att finna denna balsam och denna fred? 

Men Fadern säger till dig, mänsklighet: Jag väntar på dig; allt du behöver finns i mig och är inom dig, 

men du har inte vetat hur du ska söka det. Ni har gått in på olika vägar och sökt fred där den inte finns. Du 

har sökt sann kärlek och sant ljus där de inte finns. Sök mig, och med mig kommer du att finna den kärlek 

som måste fylla ditt hjärta, och med mig kommer du att finna sinnesfrid, ljus och helande balsam. 

Du är redan utmattad av ditt sökande och knackar inte längre på min Andes dörrar. Ni är dåraktiga, 

men jag väntar på er, och när ni knackar på min dörr kommer den att öppnas snabbt och släppa in er. Jag 

kommer att visa dig alla rikets rikedomar och trösta dig med dina tidigare lidanden, och då kommer du att 

beklaga dig över den förlorade tiden, du kommer att beklaga dig över dina överträdelser och be mig om 

förlåtelse och en ny möjlighet. 

Jag kommer att ge dig allt. Allt du ber mig om för ditt och dina medmänniskors bästa ska jag ge dig. 

Mina rikedomar är obegränsade, men de är andliga. Om du ber mig om denna skatt kommer jag att ge dig 

allt och säga till dig: använd det! För var och en av de nåder och gåvor som jag ger er är av evigt liv och är 

till för alla. 

29 Så jag har kommit in i denna tid, människor, och en del av er har sett mig som en pilgrim som 

knackar på dörr till dörr med världens nationer. Vissa har öppnat sina dörrar, andra har förblivit stängda. 

Men jag kommer att fortsätta att knacka, jag kommer att fullgöra mitt uppdrag som Fader och Mästare, jag 

kommer att leda er steg för steg på min väg, jag kommer att ge er ljuset, och ni kommer alla att komma till 

sans och förstå anledningen till ert liv. 

Det slutliga målet är kärlek, uppfyllandet av mina lagar, och så länge ni inte gör detta, så länge ni inte 

praktiserar kärlek, så länge ni inte lyder mina bud, kommer ni att fortsätta att gå vilse. Men jag har satt en 

gräns, och den gränsen kommer snart att vara nådd. 

30 Efter den världsomspännande stora prövning som är förkunnad och som ni ska dricka de sista 

dropparna av lidandets bägare, kommer början på återupprättelsen. Vid den tidpunkten måste 

mänskligheten omvända sig och återvända till den rätta vägen. Den måste erkänna alla sina överträdelser 

och finna mig. 

31 Ja, Israels folk, ni som är vittnen till min manifestation, som hör mig tala och dömer 

mänskligheten, ni lyssnar också uppmärksamt på mig: håll mina ord, för ni är en del av denna 

mänsklighet. Även ni har visat Min Ande tomheten i era hjärtan, även ni har kommit törstiga och 

hungriga. Du har släckt din törst vid kärlekens källa. Tänk därför på dem som ännu inte är redo att finna 

mig eftersom ondskan har varit starkare i dem. Men en dag kommer denna ondska att vara bunden. 

32 Mänskligheten måste finna ett brett fält för att uppfylla mina lagar, för att förnya sig själv och leva 

i fred med mig. Jag har låtit dem vandra på alla vägar eftersom jag vill möta dem fulla av erfarenhet. 

Människan, mitt barn som kom till jorden enligt min vilja, har genomgått tusen prövningar som plågar 

hennes själ. Men efteråt, om hans tro är fast ─ hur stor blir inte belöningen för honom! Efter 

vedermödorna, förvirringarna och farorna kommer han att finna ljuset från min Ande. 

33 Därför, mitt folk, var inte rädda för att gå igenom prövningar, var inte rädda för att gå in i stora 

konflikter. Du kommer inte att förgås i dem. Jag kommer att ge alla mina barn utrustningen så att deras 

känslighet kan vakna. Efter prövningarna, erfarenheterna och frukterna kommer jag att tala till er och säga: 

"Se hur nyttig prövningen har varit, hur ni har vuxit er starkare i den och hur friska och hela ni är nu! Min 

vilja är inte att ni ska förgås, min vilja är bara att ni gör er själ motståndskraftig och älskar mig och känner 

mig trots prövningar och virvelvindar." 
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34 Det finns folk som har fått utstå eldprov, bittra prövningar, men för dem har jag en belöning. Alla 

de som har lidit tålmodigt och litat på mig kommer att få andlig frid, de kommer att höja sig över alla 

dessa lidanden och vittna om mig, och Israels folk kommer att acceptera detta vittnesbörd. 

35 Mitt ord påverkar alla områden. Jag har visat dig alla nationer och folk. När jag har talat med er 

har jag talat till er om deras lidanden och deras nöd, och jag har sagt till er: "Be, folk, var avhållsamma, 

omvänd er, så att ni kan hjälpa dessa nationer i deras prövningar. Du är stark eftersom du har gått in i fast 

mark. Be och förbered dig för att vara ett bålverk för andra, så att du kan sträcka ut din hand och ge 

barmhärtighet till alla som behöver den. 

Du kan visa barmhärtighet mot dina medmänniskor även om du inte känner dem. Din ande, som har 

stor kraft och är klädd i nåd, kan sända dem det goda som jag har utrustat dig med. 

Därför ber jag er, människor, framför allt om kärlek ─ om kärlek så att ni kan lära känna mig och er 

själva. Kärleken är den ursprungliga principen i min lag. Kärlek är det yttersta målet för allt arbete, det är 

vad jag alltid har lärt er. Kärlek, fred och barmhärtighet ─ dessa dygder finns inom dig, du behöver inte 

ens lära dig att älska. 

36 Kärlek lär man sig inte, den känns, den bärs inom dig, och du, liksom alla andra varelser, fick alla 

dess förmågor och egenskaper när du skapades. Fördjupa er därför i er själva, sök efter de dygder som jag 

har placerat i ert väsen och praktisera dem på era sätt. 

37 Hur lycklig kommer du inte att bli, Israel, när du kan utföra ditt uppdrag bland mänskligheten, när 

du kan utveckla dina gåvor och göra dem märkbara, när du sår och skördar frukt som är tilltalande och 

tillfredsställande för min gudomlighet. 

Tiden för full aktivitet har ännu inte kommit, men den närmar sig. Det är den tid då du kommer att 

möta mänskligheten och du måste använda allt ljus, all visdom, så att dina steg kan vara säkra och ditt 

vittnesbörd kan vara sant. 

38 Det är så här jag förbereder er och varnar er. Varje dag som du har mitt ord hör du en varning, ett 

råd från din Fader, för imorgon kommer du att behöva det. 

Idag är du i fred eftersom du hör mig. Men det kommer att komma perioder av stor kamp, och jag vill 

att ni ska vara förberedda för dessa tider, att ni ska vara förenade och att denna förening kommer att göra 

er starkare, så att det inte kommer att finnas en enda sårbar punkt kvar, utan Israels folk kommer att samlas 

runt mig vid den tidpunkt då jag lämnar landet för att höra mina sista ord, precis som en far på jorden, 

omgiven av alla sina barn, ger sina sista råd, och barnen väntar på livets sista ögonblick ─ och lovar att 

älska varandra och att växa sig starkare i sina dygder, att vara en kropp och en vilja som leder 

mänskligheten. 

Så jag lämnar er, människor ─ fulla av ansvar, men också fulla av nåd, så att ni kan vara starka i varje 

ögonblick. 

39 Jag välsignar dig, Israel. I de olika hem där ni samlas välsignar jag era goda sätt att agera. Jag ger 

era hjärtan mer känslighet och säger till er: Ta bort allt det som inte är perfekt, det som inte leder till mig ─ 

ta bort det så att det i rätt ögonblick kan dömas av mig och Israels folk inte får en smärtsam dom och inte 

heller se sin Mästare blöda och dö på korset ännu en gång på grund av deras ofullkomlighet, utan se 

honom full av kärlek som undervisar hela mänskligheten. 

40 På denna nådens dag, när jag stärker er, när jag ger er mitt ord, som är näring för er, lämnar jag er 

förberedda och förvarnade. Detta är de sista tiderna för Mitt Ord, och jag vill att ni ska höra Mig i dem till 

sista stund, så att detta Ord blir inristat i er själ, upplyser er och gör er starka för de kommande tiderna. 

41 Detta är min lärdom för denna dag, människor. Be för er själva och för Israels folk som står inför 

den stora domen. Be för världen, som också står inför en stor prövning! Låt inte en enda dag passera utan 

att du lyfter upp din själ och tänker på alla dessa prövningar. Jag har lyssnat till era böner och ska uppfylla 

er enligt min vilja. 

42 Var välsignade, ni ödmjuka som hoppas på min barmhärtighet, som vet att en högre vilja än er 

råder över er och som ger mig rätten att förfoga över ert liv. Jag välsignar er, mina barn, ert kors blir lätt. 

43 Till dem av er som envisas med att fråga mig om orsaken till varför ni har blivit prövade säger jag: 

Tystnad, fråga mig inte om orsaken! Känner du till din skuld gentemot mig? Vet du på vilket sätt jag 

kommer att rena din själ så att den återvänder till mig lika ren som den kom ut ur mig? Därför säger jag till 
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er: Acceptera bara de prövningar som jag skickar dig dagligen med tålamod och förberedelse, för min 

styrka är alltid med dig. 

44 Jag ger er det ljus ni behöver för att kunna vägleda er själva på rätt sätt och för att leda era nära och 

kära på vägen till frälsning. 

45 Jag ger dig den dyrbara gåvan av gemenskap med din Fader, som kommer att rädda dig i alla 

prövningar. Denna morgon är min helande balsam och min tröst med er alla, med världen och med alla 

varelser som har kommit fram från mig. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 348 
1 Älskade människor: Mästaren ger er sida efter sida av boken med hans läror att bära med er, 

inpräglade i era hjärtan. Dessa lärdomar kommer att vara en skatt av ovärderligt värde för dig i morgon, 

som kommer att hjälpa dig att utföra ditt uppdrag på jorden och ge dig en belöning för din själ. Genom er 

kamp kommer dessa läror att förbli präglade i människornas hjärtan, och ni kommer att sjunga en 

triumfens sång när ni når det förlovade landet. 

2 Jag beviljar er att ni under er förberedelsetid får ta det ni saknar från min skattkammare för att ge 

det till era medmänniskor. För på olika sätt kommer mina utvalda att bli mina lärjungar, mina arbetare, 

mina soldater som kommer att försvara mitt verk. 

3 Hela skapelsen är underställd min lag och allting dyrkar mig i sin harmoni. Lyft din blick mot 

himlavalvet och du kommer att se de strålande stjärnorna som min visdom har skapat. Se i dem ett 

exempel på lydnad och harmoni, inspirera er själva av denna härlighet, av denna fullkomlighet, så att ni 

kan reflektera och låta min Faders röst tala till er genom ert samvete. Träden ger sina frukter, som alltid är 

välsmakande. I allt uppenbarar sig Fadern och talar till er så att ni kan reflektera och lyda den lag som jag 

har gett er. 

4 Jag har skapat stammar, folk och nationer, och till alla har jag gett vad de behöver för sin andliga 

utveckling. Ni har dyrkat mig i stjärnorna och i föremål som skapats av människor. Sök mig nu i er själva. 

Välsignad är den som går in i den inre tystnaden, för han kommer att känna min närvaro och få själens 

frid. 

5 Ni har tagit emot mitt ord genom otränade hjärnor, som inte har tränats av människans vetenskap. 

Ändå har jag förberett dem för att bli den fotpall på vilken min universella stråle vilar. 

6 När du hör mitt ord vill du också att Fadern ska göra sig själv synlig för dina fysiska ögon. Men 

jag säger er: Förbered ditt hjärta och du kommer att känna mig. För jag kommer inte bara för att trösta er i 

denna tid av smärta, utan också för att ge er den undervisning som jag redan hade lovat er när jag var med 

er i Jesus för andra gången. 

7 Mina exempel, min passion är skrivna i din själ. Det finns den bok som jag har skrivit under de tre 

tidsåldrarna, mina sändebudens ord, vittnesmålen, handlingarna. Du kan upptäcka allt om du lär dig att 

tränga in i din själ. 

8 I denna tidsålder talar Mästaren till er från toppen av berget där jag väntar på er. Jag ger liv åt din 

själ så att den kan stiga upp till mig. Känn min kärlek och ha min frid inom dig. Sök efter dem som är 

vilse, både i den här världen och i den andliga dalen. Välsignade är de av er som har sagt till mig: "Herre, 

vi ska följa ditt spår, gör oss till modiga soldater för att försvara denna sak." 

9 Jag visar er återigen den väg genom vilken ni kommer att finna sanningen. Jag undervisar er så att 

ni kan vittna om mig inför mänskligheten, så att ni kan förbereda de kommande generationerna genom ert 

exempel, och de kommer att bära min kärlek inom sig och känna min frid. Då kommer ni att ha förvandlat 

er själva till lärjungar som tar modell av mina apostlar från den andra eran. 

Jag kommer att skicka några av er till olika provinser och nationer för att visa vägen för dem som har 

gått vilse. Men du ska ge dig iväg med ödmjukhet och vara ett rent exempel för de skaror som jag kommer 

att anförtro dig. Ni ska vara som facklor i vilka den Helige Andes ljus lyser. 

10 Jag tränar mina utvalda med mitt ord, utan att ta hänsyn till deras överträdelser. Jag helar deras 

själar eftersom jag är den allra bästa läkaren. Jag lyfter upp dem och säger till dem: Följ denna sanningens 

väg som jag erbjuder dig, så kommer du snart att komma till mig. 

11 Ni är Israel, av vilka jag har valt 144 000 som bär mitt gudomliga sigill, så att mänskligheten kan 

nå frälsning genom er förmedling. 

12 Män, kvinnor och barn från olika nationer kommer att söka mig, och ni, det utvalda folket, är 

medlaren, ni är den som jag har skänkt er, så att de uttorkade fälten och öknarna kan förvandlas till 

bördiga fält på er väg. 

Liknelse 

13 På en stor yta fanns ett litet antal invånare. De visste att det skulle komma en tid då vandrare från 

planetens fyra väderstreck, av olika raser och färger, skulle komma att bosätta sig i dessa länder. En 
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ödmjuk yngling undervisade dem med ord av sanning, fred, ljus och kärlek. En gammal man sökte upp 

folkmassorna och uppmanade dem att komma till det landet. Han ledde dem, förberedde dem och talade 

till dem om dessa gynnade länder. 

Det kom en tid då folkmassorna anlände en efter en, och den unge mannen sade till den gamle mannen: 

"Vad har du med dig till mig?" Den gamle mannen svarade: "Här har ni dessa skaror som jag har förberett 

och fört hit för att bli era lärjungar." Ungdomen sade till honom: "Var välsignad, fortsätt att söka efter det 

förlorade fåret på olika vägar och stigar. Lys upp som en lysande fyr i jordens fyra hörn, bär på dina axlar 

de förlorade fåren." 

14 Den gamle mannen fortsatte sin väg, full av underkastelse och lydnad, för att förena och samla de 

stora folkmassorna. Sedan vände sig ungdomen till invånarna i dessa länder och sade till dem: "Jag har 

förberett er med min kärlek, jag har gett er min undervisning, för ni kommer att vara de medlare genom 

vilka den heliga andens ljus kommer att lysa upp de stora folkmassorna som snart kommer att anlända. Se, 

jag har dukat bordet med det eviga livets bröd och med detta. 

samma bröd som du ska ge mänskligheten mat." 

Slutet på liknelsen 

15 Så talar jag till er, mina barn. Studera innebörden av mina läror och förstå vem som är den unge 

mannen och vem som är den gamle mannen. Det är jag som undervisar er och förbereder er för den strid 

mellan världsåskådningar som närmar sig. Den gamle mannen är Elia, den gode herden som förenar och 

samlar ihop fåren i min hage. 

16 Människor som har bett för att freden ska återställas och smärtan lindras ─ ni kommer nu snart 

med glädje att höra vittnesmålet från era medmänniskors levande röst och fastställa värdet av bön. 

17 I dag låter jag er höra mina råd och varningar, för i morgon kommer ni att behöva dem. Jag ber er 

att vara enade så att ni kan vara starka och att det inte finns en enda sårbar punkt bland er. Precis som en 

far som känner att hans slut är nära kallar sina barn till sig i sista stund för att ge dem sina sista råd, så talar 

jag till er och ber er att lova mig att älska och förstå varandra, att bli starka i dygder för att bilda en enda 

ande som vakar och ber för världen. 

18 Jag lämnar dig ett stort uppdrag, men jag ger dig frid och styrka. Ni kommer inte själva att kunna 

bedöma era gärningar. Men jag, domaren, kommer att väga dina gärningar, ta emot dina frukter och 

slutligen visa dig resultatet av alla dina ansträngningar. 

19 Välsignade är ni ödmjuka som erkänner att en högre vilja styr ert öde. Ni tillskriver det Min 

gudomlighet och ger Mig rätten att förfoga över era liv eftersom ni vet att Jag alltid ger er bevis på Min 

kärlek till er. 

20 Ni är det andliga folket som Fadern har ställt sin blick på så att ni kan väcka världen till liv för att 

ta emot den helige Andes ljus. 

21 Mänskligheten söker mig genom religioner, bland vilka det också finns religioner som visar 

andlighet i sitt sätt att agera. 

22 Jag har anförtrott er mitt arbete och upplyst er så att ni outtröttligt kan odla mitt ord i människornas 

hjärtan ─ så att ni kan resa er med lagens fana och, som goda soldater, med kärlek försvara den sak jag har 

anförtrott er. 

23 Min Ande gläder sig åt skörden av goda arbetare, men den lider också när jag ser att arbetaren har 

sovit, att han inte har vetat hur han ska vårda det frö som jag har anförtrott honom. 

24 När du tömmer lidandets bägare hör Fadern dig i tystnad och tröstar dig andligt. 

25 Stor är antalet av dem som under denna tid i mitt arbete har fötts till nådens liv. Men ni som har 

varit de första måste förbereda er så att era medmänniskor i morgon, när ni inte längre hör mitt ord genom 

en röstbärare, inte kommer att känna sig föräldralösa eller desorienterade. 

26 Mänskligheten känner bara till lagen från den första tidsåldern och det som står skrivet i det första 

och andra testamentet, men det tredje kommer nu att förena och korrigera det som människorna har 

förvrängt på grund av bristande förberedelser och förståelse. Mänskligheten måste studera mitt budskap så 

att de genom att tränga in i kärnan av varje ord kan upptäcka ett ideal, en sanning, ett och samma ljus som 

kommer att leda dem till förandligande. 

27 Förbered er, kära människor, så att ni vet hur ni ska vakta denna skatt som jag har anförtrott er. 
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28 Välsignade är de som förstår mig i varje manifestation genom det mänskliga intellektet. 

Välsignade är de familjer där alla, från den första till den sista medlemmen, är i mitt andliga arbetes famn. 

De kommer att vara de lydiga familjerna, den välsignade säden som jag kommer att ställa inför 

mänskligheten som ett exempel. 

29 Jag har talat till er om själens liv ─ om det som ni kallar det bortomliggande, och om Min 

gudomliga majestät. Men jag säger er att det inte finns något mysterium i dessa läror. För den som är ren 

kommer att få förmånen att skåda och förstå livet i det höga bortom ─ den andliga värld som är upplyst av 

den helige Andes ljus, och dess invånare som tillsammans bildar ett kärleksband. Han kommer att se 

toppen av det berg från vilket siarna talar till er. Det är där som Fadern väntar på hela mänskligheten. 

30 Min andliga värld arbetar outtröttligt för att inspirera och ge dig näring så att du kan uppnå 

spiritualisering. Den hjälper dig så att du kan göra större framsteg i uppfyllandet av ditt uppdrag. 

31 Under en lång tid har ni i mina kungörelser hört att den dag kommer att komma då ni måste vara 

som er Mästare för att instruera era medmänniskor som inte känner till förandligande. Tiden kommer när 

den Helige Andes ljus kommer att stråla och lysa upp er fullt ut så att ni kan göra mitt verk, mitt ord som 

ges i denna tid, känt för världen - det ljus som leder varje själ till det gudomliga hemmet. 

32 Lev i harmoni med det som jag har anförtrott dig för ditt mänskliga liv. Näring er med frukten från 

livets träd, inse att ni kommer att finna vila och skydd under dess grenar. Vårda den själv så att ni kan se 

hur dess grenar och frukter förökar sig. 

33 Källan kommer att hälla sitt kristallklara vatten i bäckar för att släcka törsten hos vandrarna ─ de 

som går genom öknen ─ så att de kan känna sig stärkta. 

34 Vargen i fårakläder kommer att ligga och vänta på dig på vägen. Men du måste vakta och be och 

vara försiktig så att du inte faller ner i avgrunden. Ibland känner du solens strålar som skoningslöst gör sig 

påminda i ditt väsen. Men jag kommer att se till att min andliga värld blir som en skyddande mantel på din 

väg. Ni kommer att hjälpa mig att skapa en ny värld inom denna mänsklighet. 

35 Ni är de lärjungar som är redo att slåss i morgon. Ni kommer att vara modiga och ni kommer att 

föra vidare de många som jag har anförtrott er för mänskligheten. 

36 Jag vill inte att du bryter mot lagen. En del av er har blivit överväldigade av mörkret, och detta har 

hänt er för att ni inte ville lyssna på rösten från er herde som kallar er med så mycket kärlek. 

37 Ni har vant er vid mitt ord och tvivlar på att Mästaren slutar tala till er genom den mänskliga 

förmågan att förstå. Men jag säger er: Varför blandar du dig i mina höga råd? Jag har utstakat tiden för 

dig, och det är inte Min vilja att du ska säga till Mig: "Mästare, kom ihåg att ödesdigra slag och krig sätter 

världen i skräck. Det är en tid av prövning för mänskligheten ─ och du vill lämna oss?" 

Då kommer ditt samvete att svara dig och göra dig medveten om hur länge jag har anförtrott dig mitt 

ord. Men som Fader och Mästare kommer jag efter 1950, precis som i dag, att höra alla era önskemål 

genom er bön. 

Efter min avresa skall ni alla ägna er lika mycket åt att uppfylla mina order, ni skall utveckla era gåvor, 

och jag skall tala till er genom ert samvete så att ni kan förnyas, och jag skall få er att lära känna den sanna 

vägen genom ljuset från min Heliga Ande så att ni inte faller i fördärvet. 

38 När de stora skarorna kommer till dig i behov av tröst och Min barmhärtighet för deras själar, 

kommer Jag att upplysa dig och inspirera dig så att de genom din förmedling kan ta emot Mitt Ord. Jag har 

anförtrott er min nåd så att ni kan bli erkända som ljusets barn. 

39 Jag har renat er, älskade människor, eftersom jag har anförtrott er ande stora uppdrag i denna tid, 

så att ni kan förvärva förtjänster, så att ni kan vittna om sanningen i Min lära genom att göra gott mot 

mänskligheten ─ så att ni kan få Min frid i det hinsides och inte längre förgås i mörkret. Jag vill att din 

själ, när den kommer till mig, ska säga till mig: "Mästare, jag har uppfyllt din vilja på mitt sätt, och här är 

jag igen, så att du kan anförtro min ande instruktioner och order i enlighet med din gudomliga 

barmhärtighet." 

40 Om ni förandligar er själva kommer era barn att lyda er och folkmassorna kommer att respektera er 

eftersom de ser att ni är utvecklade själar som bär på den heliga andens ljus. Då kommer de som är 

kvarlämnade att se ditt exempel och återvända till vägen, ta din högra hand och följa dina steg. När de som 

hungrar efter sanning närmar sig dig ska du ge dem mina ord så att de kan bli milda lamm. 
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41 På den tiden ska ondskan bindas ihop till buntar och kastas i elden. Jag ska göra alla dessa verk, 

och du, Israel, ska tala till världen om den tid som den lever i och om orsaken till allt som händer. Jag har 

anförtrott dig min sanning eftersom min kärlek till dig är stor. Ni är förvaltare av de stora uppenbarelserna 

och profetiorna. 

42 Genom dig skall lagen på nytt bli känd för de nya generationerna. Det är därför jag har sagt till er 

att ni måste vara förberedda. Ni har ju kommit för att bereda vägen för framtiden, så att de nya 

generationerna inte längre ska vara avgudadyrkare och att det inte heller ska uppstå falska profeter bland 

dem för att bedra mänskligheten. 

43 Allt detta måste du avslöja för världen, Israel. I den här tiden, när olika världsåskådningar har 

uppstått, kommer sekter att resa sig mot sekter, konfessioner kommer att slåss sinsemellan och även 

förkasta er. 

Men eftersom ni är ljusets och fredens barn bör ni säga till dem: "Sanningen finns i Tredje testamentets 

innebörd, där finns vittnesbördet om Herrens närvaro och ankomst i denna tid." 

Du ska hänvisa mänskligheten till denna bok och vittna om dess sanning genom att uppfylla min lag. 

44 Men om du sover, Israel ─ hur mycket smärta kommer det att bli, eftersom folken kommer att 

drabbas av min rättvisa. De vet inte hur man söker den sanna Guden och kommer bara att vara vilse i sina 

världsåskådningar och vill att du ska erkänna deras falska gudar för att förvirra dig. 

45 Lev vaksamt, mitt folk, för jag har anförtrott er mitt ord i överflöd så att ni inte ska vara okunniga. 

För ni vet hur ni kan känna min närvaro och jag har lärt er att känna igen innebörden av mitt ord. 

46 Efter min avresa kommer många att försöka få er att tro att jag fortsätter att göra mig känd genom 

deras intellekt. Men jag kommer inte att göra mig känd i dessa hjärnor, och det kommer inte heller min 

andliga värld att göra, för efter 1950 kommer den inte längre att använda den mänskliga hjärnan för att 

göra sig känd för er. Endast andligt kommer ni att kunna kommunicera med min andliga värld av ljus. 

47 Var lydiga barn så att ni inte faller för bedrägeri, för stora händelser kommer att äga rum efter min 

avresa. Men ni bör väcka dem som sover och inte falla tillbaka till avgudadyrkan. I det ögonblick du reser 

dig upp i bön kommer du att känna min uppmuntran och ta emot flödet av min nåd. Jag ska alltså ge dig 

bevis för att du inte har gett efter för felet. 

48 Min blick kommer alltid att vara uppmärksam på dig, jag kommer aldrig att överge dig. Min Ande 

kommer att vara med dig, se dig i din kamp och försvara dig mot intriger och faror. Uppfyll min lag så att 

människan med sina lagar inte kommer att stå i vägen för dig. Om du är tilltalad av mig kommer du att stå 

upp mot världen och känna brödraskap med alla dina grannar. 

Nu är det dags för världen att erkänna mitt ljus och inte avvisa mina budbärare. 

49 Du har makten att driva ut mörkrets varelser från dina medmänniskor, så att dina grannar inte 

rycker livets tråd från varandra med våld. 

50 Under en kort tid kommer jag att låta världen göra sin vilja, men därefter kommer Min vilja att 

fullbordas i hela världen. Se och be inför den lidandets bägare som mänskligheten tömmer. För åren har 

gått, och tiden har gått förvånansvärt fort för dig. 

Jag har visat dig den väg som du ska vandra på och jag har gett dig allt du behöver eftersom jag har 

vakat över din själ. Jag har gett den näring med det eviga livets bröd och har väckt den ur sin sömn så att 

den kan känna igen sitt uppdrag och sitt ansvar i mitt verk. 

51 Materialismen och bristen på förståelse har varit stor, och därför, kära lärjungar, har ni stannat kvar 

i era vanliga rutiner utan att låta er själ utvecklas. 

52 Genom mitt kärleksord har jag hela tiden fått er att inse vad ni har misslyckats med att göra för att 

göra mänskligheten medveten om det verk som jag har anförtrott er. Men om ni inte har utrustat er själva, 

hur kan mänskligheten då få min frid, mitt ljus och min kärlek genom er förmedling? Det är ni som jag har 

anförtrott uppdraget att sprida mina läror överallt. Jag har avslöjat för dig det majestät som din ande är 

bärare av. 

Jag har berättat för er att jag har valt och smort er av kärlek och på grund av min nåd, utan att ni har 

gjort er förtjänta av det. Jag har valt er till apostlar som visar världen min undervisning som är inpräglad i 

era hjärtan. 
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53 Tiden har gått, men du har ännu inte gjort dig förtjänt av det. Du måste sträcka ut din arm för att 

resa upp den som har fallit. Ni måste visa den ljusa dagens ljus för era medmänniskor som befinner sig i 

mörker, så att de får veta att jag har uppenbarat mig för er och för mänskligheten i alla tider. 

54 Under den första eran befriade jag er från Faraos slaveri genom Moses, som jag satte i spetsen för 

mitt folk så att han skulle leda dem till det utlovade landet, Kanaans land. 

55 Under den andra tidsåldern gav Jesus, den gudomlige Mästaren, er bevis på mitt sinne, min 

närvaro och min kraft. Men människan i sin egoism och materialism förkastade mig. 

56 I denna tid är ni återigen slavar ─ inte längre under Farao, utan under frestelsen. För den har gett er 

rikedomar, nöjen och makt för att underkuva er, och många av er har fallit och avvikit från ljusets väg för 

att ni har varit svaga. Jag har inte dragit tillbaka nåden från er, ni har undanhållit den själva genom att ni 

inte uppfyller min lag. Men världen har i sin brist på förståelse inte blivit medveten om detta, och 

människorna överlämnar till sina medmänniskor ett verk som de själva har skapat. 

57 Hur stort är inte det misstag som "de första" har gett efter för, och hur stort är inte heller det 

misstag som ni har fallit för, eftersom ni inte har tänkt på att det är en och samma Gud som har talat till er, 

och att ni därför inte har fått någon annan undervisning eller någon annan lag. 

58 En Gud har alltid gjort sig känd för dig, jag har aldrig övergivit dig, jag har alltid varit nära ditt 

hjärta. Jesus avslöjade Min gudomliga kärlek under den andra eran, och som Mästare gav han er exemplet 

på lydnad mot lagen. Jag lärde dig att be och visade dig vägen. 

59 I denna tredje tidsålder förverkligas den gudomliga viljan eftersom ni har tagit emot min 

undervisning, det eviga livets bröd för er själ. Men jag har meddelat er att efter år 1950 kommer ni inte 

längre att höra mitt ord genom det mänskliga intellektet och att ni endast kommer att vara i kontakt med 

mig från ande till ande genom utvecklingen av er själ. 

60 Jag har anförtrott er de senaste tre åren av min manifestation genom röstbärarna så att ni skulle 

överväga och förstå ert ansvar, så att ni skulle lämna era vanliga rutiner och låta er själ gå framåt. Men 

många av er har fortsatt att sova och har förblivit utan förståelse och förhöjning. 

Varför, Israel, har du inte ägnat dig åt att studera och tolka de detaljerade instruktioner som jag har gett 

dig? De blinda har fortfarande inte sett ljuset, de halta har du inte vetat hur du ska bota så att de kan följa 

mig, och folkmassorna är förvirrade och undrar om de har hittat den sanna vägen? 

61 Många av er har trott att ni uppfyller min lag, men de har begått ett stort misstag eftersom de bara 

är ett dåligt exempel för sina medmänniskor. De är orsaken till att människorna är förvirrade och fortsätter 

att ge näring åt avgudadyrkan och söka den sanna Guden med hjälp av olika mänskliga idéer. 

62 Älskat folk, ni kommer att bli föräldralösa när min förkunnelse tar slut. Men precis som under den 

andra epoken kommer ni att förstå mig efter min avresa. När ni inte längre hör mitt ord kommer ni att 

känna igen det som jag ofta har lärt er, men ert uppvaknande kommer att vara sent. 

Därför, människor, är det med stor smärta i mitt faderliga hjärta som jag förebrår er för er brist på 

laglydnad och lydnad. Jag vill inte att mänskligheten ska betrakta er i morgon som människor som är 

ovärdiga till min gudomliga nåd. Ändå kommer många att tro på mitt budskap och älska mig utan att ha 

hört mig som ni gör. 

63 Jag har påpekat era fel för er så att ni kan förstå att ni inte visar mitt verk i sanningens ljus ─ så att 

ni kan förnya er själva och avslöja för världen vad ni har fått från mig. 

64 Du menade, Israel, att jag, eftersom jag är en kärleksfull Fader, inte skulle förebrå dig för dina fel 

och att jag skulle behöva täcka dig med min mantel för att göra dig känd för världen som morgondagens 

sanna lärjungar, soldater och lärare. Om jag skulle göra det, Israel, skulle jag själv förneka dig min kärlek. 

För när tiden kommer skulle ni inte kunna vittna om min sanning med era ord och gärningar, och då skulle 

morgondagens mänsklighet förneka min manifestation. För perfektion har aldrig blandats med dina brister. 

65 Jag har berättat för er att ni befinner er i en tid av kamp mellan kärlek och hat, mellan mitt ljus och 

mörker, mellan ödmjukhet och stolthet. Men imorgon, när ert uppvaknande sker, kommer ni att känna en 

oändlig och djup sorg i era hjärtan när ni förstår vilken tid ni har slösat bort, och då kommer ni att 

uppskatta uppgiften för de röstbärare som visste hur de skulle förbereda sig för att ge er min sanning. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 349 
1 Älskat folk: Ni har trott på min ankomst i denna tid, och även under de sista dagarna av min 

manifestation, kommer ni hastigt, utan trötthet, och önskar mitt ord. Många har kallats, till alla har jag gett 

vattnet från denna källa, men få har hört och förstått mig. Men jag har gjort mig känd och spridit kärlek 

över hela världen. 

2 I den andra eran sade jag till er: "Välsignade är de som har trott utan att se!" Och till er säger jag 

också i denna tid: "Var välsignade, för ni har trott och varit trogna mitt verk utan att se mig!" 

3 Min ankomst borde inte förvåna er, för den har redan tillkännagivits. Men du visste inte när jag 

skulle komma. 

Efter min avgång i den andra tidsåldern skrev mina lärjungar ner mina ord och tog dem till andra, nya 

lärjungar för att spridas över hela världen. 

Löftet om min återkomst var för dem som följde mig direkt en stimulans i den hårda kampen, ett 

vackert hopp och näring för deras kunskapshungriga ande. Och från generation till generation hoppades 

mina lärjungar på att få se sin Mästare återkomma. 

Men se, generationerna följde varandra, den ena efter den andra. Ett stort antal varelser kom för att 

inkarneras på jorden, och efteråt återvände de till det bortomliggande utan att deras ögon såg detta löfte gå 

i uppfyllelse. Århundraden gick och till och med årtusenden. Men när timmen var inne och min närvaro i 

andevärlden öppnade en ny tidsålder, fann jag att människorna hade raderat mitt ord från sina hjärtan och 

mycket få såg på i väntan på min återkomst. 

4 Jag har kommit till dig i tystnad, utan att visa upp mig. Men det sätt på vilket jag har gjort mig 

känd har förvånat många, har varit en orsak till tvivel för vissa och till och med till åtlöje för andra. Endast 

de som har kunnat hålla ut med en vaken ande och ett uppvaknat sinne har känt mig så som de kan känna 

mig i vilken form som helst som jag väljer att avslöja mig själv. Men löftet gavs till alla, och dess 

uppfyllelse gäller också alla. 

5 Detta är min uppenbarelse för denna tid: människan har alltid varit min röstbärare. Jag har valt 

honom för att han är mitt barn, mitt verk ─ detta är skälet. Och även om detta barn känner sig ovärdigt för 

mig eftersom det inte har fulländat sig själv, ser jag bortom dessa brister den ljuspartikel som är en del av 

min Ande ─ den privilegierade varelsen, den intelligenta varelse som kan förmedla mitt ord. 

6 Ni som människor ─ älskar ni bara era goda barn? Jag har sett hur föräldrar har stöttat sina sjuka 

eller förlorade barn med mer omsorg för att befria dem från deras lidande. Jag har valt denna tid för att 

utföra denna uppgift bland ödmjuka, enkla män och kvinnor, syndare och obildade. För jag har funnit 

tacksamhet hos dem, och de har förstått att rena och höja sig själva för att kunna utföra sitt uppdrag på ett 

värdigt sätt. 

7 Om jag inte blev människa i denna tid för att tala till er som jag gjorde genom Jesus, är orsaken 

denna: skulle ni kunna höra min andliga röst, uppfatta och förstå det gudomliga språket ─ idag, eftersom 

ni har blivit så materialiserade att ni inte kan höra och lyda er andes röst, som är rädd och svag i den värld 

ni lever i? 

8 Därför valde jag människan och gav henne andliga förmågor så att hon kunde bli min röstbärare. 

Och genom denna förkunnelse har jag funnit tro och blivit förstådd av många. Andra har dock fortsatt att 

tro på det. 

9 Jag har låtit den andliga världen göra sig känd för människan på samma sätt och har förenat dessa 

varelser i anden och de andra i kroppen. 

10 Det är nödvändigt att du smakar på "smaken" av alla lidandets koppar, att du känner till smärtan 

och även freden, så att du känner till allting och att det blir en del av din existens. För jag vill att ni ska 

vara sanna lärjungar och att ni ska lära mer genom gärningar än genom ord. Exemplet har mer makt än 

ordet, och det är nödvändigt att du låter mitt arbete nå alla dina medmänniskor, och detta är det bästa sättet 

att sprida det. 

11 Arbeta tålmodigt, var orubblig ända till slutet. Ingenting ska stoppa dig på din väg, för den smärta 

du ska lindra är stor och det finns mycket mörker som du måste ta bort. Framför allt ska ni lita på er Fader 

och på er själva och inse värdet av era gåvor. 



U 349 

74 

12 När Jesus riktade sitt ord till de skaror som följde honom under den andra tidsåldern, talade han till 

alla och envar i en enda undervisning och avslöjade det inre livet hos de varelser som närmade sig honom. 

Men trots de olika böner, behov och avsikter som de förde fram till honom, så tröstade hans kloka, exakta 

och tydliga ord alltid en smärta, löste ett problem eller skingrade tvivel. 

Även om det oförberedda hjärtat hos vissa inte kunde ta emot ordet och tolka dess innebörd, 

accepterade den andliga själen, som är mer tillgänglig än köttet och mer känslig för gudomlig strålning, 

undervisningen och efter att ha reflekterat och kämpat en kamp med sin kropp, trodde den slutligen. För 

endast en överlägsen Mästare, den oändliga godhetens Fader, kunde känna igen det drama som utspelade 

sig inom människorna och lugna och trösta deras själar. 

13 Många människor som såg lärjungarna leva med Mästaren hoppades att de skulle göra samma 

gärningar som Jesus hade gjort, och de blev ofta besvikna när de såg att de bara var små barn som började 

stiga andligt och strävade efter att förstå sin Herres stora lärdomar. Men Jesus hade ännu inte sagt till 

folkmassorna: "Lyssna på dessa lärjungar!" Han presenterade dem inte som lärare under sin predikan. De 

var fortfarande stenar, som bara polerades för att glänsa efteråt. 

14 Hur ofta försökte inte lärjungarna driva bort de små barnen som närmade sig Jesus för att höra 

hans ord ─ de trodde att de gjorde det rätta och att de på så sätt skulle behålla en större hängivenhet, utan 

att förstå att de också måste ta plats bland lärjungarna. När detta hände ─ hur mycket smärta kände de inte 

när barnen gick bort med sina mödrar! 

15 De människor som följde Jesus bedömde alltid noggrant hans och hans lärjungars gärningar. När 

en av dem försökte försvara sin Mästare genom att dra svärdet, blev han tillrättavisad av folkmassan. Men 

Jesus fortsatte att korrigera och utbilda sina trogna lärjungar ända tills den dag då han sa till dem: "Jag 

lämnar er i mitt ställe för att ni ska göra med människorna vad jag har gjort med er." 

16 Alla ofullkomligheter, fel och okunnighet hade fallit från dem som värdelösa kläder, för att klädas 

med gåvorna och auktoriteten hos honom som sände dem. Nu kunde de representera sin mästare, och även 

om folket granskade dem hänsynslöst skulle de inte hitta någon anledning att klandra dem. Hur mycket 

måste de inte kämpa med sig själva för att uppnå den grad av upphöjdhet som krävs för att predika sin 

Herres lära! Men sannerligen säger jag er att deras exempel är outplånligt. 

Hur mycket ödmjukhet och hur mycket kärlek de spred på sin väg för att vittna om mitt verk, och hur 

fruktbart och välgörande var deras exempel för denna mänsklighet. Även efter många århundraden lever 

deras namn och minnet av dem fortfarande i människornas hjärtan, och jag vittnar om deras stora arbete i 

den tredje tidsåldern, en tidsålder efteråt, eftersom de visste hur de skulle vittna om min sanning. 

17 I dag, när jag återigen är omgiven av lärjungar och små barn, som jag var under den andra epoken, 

förbereder jag er på samma sätt och klär er med nåd och kraft. Ni kommer att lämnas kvar som dem, som 

får bland vargar. Men misströsta inte, och det ska inte heller verka omöjligt för dig att utföra ett stort 

arbete och lämna ett exempel för mänskligheten. 

18 Du kommer omärkligt att börja leva ett dygdigt liv, och dina steg kommer att föra dig till en allt 

större förståelse och utveckling av ditt uppdrag. Ni vet inte vilken kraft ert exempel kommer att ha och 

vilket inflytande ni kommer att utöva när ni ägnar er åt att fullfölja ert uppdrag. 

19 Jag ser hur detta ödmjuka folks verk, som tar sig fram under svårigheter och svåra prövningar, 

kommer att skrivas ner med lysande bokstäver i mänsklighetens framtid. 

20 Hur mycket mörker kommer inte dina verk av kärlek och barmhärtighet att avlägsna, och hur 

många fanatismens altare kommer inte att falla till marken inför kraften i din förandligande verksamhet! 

För ni kommer att bära min undervisning om fred och kärlek i era ögon, på era läppar, i ert hjärta och i alla 

era andliga förmågor. 

21 Idag, när mitt ord snart inte längre kommer att manifestera sig i denna form, säger jag till er: 

Avsaknaden av dessa manifestationer bör inte få era hjärtan att kallna och vara en orsak till att ni blir 

främmande för varandra. Du kan fortfarande inte kämpa ensam för att fullfölja ditt uppdrag. Ni är 

fortfarande beroende av varandra för värme, liv och uppmuntran. Efter min avresa vill jag se till att ni 

fortsätter era möten. För jag kommer att fortsätta att vägleda era arbeten och anställa mig själv för att hälla 

ut inspirationer över dessa älskade sammankomster. Jag vill att ni fortsätter, som ni gör nu, att med 

tålamod vända er till Mitt Ord, till Mina nya uppenbarelser, för det Gudomliga Ljuset kommer att fortsätta 

att strömma ner över er alla utan begränsningar. 
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22 När du studerar mina läror ska du undvika argument eller passion, så att du inte kan fördunkla ditt 

omdöme. Andlighet, dvs. hängivenhet och upphöjdhet, bör alltid styra era möten, och ni bör inte bara 

tänka på er själva. Ta in de sjuka, de svaga eller trötta i livet ─ de som upplever besvikelse i de olika kulter 

de praktiserar ─ de som hungrar och törstar efter andlig näring, de förnedrade och försvarslösa för att 

deras sak inte förstås. Älska dem alla och för dem dit i era samlingar, ge dem tröst, läka deras sår, hjälp 

dem att be och låt dem alla komma till mig förenade i en gemensam bön. Sök mig som Fader och Läkare, 

och denna handling kommer att räcka för att jag ska hälla ut den helande balsamen och ge dig mirakel. 

23 Ju mer andlig din församling är, desto större mirakel kommer du att se bli verklighet. De goda 

uttolkarna av min undervisning kommer att uppstå bland er, och när de talar för att göra sin tolkning känd 

för er, kommer jag att upplysa dem och berätta för dem vad som kommer att inspirera dem i det 

ögonblicket. Låt dock ingen tala av fåfänga, för att inte beröva sig själv sina dyrbara gåvor. 

24 Precis som jag i dessa tider har belönat er förberedelse genom att ge er denna manifestation, så 

kommer jag även i de kommande tiderna att ge er nåder för er upphöjelse och er iver i mitt arbete. Om ni 

agerar på detta sätt kommer män och kvinnor att komma till er som, när de får höra om min återkomst, 

kommer att vara intresserade av att få veta mitt budskap och ivrigt fråga er om vad jag har lärt er och hur 

jag har talat till mänskligheten i den tredje eran. 

Men den bok som "guldfjädrarna" håller på att skapa ─ den inspiration som röstbäraren översätter till 

ord som ska samlas och noggrant bevaras på boksidorna ─ kommer att vara det heliga arv som jag lämnar 

till alla som hungrar efter bröd och till alla som önskar näring för sina själar. 

25 Ställ inte dessa sidor i ett hörn av din glömska, för de kommer att vara vapen i stridens dagar när 

dina läppar ännu inte vet hur man talar med den nödvändiga vältaligheten. Om ditt svaga minne glömmer 

min undervisning kommer dessa tryckta ord att tala med samma övertygelse som jag har lärt dig. Ljuset 

från dessa läror kommer att tränga in i hjärtat på dem som du vittnar för, och de kommer att skakas och tro 

på min manifestation som den Helige Ande. 

26 För dig kommer stridstiden att komma och du kommer att se hur folket känner sig starkt och 

modigt, brinnande i sin tro. För att veta om den stunden har kommit behöver du inte fråga dina 

medmänniskor, utan du måste känna den kallelse som din Fader riktar till dig. Profeterna kommer att vara 

vakna eftersom deras ansvar inte kommer att upphöra. Deras andliga ögon kommer med vördnad och 

kärlek att tränga in i den världen från vilken de tydligt kommer att se de tecken som kommer att leda 

folket in på den goda vägen. Och även i den här världen kommer det att ske händelser som talar till dig om 

denna fullbordade timme. 

27 Vad vill du fortfarande veta för de gånger som du inte redan har förstått genom detta enkla och 

tydliga ord som förklarar och upplyser allting? Med samma klarhet bör ni också undervisa, så att ni blir 

sanna lärare och rådgivare för människor. 

28 Länderna kommer att se dig som sitt försvar, profeterna kommer att finna tro. Dina lugnande och 

helande ord kommer att efterfrågas av de sjuka, ditt råd kommer att efterfrågas, och din bön och förbön 

kommer också att begäras i prövningens ögonblick. 

29 Vilka vackra tider det kommer att bli för er att fullfölja ert uppdrag! Vilken fantastisk möjlighet för 

din själ att blomma och dina gåvor att utvecklas! Vilken lycka du kommer att känna när du ser hur många 

som levt i onödan växer sig starka i godhet och reser sig upp och gör nyttiga verk, verk av betydelse! 

Detta är ditt uppdrag: att frälsa din nästa och ge honom det ljus han förlorat, så att han kan känna sig 

delaktig i den gudomliga nåden. Allt det som han har blivit berövad kommer han sedan att äga igen för att 

bli ägare till gudomlig frid, gudomlig visdom och gudomlig kärlek. 

30 Dina förberedelser inför denna tid bör inte innehålla mysticism eller mänskliga teorier. Ni ska inte 

vara tjänare av kulter eller formaliteter, utan enkla lärare som går in i aktivitetens tid. 

31 Förstå att mänskligheten nu vaknar upp till andligt liv, och snart kommer ni att bevittna stora 

händelser som kommer att avslöja dess framsteg. Du kommer att se nationer som länge varit fiender alliera 

sig och erkänna varandra, många motsatta raser kommer att smälta samman. De läror som inte har sina 

rötter i andligheten och som har dominerat folken kommer att elimineras av just de folk som tidigare 

förkunnade att de var frälsande, och nya läror kommer att uppstå som lutar sig mot det höga. Jag kommer 

att tillåta dem att vinna giltighet eftersom de kommer att vara rörelser som föregår den renaste 
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andligheten. Men när ni ser dessa processer visa sig på jorden, vet ni att människans ande är redo att 

komma till slutet av en annan stor tidsperiod. 

32 Många som i dag kallas för kloka män kommer att vara förvirrade och förvirrade under dessa 

dagar, medan andra som har förföljts och förödmjukats för sin kärlek till rättvisan kommer att se sina 

strävanden, sina sunda ideal, lysa upp under dessa dagar av balans och moralisk förnyelse. 

33 Det andliga livet kommer att manifestera sig fullt ut på den här planeten och kommer att göra sitt 

inflytande märkbart på alla människor, och de som har varit materialister kommer att stänga sina läppar, 

stänga sina böcker och öppna sina andliga ögon för att skåda det liv som de hade förnekat, och öppna de 

dörrar som de hade stängt för de stora skarorna. 

34 Ni kommer att se mitt ljus lysa över hela världen och varje själ kommer att ha blivit upplyst. 

Skattkammaren kommer att vara öppen och alla som vill titta in i den kommer att kunna göra det om de 

förbereder sig med lite kärlek. 

35 Om mänskligheten då känner till min lära och förstår dess innebörd kommer den att lita på den och 

stärka sig själv i tron att den är den säkra vägen, vägledningen för varje människa som vill leva i rättvisa, 

kärlek och vördnad för sin nästa. 

Om denna lära slår rot i människors hjärtan kommer den att lysa upp familjelivet genom att stärka 

föräldrarna i dygd, äktenskapet i trohet, barnen i lydnad och lärarna kommer att fyllas med visdom. Den 

kommer att göra makthavare storsinta och inspirera domare att utöva sann rättvisa. Vetenskapsmännen 

kommer att känna sig upplysta, och detta ljus kommer att avslöja stora hemligheter för mänsklighetens 

bästa och för dess andliga utveckling. På detta sätt kommer en ny tidsålder av fred och framsteg att börja. 

36 Spiritualism ─ som jag har kallat denna lära ─ betyder varken mysticism eller fanatism. Denna 

undervisning rekommenderar en förenkling av gudstjänsten och en ren upphöjning av själen. Den vägleder 

dig på denna väg och får dig att gå sanningens väg steg för steg. 

37 Hur få har förstått mig och har en aning om den sanna kärnan i min undervisning! Jag ser också 

hos mina lärjungar en önskan att stanna kvar i sina förfäders traditioner och seder ─ rädslan för att överge 

många vanor och riter som är ett hinder för att folket ska kunna göra framsteg i sin utrustning. Men jag ska 

hjälpa de små, de svaga själarna, så att de kan bli starka och komma ikapp de första lärjungarna, för ni ska 

alla förenas i ett syfte. 

38 Detta folks uppdrag är att arbeta för freden i denna värld genom att predika och så mitt ord på dess 

väg, så att denna dal på jorden blir en återspegling av det himmelska hemmet och dess invånare en likhet 

med de rättfärdiga som bor i mitt rike. 

39 För att nå målet i den här världen måste du kämpa, lida och gråta, men du får inte tappa modet i 

din kamp. Du kommer att bli skakad av människans ofullkomlighet och hårdhet, men du bör inte döma 

dina medmänniskor. 

Kom ihåg att mina lärjungar under den andra tidsåldern inte fördömde någon av sina medmänniskor. 

Jag ensam korrigerade och dömde gärningarna hos dem som följde mig, och om någon som var upprörd 

över vad en annan hade gjort kom till mig för att säga: "Herre, varför har den brodern syndat? Vad 

kommer att hända med honom av den anledningen, vilka konsekvenser kommer det att få för honom på 

hans livsväg?" Jag svarar honom: "Om han har syndat, begå inte samma fel och förvänta dig inte heller 

något straff för honom, för att känna att du är mer perfekt och värdig mig." Till och med den dag då jag 

firade den sista måltiden med mina lärjungar och Judas' gärning var känd för alla, befallde min närvaro 

tystnad, ingen fördömde honom, ingen kallade honom orättvis eller förrädare, ingen tillrättavisade honom 

eller kallade honom otacksam. Tystnaden skedde därför att lärjungarna redan hade lärt sig denna läxa av 

sin Mästare, och det var bara Judas samvete som ställde honom till svars och dömde honom. 

40 Även ni bör vara så här i denna tid: döm inte och fördöm inte era medmänniskor, hur okunniga och 

felaktiga ni än ser dem. Lämna era bekymmer till mig och gör er plikt som goda lärjungar. Om du gör 

detta uppriktigt, utan fåfänga, kommer du att finna ett eko i hjärtat hos dem som finns runt omkring dig, 

och snart kommer du att se dem ta samma steg och följa samma inspiration. 

41 Se upp och be, människor! Sträva efter er förening och fred. Ni är redan inne i årets sista dagar och 

jag vill se er förenade. Jag har varit lärkan under vars vingar alla kycklingar har funnit skydd. Därför 

kommer jag att fortsätta att ge er värme så att ni inte skingras. Jag har ofta instruerat er för att ni ska vara 

de första som vet hur ni ska vägleda dem som följer efter mig. Tänk på att det finns några bland dem som 
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inte är stabila och det är nödvändigt att du hjälper dem. Och även bland dem som ofta har hört mig finns 

det några som är svaga. Upprepa mina ord för dem, ge dem värme och liv så att de inte går vilse, och 

arbeta för freden i denna värld med era verk. Be, och denna bön kommer att lysa upp livet för dina 

medmänniskor. Och din själ, förvandlad till en fridens lärka, kommer att flyga som Mästaren över jorden 

och föra mitt budskap till alla människor av god vilja. 

42 Förvänta dig dock inte resultatet av din sådd när du lägger fröet i jorden. Jag har berättat för er att 

det andliga fröet inte har samma plats att gro på som det ni sår på era åkrar. Om det materiella fröet gror 

på sju dagar, kan det andliga fröet gro på sju sekunder och på sju stadier av evighet. Du måste så och vårda 

med kärlek, och en dag kommer din andliga själ, som tillhör det eviga livet, att uppleva glädjen att se fröet 

gro, växa, blomma och bära frukt. Men inte bara det, utan även att föröka den frukt som du bara har sått ett 

frö till. 

43 På detta sätt lär jag ut och förklarar för dig det som du inte kan förstå, jag gör dig starkare varje 

dag eftersom jag vill se dig stark i själen och frisk i kroppen. 

44 Alla som känner sig svaga eller sjuka ska stärka sig i min närvaro, känna min tröst och resa sig 

med tro och tillit till sitt öde. Det är denna tro som kommer att vara en stab för att hålla sig själv uppe och 

fortsätta framåt. 

Om dina lidanden är långa, övervinn dem med den styrka jag ger dig. Om du ser smärta hos dina 

medmänniskor och vill eliminera den, gå till tröstens källa, och du kommer mycket snabbt att förvandla 

smärtan till fred och leenden. Se inte döden där den inte existerar, för jag är Livet, och alla ni människor 

lever i mig. 

45 Om du vill be för de varelser som bor i den andliga dalen, avsätt inte dagar eller timmar för att 

ringa dem och närma dig dessa varelser. Gör det av kärlek som förenar dig med dem, och kom ihåg att de 

tillhör det andliga livet, att de lever i evighet och inte är föremål för tidens gång. 

46 Lev nu i gemenskap med den världen, den ena nära den andra. Dra åt dina kärleksband, och om de 

varelser som du har varit förenad med på jorden är högre än du på den andliga stegen, kommer de att 

hjälpa dig i ditt liv. Om de å andra sidan har hamnat på efterkälken och behöver din bön och hjälp ─ det 

exempel du kan ge dem ─ hjälp dem, och på så sätt kan du upprätthålla harmoni och fred i världen. 

47 Visa inte otålighet när det gäller att vara med dina nära och kära igen. Denna otålighet kommer 

från det mänskliga hjärtat, som vill uppfatta dessa varelsers form, deras ansikte och beteende för att njuta 

av dem för en stund. Håll tillbaka denna otålighet och vänta med sann andlig dygd tills det glädjande 

ögonblicket av denna återförening kommer, och då kommer ni att vandra tillsammans på samma väg som 

kommer att leda er alla till min högra sida. 

48 Vakta och be för varelserna i det bortomliggande området. För dem som inte behöver något från 

dig blir din bön en hälsning, en kyss, en andlig omfamning. Men för dem som behöver din hjälp kommer 

din bön att vara en balsam, en befrielse, en smekning och en uppmuntrande röst på vägen mot prövningar 

och gottgörelse. När de andar som inte har kunnat stiga upp till det hem som är deras, till den värld som de 

tillhör och som väntar på dem, tar emot rösten från denna värld som lockar dem genom deras bön, kommer 

de att vakna upp ur sin sömn, resa sig från sin död och sträva mot sin frälsning. 

49 Men mänskligheten vet inte hur man ska belysa dessa varelsers liv, eller hur man ska eliminera 

deras materialisering. Den kan inte bryta kedjorna av ånger och smärta som tynger dem. 

Du som har ljuset ─ be och förbarma dig över denna värld som är okänd för dig och hjälp dem att 

frigöra sig och slå in på vägen till det liv som de tillhör. Skrynkla inte för deras närvaro och frukta dem 

inte. Jag för er samman för att be och komma till mig tillsammans. Det är så jag tar emot er för att ge er 

den fred som måste spridas till alla. För ni är alla mina älskade barn. 

50 Min gudomliga Ande omfamnar dig och välsignar dig. Ta emot mitt ord så att du blir full av ljus, 

styrka och visdom, och genomträng det så att du kan känna min vilja. Jag vill att du noga ska bevaka det 

du får och veta hur du ska tolka det. 

51 I mina kärleksyttringar har ni känt att jag ger er liv. Ni känner min värme och mitt beskydd och 

fryser inte längre, så att ni blir varelser fulla av tro och hopp. 

52 Varje ord jag säger är ett uppdrag och jag vill att du skyndsamt ska börja uppfylla det. Mina 

profetior som jag har gett genom enkla och ödmjuka varelser kommer att bli verklighet, och ni kommer att 

vittna om dem. 
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53 För mitt arbetes skull kommer många av er att dömas illa. Men ta inte saken i egna händer, överlåt 

den till mig och jag ska försvara dig. Sträva bara efter att sprida detta ljus och vara ödmjuk. 

     När du blir attackerad, använd endast de vapen som jag har gett dig: kärlek, respekt och ödmjukhet. Ju 

mer ni kritiseras, desto mer kommer jag att manifestera min kraft med er. Och de av er som har gåvan att 

se bortom detta liv och in i andens regioner ─ stärker de svaga genom att bekräfta mina ord. Och de av er 

som har gåvan att sväva upp för att höra rösterna från High Beyond ─ förbered er på att föra mina budskap 

vidare. Dessa högre manifestationer kommer att stödja era själar även under de största prövningarna. 

54 Dina verk kommer att förbli nedskrivna för alltid. Därför, ni som har blivit avskilda till min tjänst, 

använd ert intellekt och ordets gåva på rätt sätt. 

55 Jag ger er min undervisning som ett frö, så att ni kan så den och vårda den. När ditt förberedda 

hjärta känner att timmen har kommit för att påbörja sitt arbete, öppna det, dela med dig till alla hungriga 

och fröet kommer att föröka sig. 

Många kommer inte att veta hur de ska ta emot de goda nyheterna eftersom deras sinnen ännu inte är 

redo att förstå dessa lärdomar. Andra kommer att vilja stjäla den dyrbara frukten för att missbruka den. 

Men efteråt kommer de att ångra sig och komma till mig som "förlorade söner". Men jag kommer att 

ersätta det frö som de förlorade genom okunnighet, och varje själ av god vilja kommer att få det. 

56 När du väl vet hur du i mitt undervisningsord kan finna allt ljus och all uppmuntran som din ande 

behöver, kommer du att följa mig till slutet. Ni kommer inte att känna någon trötthet, ni kommer inte att 

stoppas i er uppgift att göra Mitt Ord känt, och olyckor kommer inte att få er att vackla. När ni har förstått 

en lektion, utforska nästa och fortsätt att läsa boken med oändliga lektioner som jag lämnar till er för att 

studera och ge er själva näring. Ta från den det som behövs för att leva. Lev som mina lärjungar. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 350 
1 Jag tar emot er i mänsklighetens ställe, ni lilla skara av Israels folk. Du flyttar bort från världen för 

att lyssna till min konsert och för att se bortom gränserna för vad som är materia. Jag kommer att låta er 

vandra vägen under mitt beskydd, och var och en av er kommer att bära en lampa så att han inte kommer 

att snubbla när han når slutet av sin väg på jorden. 

När din själ väl skiljer sig från köttet för att stiga upp till mig och presentera sina gärningar för mig, 

kommer du att se alla dina gärningar, dina steg nedskrivna i ditt livs bok, och tillsammans med mig 

kommer du att döma dina gärningar. 

2 I dag vill jag se din själ fri att utföra sin uppgift, redo att tjäna och uppmärksam på mina 

inspirationer, se slutet på livets resa, som är nära, mycket nära, och känna att du snart kommer att få den 

belöning som jag har att ge dig. 

Jag ska säga till er: Kom till mig ─ ni som har förstått att höra mitt ord med hjälp av den mänskliga 

förståndsförmågan, ni som har levt enligt mina bud och sått kärlek och förlåtelse. 

3 Alla som bär mitt ord i sitt sinne och följer det i livet kommer att få mitt rike, hälsa, inspiration och 

profetiska gåvor. På så sätt kommer mina lärjungar att kunna praktisera min lag, oavsett om de är 

okunniga eller lärda, fattiga eller rika, barn eller vuxna. 

De outbildade kommer att bli upplysta och tala med visdom. Den som inte har något på jorden kommer 

att känna att han har allt, eftersom han har förandligat sig själv och är likgiltig för världens tillgångar. Hans 

hjärta kommer att fyllas av glädje eftersom han kommer att kunna dela med sig av sin skatt till dem som 

inte har den. Och de barn vars själar har utvecklats mycket kommer att tala med beslutsamhet, och deras 

vittnesmål kommer att väcka de nyinvigdas tro. 

4 Ni som har lärt er av mig ─ var ödmjuka, lär med tålamod och förlåt era medmänniskors fel. 

5 Jag har förberett er för att ge liv åt nya generationer som kommer att umgås med mig med största 

perfektion. Vid den tiden kommer människorna att se mig komma till dem och upprätta mitt rike i deras 

själar. 

6 Var uppmärksam och redo för varje prövning. Idag för du mänsklighetens och din smärta inför 

mig. Men jag säger er: Ta bort koppen, känn freden och överför den. Jag smeker dig och ger dig glädje. 

När du befriar en själ från smärta eller last har du höjt dig ytterligare en nivå och du kommer att känna 

lyckan av att ha arbetat med din Mästare i de gudomliga verken. 

7 Mina änglar ska vara med dig. Jag, din Herre, följer dig på din väg. 

8 Jag bygger för närvarande en helgedom i ditt hjärta. Jag söker inte efter de magnifika bostäderna, 

inte heller efter människans onödiga lyx. Jag formar det enkla, milda och ödmjuka hjärtat som är 

mottagligt för min kallelse. 

9 Endast under en kort tid kommer jag att vara i kontakt med er genom det mänskliga intellektet. Jag 

förbereder er för att ge världen fred i morgon. Min barmhärtighet räddar de vilsna från undergång. För jag 

skulle inte vara en Fader om jag bara vände mig till de rena själarna. De rättfärdiga bor redan i mitt rike. 

10 Människan ville vara i kontakt med mig genom sina olika trosuppfattningar, men hon har stannat 

upp andligt. Det är därför jag har anförtrott dig mitt ord, så att du i morgon kan resa dig och bli den tydliga 

spegel i vilken människor kan se sina brister. 

11 Jag är mycket nära varje hjärta, men människor har inte förstått mig. Jag har talat till er på ert eget 

språk så att ni kan förstå mig. För om jag skulle ge er min undervisning på ett mer valt språk skulle ni inte 

förstå mig. Därför talar jag till lärjungen och lärjungen med enkla ord så att de inte blir förvirrade och 

förkastar min kärlek. 

12 Genom din utrustning och förnyelse kommer mänskligheten att få något gott. För genom en av er 

som är så utrustad kommer de olyckor som drabbar mänskligheten att stoppas enbart genom bön. 

13 Jag förklarar för er vad ni inte har förstått, så att ni i morgon också kan börja undervisa 

mänskligheten med fullständig klarhet. Om tusen sinnen utbildades skulle jag sprida min undervisning 

genom dem. 

14 Under den andra tidsåldern valde jag ut tolv av mina barn för att göra dem till mina apostlar, men 

de glömde sina varor för att följa mig och lämnade sina släktingar. 
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Han var också med mig, han till vilken jag sade: "Lämna jordens rikedomar, ta ditt kors och följ mig." 

Men eftersom han inte ville ge upp sina rikedomar sa han till mig: "Herre, jag kan inte följa dig." 

15 Jag är barmhärtig och kräver inte av er en offerdöd. För mina lärjungar har också av egen vilja, av 

lydnad mot min gudomliga lag, gett sig ut för att bli människofiskare. 

16 Idag är ni mina lärjungar. Men för att ni skall få glädje, tröst och frid, skall ni ta tillvara mitt ord i 

era hjärtan. 

17 Kom ihåg att när den äktenskapsbrytande kvinnan blev förföljd av folkmassan i Andra gången sa 

jag till hennes förföljare: "Om någon av er är utan synd, låt honom kasta den första stenen." På samma sätt 

förlåter jag nu äktenskapsbryterskan en gång till. Därför säger jag er att ni inte ska bry er om era grannars 

angelägenheter. Bli inte domare för att fördöma dem. Ty jag säger också till er: "Vem av er är utan fel?" 

18 Jag är Ljuset och Barmhärtigheten och jag vet vad du saknar. Därför kommer den försvarslösa 

mänskligheten till mig, och jag har sagt till den: "Gör ditt lidande uthärdligt, för jag känner det. Jag är 

trösten, jag är barmhärtigheten, jag är förlåtelsen." 

19 I den här tiden är mänskligheten desorienterad och förvirrad av de idéer som den har fostrat, och av 

den anledningen har många av er tvivlat på er Mästares närvaro i den tredje tidsåldern. Men jag säger till 

er, mina barn: Förbered er och förstå att detta ord kommer från min gudomliga Ande. 

20 Jag ger er ljuset så att ni kan förstå formen för manifestationen av min gudomlighet genom den 

mänskliga förmågan att förstå. Röstbäraren är bara ett instrument som jag har förberett för att tala till er 

genom hans förmedling. Det står skrivet att jag skulle komma för att göra mig känd genom att använda 

enkla hjärtan, klumpiga sinnen och otaliga läppar för att tala till er om lagen, om rättvisa och om kärlek. 

21 I alla tider har jag sänt själar av stort ljus för att inkarnera på jorden så att mänskligheten genom 

deras exempel och kärlek skulle rädda sig själv från kaos, hat och förvirring. 

22 Jag har sagt till er, kära ni, att ni, liksom apostlarna i den andra epoken, också kommer att 

förvandlas till människofiskare. Med kärlek, med medkänsla för den som lider, ska du ge dig ut på vägen. 

Vilket hjärta kommer då att vända dig tillbaka på vägen? Den förvirrade själen kommer att ta emot ljuset 

och kristallvattnet från min undervisning för att släcka sin törst. 

23 Låt inte ondskan fortsätta att frodas. Ungdomen går förlorad, jungfrur dras in i smutsen i sin unga 

ålder. Förbarma er över era medmänniskor. Se den lidandets kalk som mänskligheten för närvarande 

tömmer. 

24 Mina profetior håller nu på att förverkligas. Därför ber jag er att vara förberedda så att ni inte 

känner er svaga när det är dags att fullgöra ert uppdrag. 

25 Jag väljer för närvarande ut dem som jag måste sända till nationerna för att vara budbärare av den 

undervisning som jag har anförtrott er. Detta kors som jag lägger på dina axlar ska du inte ta som en börda 

─ det är ett skinande kors och lätt att bära. 

Jag förvandlar er till mina arbetare från den första till den sista. Mina andliga värdar kommer att vakta 

er, och när ni går ut i strid och lämnar det som tillhör er på jorden, liksom apostlarna från den andra eran, 

kommer jag att ge er allt som är nödvändigt för att ni ska kunna omvända mänskligheten. 

26 Jag har symboliskt berättat för er att 144 000 märkta kommer att bilda mitt utvalda folk Israel. Du 

kommer att visa världen livbåten, och genom din medling kommer jag att ge mänskligheten fred och tröst. 

27 Det är inte jag som plågar dig med smärta. Ursprunget till era lidanden ligger i era brister och 

olydnad. Jag har sagt till er: "Vakna, älskat folk, för prövningarna knackar på era dörrar." Men om ni alla 

vakar och ber kommer prövningarna att försvinna, och när frestelsen närmar sig er kommer ni inte att falla 

i dess nät. 

28 Jag har märkt dig med mitt ljus så att du kan överleva prövningarna helskinnad. Denna gåva är mer 

värd än alla jordens rikedomar och skatter. Det är en gudomlig kyss som jag har tryckt på din själ i denna 

tredje tidsålder, så att du även i de största olyckorna och i livets svåraste stunder kan känna min frid. 

29 Denna gåva innehåller helande balsam för att läka dem som är sjuka i kropp och själ. Den har 

makten att stoppa naturens krafter när de släpps loss, den har vapen som kan vända oenighet och krig till 

fred. Det är en del av ditt andliga arv som du bör använda och utveckla vid den här tiden. 

30 Ditt hjärta ville ha något stort i livet, men du visste inte att det inte skulle vara världens ägodelar 

eller rikedomar som du skulle få, utan andens tillgångar. 
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31 Vilken större ambition kan en människa ha än att bli som sin himmelske Fader? Sannerligen säger 

jag er att detta är den största önskan som ni bör vårda. 

32 Det är inte omöjligt att bli som din Herre. Det är därför jag en gång kom in i världen som människa 

för att genom mitt liv och exempel lära er att bli som den gudomliga Anden i kärlek och rättfärdighet. Jag 

säger er i sanning att när ni väl ägnar ert liv åt att bli som jag, kommer ni att finna den lycka och frid som 

ni förgäves har sökt på andra vägar, och denna frid kommer inte bara att vara inre utan också yttre. För nu 

behöver ditt samvete inte längre klandra dig vid varje tillfälle och varje dag, så som dina överträdelser gör 

nu. 

33 Älska mig och ta mig i Jesus som exempel. Kom ihåg att jag genom den ödmjuke Mästaren från 

Galiléen bevisade för er att min makt, visdom och rikedom var större än världens. För alla mina verk har 

uppstått ur kärleken, som är källan till liv, kraft och ljus, som skapade allting. 

34 På samma sätt säger jag er att i denna tredje epok kommer segern att tillhöra dem som tar mina 

verk som exempel. För de vapen som ni kommer att slåss med kommer att vara desamma som de jag 

använde på den tiden. 

35 Om jag genom Jesus har sagt till dig: "Jag är världens ljus", vill jag att du också ska vara som en 

fyr i dina medmänniskors liv, att din närvaro alltid är välgörande och ditt inflytande hälsovådligt ─ att dina 

tankar är rena och dina känslor ärliga. Då kommer du att uppleva hur lätt livet är, hur lätt kampen för livet 

på jorden är och hur vackert det är att tjäna sin nästa. Då har ni blivit ljusets barn genom förtjänst. 

36 Vilken önskan vaknar i ditt hjärta under inflytande av mitt ord? Denna världs eländiga strävan? 

Nej, älskade människor. Mitt ord väcker i dig den ädla önskan att höja din själ på sanningens väg. 

37 Jag vill inte heller att ni ska tolka min undervisning på fel sätt för att ni tror att jag vill se er fattiga, 

gråtande, olyckliga och sjuka, trasiga eller svältande. Nej, jag vill att du ska lära dig att harmonisera din 

materiella livskamp med ditt andliga uppdrag på ett sådant sätt att du kan få det som är nödvändigt i 

världen och låta anden få några ögonblick för att utöva sina gåvor och utföra sitt uppdrag. 

38 Jag förbereder dig, o folk, för att bli den här tidens profet bland mänskligheten ─ den goda 

profeten genom vilken jag tillkännager de kommande händelserna och ger dig mina order och 

instruktioner. 

39 Jag säger till er: Om du någonsin sår bedrägeri och lögner måste du tvätta bort din fläck med 

smärta och tårar, och ju mer dina lögner sprids och ju mer skada de orsakar, desto större blir din rening. 

Kan de som med rätta kallar sig "ljusets barn" och som sprider ondska bland mänskligheten? Nej, älskade 

lärjungar! 

40 Hur mycket ljus har jag inte gett er, ni mängder av människor som dag efter dag kommer för att ta 

emot min undervisning. Tänk på att det inte skulle vara rättvist om du skulle bli sömnig och i ett ögonblick 

överraskas av en prövning som skulle få dig att snubbla! 

41 Ert hjärta säger till mig, fyllt av smärta: "Mästare, anser du att vi är kapabla till otrohet, svek eller 

misslyckande?" Men jag svarar er: Ja, människor, jag anser att ni kan bryta era löften. Var det inte en av 

de tolv lärjungarna från den andra eran som överlämnade mig till världens rättvisa när han hade övertygat 

sig själv om att det rike som jag erbjöd inte var av denna värld? Slog inte Petrus ett dödligt slag mot 

centurionen i det ögonblick då han arresterade mig, eftersom lärjungen ville försvara sin Mästare på detta 

sätt och behålla honom längre än vad som stod skrivet? Vågade inte Thomas tvivla på min andliga 

närvaro, trots att jag så många gånger hade lovat dem att alltid vara med dem? Varför skulle jag inte tvivla 

på dig i dag? 

Det är säkert inte alla som kommer att ignorera mina ord i prövningens ögonblick, för idag, liksom 

under dessa dagar, kommer det att finnas trohet, det kommer att finnas pliktskyldiga, det kommer att 

finnas lydiga och starka. 

42 Lärjungar, jag säger till er i denna timme: "Vakta och be, så att ni inte faller i frestelse." 

43 Israel: När jag ser era kalla hjärtan är min Ande bedrövad, men när jag ser beslutsamheten att 

förnya och lyda fyller jag den med glädje. 

Jag vet att efter 1950 kommer våldsamma stormar att överfalla er. Men ni är det utvalda folket som jag 

har räddat från alla olyckor genom ljuset från mitt ord. 

Till och med bland er själva kommer många oärliga ord att nå era öron, men jag vill inte att det ska 

råda förvirring bland mina utvalda. Men i dessa händelser kommer min sanning att eliminera lögnen, och 
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med ljuset från min Heliga Ande kommer ni att vara starka, ni kommer att veta hur ni ska försvara mitt 

verk, och ni kommer att kunna hålla förvirring borta från andra eftersom ni är ljusets barn. 

44 Liksom jag är världens ljus, måste ni vara bland mänskligheten. Människor lider och gråter för att 

de har varit döva för min inspiration. Men det är ni som ska vägleda dem. Du ska vara en oas för den som 

reser på vägen och du ska ge honom min frid på ett ödmjukt sätt. 

45 Om ni inte förbereder er, ska jag bevisa att den siste ska bli den förste, och jag ska skriva min lag i 

hans hjärta, även om han inte har hört mitt ord. 

46 Sannerligen säger jag till dig, Israel: Ni skall vara de rådgivare som ger ljus och frid åt andra. Du 

ska försvara Mitt arbete i rätt ögonblick och tala med mildhet till de mest oregerliga. Då kommer du att se 

hur de blir mjuka lamm. 

Fall inte tillbaka till de misstag som du gjorde tidigare, för det har bara lämnat efter sig en regression i 

din själ. Förena er för att sprida ljus och undervisning. 

47 Se till att dina barn känner till konsekvenserna av gott och ont. Lär dem de exempel som jag har 

gett er. Förbered dem, för de är bland dem som ska tjäna mig i morgon. Jag vill se dig lycklig och lugn och 

att du bara tänker på det goda, så att du kan vägledas av ljuset från min Heliga Ande. 

48 I varje ögonblick skyddar jag dig från alla felsteg; på samma sätt bör du be för andra. Se smärtan 

överallt: de övergivna barnen, ungdomarna som släpas i smutsen, otroheten hos äkta makar. Men när du 

stöter på en syndig kvinna som kritiseras av männen, lär henne den sanna vägen och ta bort henne från den 

bitterhet och oro som omger henne, så att hon kan börja förnya sig själv. 

49 Förbarma dig över världen, Israel, och på samma sätt som jag talade till den under den andra eran, 

så ska du överlämna mitt ord till den. 

50 Jag lämnar till mänskligheten det tredje testamentet, som innehåller en visdomsskatt som kommer 

att nå er eftersom jag kommer att göra er värdiga att ta emot den utan att titta på era fläckar, eftersom jag 

är Kärlek och Fulländning. Men Elia kommer att rena era själar mer och mer. 

51 Ni har avlägsnat er från världen för att höra mig.Jag är med de ödmjuka för att bygga en helgedom 

i deras hjärtan. 

Under den andra eran talade jag till er för att ge er min undervisning om kärlek, barmhärtighet och 

förlåtelse. Men världen har skapat andra trosbekännelser i enlighet med sin förståelse. Ändå har jag som 

Fader fortsatt att upplysa alla mina barn. 

Många av er säger till mig: "Fader, är mina medmänniskor på fel väg? Varför visar du dem då inte 

vägen?" Men sannerligen säger jag till er, välsignade människor: det ljus som har upplyst er ─ den 

undervisning som jag har gett er, har jag gett till alla lika mycket. Men folket har följt sin egen fria vilja 

och har inte velat acceptera mig. 

Jag tvingar inte mina barn, var och en måste komma till min väg av egen vilja, av egen ansträngning. 

För jag upplyser hela mänskligheten vid denna tidpunkt. Några har hört mig ─ det är ni, Israels välsignade 

folk. För andra visar jag vägen genom intuition, och genom uppenbarelser får de också ta emot ljuset från 

den tredje eran. 

52 Jag har alltid predikat kärlek, för kärleken är ett skyddande försvar i vilket jag har lagt all min 

kraft. Välsignad är den som lever med kärlek i sitt hjärta, för han kommer gradvis att övervinna alla 

problem i sitt liv. Välsignad är den som bär kärleken i sitt liv och visar den i sina handlingar. För dessa 

verk kommer att vara en välsignelse för honom och för andra. 

53 Mina barn, erkänn mig som Fader och Ande så att ni inte längre söker mig i avgudadyrkan. Du har 

alltid Mig som den Helige Andes ljus i din själ. 

54 Om ni utövar barmhärtighet är jag i denna barmhärtighet, och om ni försöker uppfylla alla mina 

order, var lyckliga och välsignade människor, för mina välsignelser kommer att finnas kvar i er för alltid. 

55 Du kommer inte längre att höra mitt ord genom dessa verktyg. Men den här tiden är avsedd för att 

förbereda din själ, och efter 1950 börjar striden. Jag kommer inte att skilja mig från er, men det är 

nödvändigt att ni förandligar er själva. För genom dem som har förberett sig kommer jag att fortsätta att 

manifestera mig själv från ande till ande. De som ser mig kommer att fortsätta att se mig, och till dem som 

andas kommer jag att tala genom intuition, och i dem kommer intuition att finnas. 
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57 Välsignade människor: Under den andra epoken sade jag till mina lärjungar: "All makt i himlen 

och på jorden har givits till mig", och sannerligen säger jag till er: Gå överallt och bär mitt ord, bär min 

kärlek och min undervisning. 

På samma sätt säger jag nu till er, välsignat folk: Ni är de förberedda lärjungarna ─ ni är de som måste 

gå ut på alla jordens vägar och föra ut mitt ord och min kärlek. 

Ännu en gång kommer den som med tvivel i sitt hjärta säger att det ni fick var en lögn att resa sig. De 

måste i sin tur röra vid såret i min sida för att tro. 

58 Jag ser honom som, trots att han har hört mig länge, kommer att förkasta mig som min lärjunge 

Judas Iskariot och sälja mitt verk. Men jag kommer att närma mig dessa hjärtan och ta bort osanningen 

från dem genom min rättfärdighet. Ty mitt verk är rent och rent och har inga fel. Den kommer att stiga 

med all sin renhet i alla hjärtan och själar, för detta är min vilja. 

59 Kom till Fadern, kom till den festmåltid som är beredd för dig. På detta bord finns det eviga livets 

bröd för din själ. Jag förbereder mina lärjungar så att ni i morgon kan vittna om att ni har varit med Fadern 

och att han bor i era hjärtan eftersom ni har förberett det som hans helgedom. 

60 Ni är de som från min skattkammare har fått kraften att ge liv åt de "döda" så att ni kan bli som er 

Mästare. 

61 Om ni vet hur ni ska förbereda er så som jag har lärt er, kommer mina andliga förmåner att vara 

med er, och genom den förandligande som ni uppnår kommer era medmänniskor att inse att ni är ljusets 

barn, att ni, trots att ni bär mina höga attribut inom er, visar er som de mest ödmjuka. 

62 Res er upp, älskade människor, stoppa inte er själs utveckling. Använd de instruktioner som din 

Mästare har gett dig, prägla dem i ditt hjärta. För kort är de stunder då ni kommer att höra mig genom den 

mänskliga förmågan att förstå. 

63 Förbered det tredje testamentet för kommande generationer. Stora skaror kommer att komma, och 

när ni är förberedda kommer ni att tala till dem under inspiration av min heliga Ande. 

Liknelse 

64 En herre som ägde stora egendomar kom till ett mäktigt träd. I närheten fanns en källa med 

kristallklart vatten. På denna plats kallade han på de vandrare som passerade förbi och bjöd in dem att vila 

i skuggan av detta träd och släcka sin törst i källans vatten. 

65 Bland dessa vandrare valde Herren ut sju män och sade till dem: "Ni har bett om min gåva, och jag 

skall nu ge var och en av er en stor del av dessa marker, så att ni kan arbeta som goda arbetare på dem, så 

denna säd och sköta den, så att ni kan få en rik skörd. För folkmassorna är stora, och de är hungriga och 

törstiga." Sedan gav Herren dem utsädet och arbetsredskapen och bad dem alla att arbeta på jorden. 

träd och vakta källan så att även de skulle kunna ta emot folkmassorna efter att Herren hade gått bort, och 

han tillade: "Ni ska bereda åkrarna och lägga ut detta gyllene frö i dem. Du skall bevattna åkrarna med 

vattnet från denna källa så att du får en riklig skörd, och du skall sköta det mäktiga trädet så att dess frukt 

alltid smakar gott. Ni ska arbeta tillsammans, och när sedan de hungriga, törstiga och trötta människorna 

kommer, ska ni erbjuda dem trädets skugga och dess frukts sötma. Du skall ge dem bröd och vatten så att 

de känner sig starka och bär min frid inom sig." 

Till männen sade Herren: "Jag går nu bort, men ni kommer att känna min närvaro mycket nära era 

hjärtan, min blick kommer att se på er och min hörsel kommer att höra er."  

Slutet på liknelsen 

66 Sannerligen säger jag er: I den här tredje eran har jag kallat mina arbetare för att ge dem sitt arv, så 

att ni likt er Fader kan förbereda banketten och ta emot dem som hungrar och törstar efter mitt ord. De ska 

genom din förmedling få ta emot de andliga skatter som jag har anförtrott dig. 

67 Ni är mina får som har förts till det andliga hindret. Den herde som vägleder dig vid denna 

tidpunkt är Elias' ande. Ingen ser denna herde, men alla känner honom. Vissa är medvetna om det, andra 

vet inte om det. 

68 Elia öppnade Livets bok i det sjätte kapitlet så snart det sjätte inseglet hade lossats av mig, som har 

befogenhet att göra det. 
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69 Vad avslöjade det sjätte inseglet för dig? Vilket budskap hade den i sin bröstkorg för att visa 

världen vid denna tid? Det andliga livet, kunskapen om dig själv, avslöjandet av alla dina egenskaper, 

sättet att utveckla de andliga gåvorna, den andliga manifestationen genom sinnet och manifestationen från 

ande till ande. 

70 Din själ är full av jubel eftersom den känner sig upplyst och ser sig skyddad av budbärare och 

änglar. Var trogen mot er herde så kommer ni under hela er jordiska resa att känna denna välsignade frid 

som nu översvämmar er, och ni kommer inte att behöva fly för att gömma er när han förklarar min rättvisa 

inför denna hedniska, avgudadyrkande och materialistiska värld. 

Ja, folk, Elia är bland er och kommer återigen att sätta den falska gudens präster på prov och visa dem 

återigen vilken som är den sanna guden och hur han ska dyrkas. Men Elia kommer inte att komma för att 

bli människa. Den mänskliga kroppen är inte absolut nödvändig för att en andevarelse ska kunna 

manifestera sig på jorden, och definitivt inte Elias, som har nyckeln som öppnar dörrarna för 

kommunikation mellan en värld och en annan. 

71 Andevärlden kommer ännu närmare människorna för att vittna om deras existens och närvaro. 

Tecken, bevis, uppenbarelser och budskap kommer att dyka upp överallt och ständigt tala om att en ny 

tidsålder har börjat. 

72 Det kommer att bli stridigheter och oro bland folken, eftersom de religiösa företrädarna kommer 

att sprida rädsla bland dem som tror på dessa budskap, och vetenskapen kommer att förklara att dessa 

fakta är osanna. 

Därefter kommer det vanliga folket att ta mod till sig och resa sig för att vittna om sanningen i de bevis 

som de har fått. De kommer att stå upp som ─ övergivna av vetenskapen ─ har återfått sin hälsa på ett 

andligt sätt, och de kommer att vittna om mirakulösa helanden, om uppenbarelser av en oändlig kraft och 

en absolut visdom. 

Bland vanliga och okända människor kommer män och kvinnor att träda fram i offentligheten, vars 

ljusfyllda ord kommer att överraska teologer, filosofer och forskare. Men när kontroversen är som störst 

och de fattiga förödmjukas och deras vittnesmål förnekas av de stolta, då kommer ögonblicket då Elia 

kommer att ställa de lärda, herrarna och ledarna till svars och låta dem granskas. 

Ve de falska och hycklande i den stunden, för då kommer den fullkomliga rättfärdigheten att komma 

ner till dem! 

Det kommer att vara domens timme. Men många själar kommer att stiga upp ur den till det sanna livet, 

många hjärtan kommer att återuppstå till tro och många ögon kommer att öppnas för ljuset. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 351 
1 Jag är Ljuset, Kärleken, Barmhärtigheten och Förlåtelsen. Kom för att ta emot från mig vad du 

behöver för ditt och mänsklighetens bästa. 

2 Älskade lärjungar, ni som är samlade kring Mästaren: Ni kommer för att ta emot min visdom, för 

att ge era liv en riktning och för att fullfölja det uppdrag jag har gett er. 

3 Om din Mästare skulle berätta allt som finns i Min visdom för dig skulle du aldrig förstå det. Och 

förutom det, vad skulle du ha för förtjänst att upptäcka vad jag har sparat för dig i min skattkammare? Det 

är själens upphöjning som gör dig värdig att ta emot Min gudomliga inspiration. 

4 Ni har utvecklats, och under denna tid har jag avslöjat för er det som ni redan kan förstå. Men det 

är inte jag som sätter en gräns för er förståelse ─ det är ni själva som måste höja er mer för att kunna ta 

emot mer från mig. 

5 Det som jag har lärt er är tillräckligt för att ni ska förstå vad ert uppdrag är och hur ni inom er ska 

etablera kyrkan för honom som talade till er, så att ni kan förena mänsklighetens världsåskådningar och 

veta hur ni ska förena den här läran med Jesu undervisning i den andra tidsåldern och det som sagts av 

profeterna och de upplysta i den första tidsåldern. 

6 Min ankomst i denna tid har inte skett i kroppslig form, vilket många har förväntat sig, men ni 

kommer att vara de som för mänskligheten till förståelsen av mina läror om den andra och tredje tiden. 

7 Mitt folk: Tiden för att avsluta min förkunnelse i denna form är nära, men ni måste utrusta er ännu 

mer. 

8 Det finns många frestelser i världen. Men i den mån ni förstår mitt arbete bättre, i den mån ni 

utövar herravälde över kroppen, kommer ni att närma er fulländning mer och mer. 

9 Andliggör er själva så att er själ kan uppnå den grad av upphöjning som är nödvändig för att 

fortsätta sin uppstigning till evig fulländning, vilket är det mål som den ska nå. 

10 Kom ihåg mina ord från den andra epoken: "Ge kejsaren vad som är kejsarens och Gud vad som är 

Guds." Men nu säger jag till dig: "Ge din kropp vad den förtjänar och din själ den upphöjning och 

utveckling som den förtjänar. 

11 Nu har mitt "Ord" inte blivit en människa. Den kommer till dig "andligt" på molnet för att avslöja 

det som du inte kan förstå. 

12 Under årens lopp har frestelsen gjort sig påmind på din väg. Den har varit ivrig att leda dig bort 

från den sanna vägen, att förvirra och förvirra dig och lämna osäkerhet i ditt hjärta. 

13 Genom uppenbarelse och intuition har jag gett budskap till den här världen, och jag har skickat 

förberedda män, utvalda själar, för att tala till mänskligheten genom deras förmedling. Och närhelst ditt 

hjärta har förberett sig har du gett skydd åt min Ande. Jag har uppenbarat mig i era liv som undervisning, 

som barmhärtighet och frid. Men jag har inte brytt mig om huruvida ni har trott på min manifestation eller 

inte. För min önskan som Mästare och Fader är att ni ska känna igen hans röst som talar till er genom 

samvetet, genom er frid och upphöjning. 

14 Jag har inte kommit för att rädda din kropp, utan din själ. Därför har jag talat kärleksfullt till er så 

att ni kan resa er och bli som patriarkerna i den första eran, som apostlarna i den andra eran, och så att ni 

kan bli mina lärjungar i den tredje eran. 

15 I varje utvecklingsstadium har er själ förblivit materialiserad, och av den anledningen har ni också 

avlägsnat er från min kärlek, ni har fallit offer för misstag och ni har gett mitt ord en annan tolkning. 

16 Ni närmar er nu slutet av den tid då ni kommer att höra Mitt Ord förmedlat genom det mänskliga 

intellektet, alltså för sista gången. Men jag känner smärta i Min Faders hjärta för att ni visar bristande 

förståelse och vana vid Mitt Ord, endast liten själslig upphöjelse. Men kommer jag att fortsätta att 

manifestera mig själv genom den mänskliga hjärnan på grund av din brist på förberedelser? Nej, älskade 

människor. Ni har ju hört att jag är fullkomlig och att min vilja är en. 

Kan Fadern vara som människan i sin vilja? Då skulle jag inte vara perfekt, jag skulle inte ha kunnat 

vara er skapare eller er Gud. Det skulle vara bättre om kungens stjärna slutade lysa än om mitt ord och min 

vilja inte skulle uppfyllas. 

17 Redan under den första tidsåldern tillkännagav profeterna denna nådeperiod, och under denna tid 

förbereder jag er själ genom ljuset från min heliga Ande så att ni kan resa er mer och mer varje dag. 
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18 Ni kommer att se att de som aldrig har hört Mitt Ord genom en röstbärare, eller varit närvarande 

vid manifestationen av Min Universella Stråle, kommer att resa sig så att Jag kan förbereda deras hjärtan, 

och de kommer att ta emot Mitt Gudomliga Budskap och Mina direktiv genom intuition. De kommer att 

älska mig som apostlarna i den andra epoken. Med dem kommer Mitt ord: "Den siste skall vara den förste" 

att bli verklighet. 

19 Uppfyll ert uppdrag, ni Israels stammar, inse ert ansvar gentemot mänskligheten, inse att ni är 

budbärare av min lag, att ni är budbärare av den andliga läran som jag har anförtrott er. 

20 Israel, ge dig iväg förenade och strävande som ett hjärta, en vilja, och lyd min lag och min 

gudomliga vilja. Ni vet att jag är er frälsning. 

21 Jag har präglat min undervisning i ditt hjärta, och min gudomliga utstrålning har varit som livsblod 

i din själ, stärkt dig och gett dig liv, så att du kan börja fullfölja ditt uppdrag, så att du kan vara som äldre 

bröder och systrar gentemot mänskligheten, så att du kan veta hur du ska leda dem på min väg med lydnad 

och mildhet. Ni kommer att vara morgondagens lärare. 

22 Ni "sista": Betrakta inte mitt folk som okänt, för i denna tid har jag sänt dessa själar att reinkarnera 

så att mänskligheten kan få min barmhärtighet genom dem. 

23 Hur mycket förvirring finns det inte i världen, hur mycket bedrägeri, eftersom den mänskliga 

hjärnan, i stället för att vägledas av Min Lag, har fallit in i materialism, hedendom och avgudadyrkan, och 

otillräckliga människor har vågat kalla sig "representanter för Min Gudomlighet", språkrör för Min 

Gudomliga Röst, Min Kärlek och Mitt Ljus. Ändå ser jag att de ger näring åt själviskhet, mörker, fanatism, 

falskhet och oenighet. Men jag är fulländningen som visar dig vägen till förandligande och kärlek så att du 

kan uppnå förlåtelse. 

24 Materialism och avgudadyrkan dominerar i världen, och det är därför som mänskligheten har fallit 

i frestelse. 

25 Vem kommer Mästaren att använda för att tala till mänskligheten om min sanning? Mitt utvalda 

folk Israel. 

26 Samla er andligt kring Mästaren. Ni är mina lärjungar, som jag har gett min undervisning som en 

öppen bok och med den den heliga Andens klara ljus, så att ni kan förstå mitt ord, lyda det och skriva in 

det i era hjärtan med outplånliga bokstäver. Ni är ljusets barn som måste föregå med gott exempel för 

mänskligheten genom att visa den andlighet, kärlek och tro i era verk. 

27 Mästaren har kommit till er andligt i denna tredje era för att ge er sitt ord genom det mänskliga 

sinnet, och denna instruktion är som en ljusstråle som har kommit för att väcka er själ och få den att förstå 

att detta är rösten från dess Gud och Herre, Faderns röst som kallar sitt barn ─ rösten från Mästaren som 

utstrålar sig själv som ord i undervisning, i exempel, i sublima principer, så att er själ kan se sig klädd i 

min gudomliga Andes attribut. 

28 Älskade människor: Jag vill att ni ska ta mig som exempel ─ jag vill att ni ska vara "till min avbild 

och likhet". Det är därför jag har kommit till er, för att göra mig själv känd genom mina röstbärares 

intellekt. Dessa är de som jag har valt ut, förberett och renat för att ni ska kunna ta emot mitt ord genom 

deras andliga gåvor. De var hårda stenar från vilka jag fick det kristallklara och rena vattnet att sprudla för 

era själar. 

29 Jag har kommit i denna tid för att få de "blinda" att se mitt ljus och för att visa dem ljuset från en 

ny dag. Jag har kommit till er för att ge er vittnesbörd om min närvaro, för att ge er min kärlek och min 

sanning så att det inte finns något tvivel bland er. Jag vill att ni, när ni hör mitt ord, ska känna igen dess 

innebörd och lyfta upp er till er Fader fulla av tro och kärlek. 

30 Jag vill att ni ska visa djup ånger för att ni har besudlat er själva och avlägsnat er från er Fader ─ 

att ni är känsliga för det andliga och att ert hjärta är den helgedom som ni förbereder för er Fader så att ni 

kan bära inom er hans kärlek, hans frid, hans ljus och eviga liv. 

31 Förbered er, mina barn, så att er själ kan bli fri från all materialisering ─ så att ni kan ta bort det 

mörka bandaget framför era ögon och skåda mig i all min härlighet. Världens sensualitet har hindrat er 

från att fullt ut känna min närvaro och från att uppskatta min visdom som hälls in i ert eget hjärta. 

32 Hur fullkomlig och ren är inte den undervisning som jag har gett din själ så att du kan bli värdig 

Mina andliga förmåner och bli arvtagare till denna skatt med vilken du i morgon, inspirerad av Min 
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Gudomliga Ande, ska ge dig iväg för att visa barmhärtighet för den lidande och behövande mänskligheten. 

På så sätt kommer profetiorna att gå i uppfyllelse för dig. 

Jag ska genom din förmedling visa mänskligheten frälsningens hamn, räddningsbåten. Ty sannerligen 

säger jag er att folken och nationerna, de stora massorna av människor som lever på jorden, har gått vilse 

och dödat nådens liv. 

33 Inse att ni inte längre tillhör de "döda", för jag har gett er liv ─ för alla som kommer till mig 

kommer att återuppstå. Låt detta liv och denna styrka låta dig vara i gemenskap med mig. Blunda inte för 

detta ljus, för denna härlighet. Vet, mina barn, hur stor er Faders barmhärtighet är. 

34 Ni är det folk som jag har satt min tillit till eftersom ni kommer att ge hopp och tröst till 

mänskligheten och vara den lysande facklan som skingrar dess mörker. 

Människor söker mig i sin förtvivlan ─ vissa genom vetenskap och andra i sin avgudadyrkan. När ni 

ser kvinnor, barn, ungdomar och vuxna som klagar och kallar på mig för att de inte känner Faderns 

närvaro ─ det Heliga Landet som lovade att återvända för att ge dem fred, tröst och barmhärtighet ─ när ni 

ser hur denna mänsklighet renar och renar sig själv i sin egen smärta, måste ni vara utrustade, i samklang 

med mig, se på och be för denna mänsklighet så att de kan höra mig genom er förmedling och bli upplysta 

av ljuset från min Heliga Ande. 

35 Jag kommer att få även de mest förhärdade hjärtan att känna min kärleks impulser så att de inte 

längre kommer att vara stenar som orsakar smärta för mänskligheten. 

36 Detta är den tid, Israels välsignade folk, då ni kommer att vara utrustade och gå med säkra steg i 

fullgörandet av ert svåra uppdrag. 

37 Jag har kommit med mitt ord för att befria er andligt, för att lyfta den börda som ni har burit på, för 

att befria er från de kedjor som har bundit er till den här världen och som inte har tillåtit er själ att stiga 

upp till mig. 

38 Ni är de människor i vilka jag vill se den rättfärdiges förandligande. 

39 Bär ditt kors med kärlek, ödmjukhet och saktmodighet, för jag ska vara din Cyrenaeus*. Ge 

mänskligheten ett gott exempel och var den tydliga spegel i vilken den kan se sitt ansikte. Var välvillig 

och dela med dig av din styrka till dina medmänniskor. Jag vill att du genom ditt leende ska visa världen 

den kärlek som Fadern har gett dig. För jag kommer inte att lämna er ensamma inför naturkrafternas 

skoningslöshet. 

I denna tid av stor fara, då frestelser och stora prövningar kommer att korsa er väg, kommer ni att 

känna mig mycket nära eftersom jag själv kommer att vara i er, så att ni inte kommer att ha den rädsla 

inom er som världen känner inför manifestationen av min gudomliga rättvisa. 
* I den spanska originaltexten är Cyrenaeus "Cirineo". Det är namnet på den man som hjälpte Jesus att bära sitt 

kors när han föll ihop under tyngden. I Bibeln kallas han också Simon av Cyrene. 

40 Bryt inte mot lagen och distansera er inte från min kärlek, smittas inte av världens ondska. Var 

bara rädda för att lämna er Fader, för denna rädsla är visdomens början, genom vilken ni kommer att 

uppnå den högsta saligheten. 

41 Den som förblir beredd och vet hur han skall vakta det arbete som jag har anförtrott honom, 

kommer oavbrutet att från min skattkammare få himmelrikets barmhärtighet, min välsignelse, och det 

kommer att vara han som kommer att bära ett troget och sant vittnesbörd inför mänskligheten. 

42 Jag har anförtrott er ljusets vapen, kraftfulla vapen, så att ni kan försvara er mot de frestelser som 

ni kommer att möta på er väg. Frestelsen är redo att i varje ögonblick som en rovfågel beröva din själ på 

den nåd och de gåvor som jag har anförtrott dig ─ att ta bort det goda fröet och lämna dig som agnar. Det 

är som en hungrig varg som vill sluka dig. Ni ska dock leva i den sanning som jag har gett er, så att ni kan 

vara goda lärjungar som visar människor vägen genom sitt exempel. 

43 När du inte har vakat eller bett har frestelsen kommit över dig som en virvelvind, och den har rivit 

ner din helgedom och släckt ljuset från din fackla, och ryckt bort din undervisning. Då kände du dig 

berövad min barmhärtighet, behövande och i min närvaro som en anklagad. Du grät och kände 

samvetskval. Du ber återigen din Fader om nåd, och då lägger jag återigen ljusets bok i dina händer, rensar 

ditt sinne, förbereder ditt hjärta, ger dig en ny klädnad och säger till dig: Stå upp, vakta och be så att du 

inte faller i frestelse. 



U 351 

88 

44 Förena er, kära folk, så att Fadern kan glädja sig åt sina barns lydnad och plikttrogenhet. 

45 Jag vill att ni ska vara som en enda lärjunge och föra ut en enda undervisning till världen. 

46 Kämpa, mitt folk, med ljusets svärd som jag har anförtrott er i mitt ord ─ med bön, så att ni kan 

besegra frestelser. Kämpa med min kärleks eld så att ni kan förstöra ogräset, och med den Helige Andes 

ljus så att ni kan skingra mörkret från de förvirrade, de okunniga, de avgudadyrkande och de korrupta, och 

så att ni kan vägleda de oskyldiga som har sökt mig i de materiella helgedomarna. 

47 Du som är ordförande över dessa ödmjuka samlingsplatser ska välkomna dessa skaror och tala till 

dem om Min kärlek med Mitt Ords enkelhet. Du ska berätta för dem att jag har kommit i längtan efter 

syndare ─ inte för att fördöma dem, utan för att de ska lära känna mig, för att torka deras tårar, för att 

skingra mörkret från deras själar, för att läka deras blinda ögon och för att få dem att känna och skåda min 

närvaro. På detta sätt skall ni ge liv åt de "döda" i mitt namn. Ni, det utvalda folket, ska vara som en 

lysande stjärna för mänskligheten. 

48 Du har präglat mitt ord i ditt hjärta, och när du är beredd kommer min gudomliga ande att föras 

vidare till dina medmänniskor från denna välsignade bok. Jag ska föröka detta bröd så att själarna får 

näring och stärkas. 

49 Uppfyllandet av ert uppdrag kommer att ligga nära era hjärtan inte bara under den tid ni lever på 

jorden, eftersom ni bara börjar ta de första stegen på jorden. Du ska få de stora folkmassorna att överge 

avgudadyrkan och ge upp sina krigsvapen så att de i sina hjärtan kan ta emot budskapet om min fred. Din 

själ kommer dock att fortsätta att kämpa och arbeta outtröttligt, även efter att ha lämnat sitt fysiska skal 

bakom sig, tills du ser att människorna har fred och god vilja, att de har den heliga andens ljus inom sig, 

att de söker upphöjning och är förandligade. 

Ni kommer att kämpa från generation till generation, och på detta sätt kommer ni att bestiga berget tills 

ni når dess topp, där ni kommer att förfriska er med frukten av era verk. 

50 Efter 1950, när ni inte längre kommer att höra mig i denna form, kommer ni inte att bli förvirrade 

och inte heller säga: "Vart ska jag ta vägen? Vilket uppdrag måste jag utföra på detta sätt? Vad är din vilja, 

Herre?" 

I sanning säger jag er att ni kommer att få min inspiration, er själ kommer att höra mig, och ni kommer 

att känna att jag tar er i handen och visar er den väg ni ska följa för att vända er till era medmänniskor. Jag 

ska få dina ögon att se dem och dina öron att höra dem som söker mig ─ de som åkallar mig, och du ska 

veta att de som söker mig kommer att söka dig. Då ska jag fylla dig med inspiration, och genom din 

förmedling ska jag ge ljus till dessa skaror. 

51 Mänskligheten har renat sig i sin smärta och kommer att rena sig ännu mer, så att själarna vaknar 

upp och inser att deras frukter bär på bitterhet och död. De kommer att söka sin frälsare och finna den väg 

som de har avvikit från. Men detta budskap om ljus, fred och kärlek kommer jag att ge till världen genom 

mina utvalda. 

52 Ni lever i en tid av nåd, i en ny dag där det gudomliga ljuset lyser upp alla människors väg. Jag, 

Mästaren, tar emot er, låter er vila på min barm och välsignar er, och när jag smeker detta folk här, öser 

jag välsignelser och fördelar över hela världen. 

53 Ni, mina lärjungar, har förberett er för att höra min lektion för denna tid. Ni har kommit med tro 

och hopp, precis som ni har kommit tidigare när jag har vänt mig till er. 

54 Den väg jag visar dig är lagens väg ─ en bred, exakt definierad väg så att du kan känna dig trygg 

på den. Uppfyllandet av denna lag är priset för din frälsning. Vill ni rädda er själva och nå målet på denna 

väg för att få ta del av de rättfärdigas gåvor och kraft? Du har inom dig allt som krävs för att nå detta mål. 

Jag har gett dig dygder för att du ska kunna fullända ditt ideal. 

55 Om du känner att kampen för att vinna andens seger är svår, använd den styrka du har. Om denna 

världs olyckor förtrycker er, beväpna er med tålamod. Om mänsklig obegriplighet får dig att lida, lyft upp 

din själ, och här, i gemenskap med mig, tystar du dina klagomål och återställer freden i din värld, utan 

bekymmer eller hämnd, utan att älska och förlåta som goda lärjungar. 

56 Sprid längs din väg denna undervisning som jag har gett dig, så att världen kan livnära sig på den. 

Den hunger och törst som människorna lider av är överväldigande. 
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57 Slösa inte bort det ögonblick då dina medmänniskor visar dig sin nöd. Ge själen tröst för att lindra 

dess ångest. För dess andliga fattigdom och sjukdom är mer sorglig och förtryckande än den som dess 

kropp upplever. 

58 Ditt ord som lärjunge kommer att ha kraften att skingra dimman, den sorg som omsluter hjärtat hos 

dina medmänniskor. 

59 Jag har kallat dig för att tillfredsställa den välsignade önskan som du visar mig att fullända din själ, 

att gå bortom mänsklig kunskap för att komma in i den gudomliga skattkammaren. Och jag, som lyssnar 

till era önskemål och vill att ni ska göra framsteg, har gett mitt ord i överflöd för att ni ska känna er 

lyckliga. 

60 När dagens tid är över och endast minnet av denna manifestation finns kvar i er, kommer ni att 

betrakta er själva som lyckligt lottade, och när ni läser Mitt Ord i böckerna kommer ni att med era tårar 

vattna dessa sidor som skrivits ner med den kärlek och ömhet som ni visar Mig som Mina barn. 

61 Tiden är redan nära när ni kommer att stå inför mänskligheten som vittnen till min sanning. Men ni 

bör redan nu fatta beslut och beväpna er med mod. För det är en stor prövning som väntar dig. Ingenting 

får göra er fega, kära lärjungar! Och precis som mitt ord har visat er en enda riktning: Kärlek och Sanning, 

ni kommer också att vara de outtröttliga såarna av detta frö bland mänskligheten. 

62 Din stav skall vara bön, den skall bereda och förbereda det goda för dig. I den här bönen kommer 

du att känna hur din själ rör sig till andra nivåer, till högre och mer storslagna nivåer, ju mer du förbereder 

dig. Och på dessa kommer ni att andas frid, ni kommer att känna er inspirerade av de väsen som bor där ─ 

rättvisa och dygdiga väsen, och de kommer att föra er in i min närvaro. I denna gemenskap kommer jag att 

ge er mina nya uppenbarelser och order. 

63 Jag vill att ni nu ska vila från era långa vandringar, att ni inte ska fälla fler tårar i denna jordiska 

dal och att ni ska lyfta ert humör. 

64 Jag meddelar er att ni kommer att leva för att se de största katastroferna inträffa i världen, vilka 

kommer att vara konsekvenserna av människans själviskhet och maktbegär, av brist på kärlek och 

barmhärtighet. Vad kommer du att göra i denna tid, Israel, när du ser alla naturkrafter släppas lös och dina 

medmänniskor slå ut sig? 

Den här världen kommer att drabbas av svåra jordbävningar, vattnet kommer att gå över sina gränser 

och delar av havet kommer att bli torrt land och andra länder kommer att översvämmas av vattnet. 

Människor kommer att flytta från sina marker och till och med från sina hemländer för att söka räddning. 

Vattenfloderna kommer att ödelägga många städer, precis som under översvämningen i den första 

tidsåldern, och endast några få kommer att undkomma denna hårda dom. 

65 Hur kommer ni att ta emot dessa människor som flyr från så mycket elände och smärta och söker 

den frälsande arken i detta land? Kommer ni att lyda min vilja och dela ert bröd och ert hem med dem? 

66 Snart börjar en tid av stora händelser i världen. Jorden kommer att skälva och solen kommer att 

sända ner brinnande heta strålar över denna värld och bränna dess yta. Kontinenterna kommer att drabbas 

av smärta från den ena polen till den andra, hela jordklotet kommer att renas, och det kommer inte att 

finnas någon varelse som inte känner av svårigheterna och försoningen. 

67 Men efter detta stora kaos kommer folken att återfå sitt lugn och naturkrafterna kommer att lugna 

ner sig. Efter den "stormiga natten" som denna värld lever i kommer fredens regnbåge att visa sig och allt 

kommer att återgå till sina lagar, ordning och harmoni. 

68 Återigen kommer du att se en klar himmel och bördiga åkrar. Vattnet kommer återigen att vara 

klart och havet lugnt. Det kommer att finnas frukt på träden och blommor på ängarna, och skördarna 

kommer att vara rikliga. Den renade och friska människan kommer att känna sig värdig igen och se vägen 

banad för sin uppstigning och återkomst till mig. 

69 Alla kommer att bli rena och renade från grunden och uppåt för att vara värdiga att uppleva den 

kommande nya tidsåldern. För jag måste bygga upp den nya mänskligheten på fasta grunder. 

70 Det finns många andar som bara väntar på dygdens återfödelse i den här världen för att komma ner 

och fullfölja det uppdrag jag har gett dem. Förbered er och gör er redo att ta emot dem när den tiden 

kommer, och förkorta dagarna för er rening genom era barmhärtighetsverk. 

71 Jag ska gå in i alla hem för att genom deras samvete tala till de styrandes själ ─ till familjefäderna, 

domarna och lärarna, och jag ska lämna lagen inpräntad i dem. 
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72 Det onda herravälde som så länge har regerat i denna värld kommer nu snart att försvinna för att ge 

plats åt andens herravälde, frigörandet av de andliga gåvor och förmågor som finns i människan och som 

gör att hon har ett mycket högt öde. 

73 Många av er kommer att vara vittnen till de händelser som jag meddelar er i dag. Vissa tror och 

andra tror inte, och ni kommer att se dessa ord bli verklighet. 

74 Vänta vaksamt på att dessa profetior ska uppfyllas, vakta alltid så att ingen prövning ska göra er 

svaga, och bär mina ord inpräntade i er. Var och en av dem innehåller visdom och kraft som kan rädda dig 

om du vet hur du ska använda dem i ditt liv. 

75 Om ni vet hur ni ska bevara er själva genom att be och följa mina instruktioner, kommer ni att 

uppnå era andliga framsteg och medvetet kunna gå igenom den nya period som ni är på väg att leva. Ni 

kommer att känna min närvaro i era handlingar, i era sammankomster, och inspirerade av mig kommer ni 

att utföra verk som är värdiga för er värdighet som mina lärjungar. 

76 Lev i harmoni med dina andliga bröder och systrars önskningar och ideal, även om ni är långt ifrån 

varandra. Era själar skall förenas med deras själar, och ni skall alla leva i gemenskap med mig. Detta är 

min vilja. 

77 Känn min uppmuntran när ni hör mitt ord, för det är liv för alla som kan förstå det, så att ni i 

morgon kan vara mina lärjungar som uppfyller min lag ─ så att ni inte ger näring åt Sodom och Gomorra. 

Jag ger er mitt ord så att ni kan förstå vad själens sanna rikedomar är, så att ni kan förandliga er själva och 

vara värdiga att ärva mitt rike. 

78 Jag ger dig ljuset från min Heliga Ande så att du inte sjunker ner i mörkret. Jag har talat till dig för 

att du ska ge mig en bostad i ditt hjärta och förvandla det till en helgedom för min gudomlighet. 

79 Vad ger världen näring i denna tid?: Stolthet, fåfänga, fiendskap och onda nöjen som gör själen 

och kroppen sjuk. Men jag vill se dig fri från denna sensuella lust, och det är därför jag har lämnat den vita 

rocken till din själ. I slutet av livets resa vill jag ta emot er i mina faderliga armar och säga till er: 

Välkomna, ni som har förstått att leva enligt min lag och som har skiljt er från världen för att bli mina 

arbetare. 

80 Den som hör mitt ord och tillämpar det kommer att vara värdig att ta emot min barmhärtighet från 

min skattkammare. Det är han som kommer att visa sig som en tydlig spegel för andra. I honom kommer 

helandets gåva och det profetiska ordet att finnas. Han kommer att vara som en källa av kristallklart vatten 

för dem som törstar efter mitt ord. Jag kommer att placera mitt gudomliga ord i honom och anförtro 

honom min helande balsam, så att det blir han som ger tröst åt alla som lider. 

81 Jag ska skapa fred och glädje där han bosätter sig, och jag ska ge honom ett svärd för att bekämpa 

all avgudadyrkan. 

82 Lär dina barn att söka mig i det okända. Säg till dem att ni har suttit med mig vid mitt bord och att 

ni inte längre är avgudadyrkare. Om de förkastar mig, älska dem och förlåt dem. 

83 Nationerna fastställer sina gränser, för krig och sår död. Men jag har kommit i Anden för att 

förbereda vissa människor, och det är ni som är en del av de nya generationerna som kommer att söka mig 

i morgon från ande till ande. Vid den tiden kommer jordens nationer inte längre att förbereda sig för krig. 

Folket kommer att ta emot mig i sina själar. 

84 Jag vill att ni ska vara "de första" och förbereda er för att dela med er av de goda nyheterna och 

vara en förebild för era medmänniskor. 

85 Det är min vilja att ni renar er själva, för den orena når inte fram till mig, och er smärta är då 

mycket stor. Lyft upp er till mig för att lindra er smärta. 

Jag tar bort det dåliga från dig så att det blir välbefinnande och glädje i din själ ─ så att du kan stiga 

upp till toppen av det andliga berget. 

86 Känn kärlek till din Mästare och till mänskligheten, håll inte tillbaka min barmhärtighet. Gör en 

ansträngning för att befria dina medmänniskor från fanatism, då kommer min andliga värld att vara med 

dig. Bli mina vittnen och jag ska ge den goda nyheten till världen genom er förmedling. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 352 
1 Det är ett välsignat ögonblick när min Ande sätter sig i er ─ en dag då stigarna lyses upp av mitt 

ljus så att lärjungarna kommer till dessa mötesplatser i längtan efter mitt ord. 

2 Människor, jag tar emot er, var välkomna! 

3 Jag hör din bön och på grund av din innerliga begäran utsträcker jag min barmhärtighet till 

mänskligheten så att varje mänsklig varelse andligt kan känna min smekning. 

4 Med god vilja och tro har ni förberett era hjärtan och gjort er fysiskt och andligt mottagliga för att 

ta emot gudomlig undervisning. 

5 Genom denna förberedelse får du mitt kärleksord att vara med dig. 

6 Lärjungar, sedan de tidigaste tiderna har jag förberett de vägar som skulle leda er till den punkt där 

ni befinner er just nu ─ till den själsutveckling som kommer att göra det möjligt för er att förstå dialogen 

från ande till ande med er Fader. 

7 Med detta får jag er att förstå att jag aldrig har låtit er gå er väg på måfå, utan att era steg i 

uppfyllandet av min lag har lytt till ett gudomligt råd. 

8 Som om jag hade varit din skugga ─ jag har följt dig hela tiden och har alltid hjälpt dig att gå på 

livets och sanningens väg. För när du väl är på den är det inte jag som följer dina steg, utan du följer mitt 

spår. 

9 Det är här, på min väg, som du kommer att upptäcka alla de gåvor som din ande har ─ det enda 

sättet som gör att den inom sig själv upptäcker de nödvändiga vapnen för att försvara sig mot de tusen 

faror som ligger och väntar på den på sina vandringar. 

10 För många har livets väg verkat svår och lång eftersom de inte velat förstå att det är de själva, med 

sina fel och svagheter, som gör korset i deras tillvaro ännu svårare. 

11 De har saknat ideal och kärlek, och när de kastade sig i armarna på ett materialistiskt liv kände de 

sig till slut äcklade och trötta. Till dessa själar som är trötta på världen, som har överfört sina århundraden 

av trötthet till sin mänskliga del, har jag vid den här tiden gett mitt uppmuntrande ord, som är som en fin 

mejsel som gradvis bearbetar dessa hjärtans grova sten tills det har gett dem en vacker och harmonisk 

form ─ inte bara en form, inte bara ett yttre utseende, utan sant liv, andligt liv. 

12 Jag vill att endast stenens hårdhet ska finnas kvar, vilket senare kommer att utgöra grunden för en 

helgedom där endast sanningen bor ─ en kyrka där min lag bevaras och där samvetets röst hörs. 

13 Min ansträngning att under denna tredje era lära er genom den mänskliga förmågan att förstå har 

varit en ansträngning av gudomligt tålamod. För jag vill att när denna manifestation tar slut ska mitt ord 

bevaras i hjärtat på var och en av er. I morgon, när ni inser att tiden för ert vittnesmål har kommit, kommer 

ni att känna att er själ är fylld av denna essens och att era läppar inte vägrar att uttala den andliga 

inspiration som jag häller in i er. 

Ni kommer att se er omgivna av stora folkmassor och ändå kommer ni att känna er ensamma för 

stunder. Men din ensamhet kommer bara att vara yttre, för det räcker att du kontaktar mig för att innerligt 

känna mitt kärleksfulla stöd och dessutom närvaron av en värld av ljus som, även om den är osynlig för 

din fysiska blick, är märkbar för dina andliga sinnen. 

14 Kommer du att kunna känna dig ensam eller övergiven trots att du känner till bönens hemlighet 

som för dig i kontakt med det andliga livet? Kommer ni att låta er besegras av olyckor, trots att ni har er 

Mästares styrka i er varelse? Nej, älskade lärjungar, ni får inte förlora förtroendet och bli svaga på er 

missionsresa. För då kommer det att hända att ni fäller tårar och tror att ni är pariaer, utan att inse att era 

tårar faller på den skatt som ni bär på i ert väsen och som ni inte ville se. 

15 Fyll din skattkista redan nu, men var medveten om vad du förvarar i den och medveten om allt du 

har och hur du använder var och en av dina gåvor. 

16 Jag vill inte att ni bara upprepar med läpparna att ni är arvtagare till mitt rike - jag vill att ni 

verkligen vet varför ni är mina arvtagare och vad ert arv är. 

17 Endast den som från grunden vet vad han eller hon bär i sin själ vet hur han eller hon ska göra mitt 

arbete känt. Endast den som är medveten om allt han vet och äger kommer att kunna stå fast i de stora 

prövningarna. 
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18 Jag ser att du har gjort andliga framsteg under den tid du hör mig. För om du gör en undersökning i 

ljuset av ditt samvete kommer du att inse att du har blivit moraliskt bättre, att din tro är större, att du har 

absorberat något av den kraft som utgår från mitt ord. Men jag säger också att du inte ska vara nöjd med 

vad du har uppnått hittills, utan att du fortsätter steg för steg på vägen mot fulländning utan att hamna i 

stagnation. 

19 Nu vet du vilken väg du går, du vet vart du ska ta vägen och du har ett högt ideal. 

20 Hur många av er har inte kommit fram besegrade av livets kamp, utan uthållighet i era arbeten, 

utan att veta vart ni har tagit vägen, utan mål eller hopp om frälsning. Men idag lever du ett nytt liv fullt av 

självförtroende och ideal. Är inte detta ett steg framåt på din andliga väg? 

21 Mitt ljus har länge lyst på din väg för att rädda dig från den avgrund som de själar faller ner i som 

inte har trons och hoppets ljus. 

22 Jag, som känner till den smärta som drabbar människorna, kommer med min undervisning för att 

avslöja för dem hur de kan stå emot olyckor, besegra frestelser och vinna seger över ondska och olycka. På 

detta sätt har ni fått en annan manifestation av min kärlek. 

23 Jag har kommit till er för att förena er och börja bilda den nya nationen Israel, i enlighet med ett 

löfte från mig som jag har gett till mänskligheten sedan tidernas begynnelse. 

24 Är det inte så att du många gånger, i stunder av vila eller meditation, har haft en känsla av att något 

andligt närmar sig dig? Det berodde på att mitt löfte var skrivet i din själ innan du ens skulle komma till 

jorden, och när den tiden kommer avslöjar intuitionen sig själv med klarhet och låter dig känna 

ögonblicket av min närvaro på din väg. 

25 Tro inte att denna föraning bara har funnits i er som har hört detta ord ─ nej, den har funnits i varje 

själ, eftersom mitt nya folk kommer att utgöra hela mänskligheten, utan åtskillnad på raser, kön, hudfärger 

och språk. 

26 I dag, när människorna på hela jorden tömmer smärtan som den bittraste bägaren av alla, har jag 

sett många av era medmänniskor meditera och till och med be efter att ha gått igenom en prövning. Jag har 

sett stora syndare och envisa libertiner stanna upp i sina handlingar och hur de förberett sig för att höra 

samvetets röst. 

27 Detta var det ögonblick då Anden uppenbarade mitt löfte för hjärtat, och då personen innerligt 

frågade sig själv: "Varifrån kommer detta hopp som lever i mig?" 

28 Jag ska berätta för er: den kommer från min gudomliga ande. Min rättvisestav rör vid ditt hjärtas 

klippa för att få omvändelsens kristallklara vatten att spruta ur det, i vilket du tvättar dina fläckar tills du 

når förnyelse och får kärleken att spruta ur det. 

29 Hur hårt, oförlåtande och obarmhärtigt ni än dömer min rättvisa ─ sannerligen, säger jag er, 

kommer ni alltid att finna min faderliga kärlek i den. 

30 Fokusera er uppmärksamhet på er själva: Ni renar er ständigt genom smärta, men samtidigt har ni 

trösten, balsamet och styrkan som mitt ord ger er. 

31 Jag berättar inget nytt för dig, mänskligheten. Allt har ju redan sagts i lagen från de första tiderna. 

Men er andliga omognad och er svårighet att förstå har gjort att er Fader, förmänskligad i Jesus, har 

kommit till världen för att klargöra lagens innehåll för er genom gärningar. 

32 Men de mänskliga generationerna har inte kunnat tränga in till kärnan i mitt ord och har orsakat en 

ny förklaring av lagen från den första tidsåldern och av mina verk och ord från den andra tidsåldern i 

denna tid. 

33 Jag söker hjärtan för närvarande, för i vissa kommer jag att skriva Min lags bud som om de vore de 

stentavlor på vilka Mina bud inristades i den första tidsåldern, medan jag i andra kommer att klä dem så att 

de liknar det trä på vilket Jesus korsfästes. 

34 Ja, mänskligheten, det finns en så stor andlig efterblivenhet bland människorna att det kommer att 

bli nödvändigt att upprepa det förflutna så att de kan vakna upp och ta emot ─ när de väl vaknat ─ mitt 

nya budskap, som är förklaringen till allt som avslöjats i tidigare tider. 

35 Jag vet hur jag ska använda ögonblicket när jag finner en människa som ägnar sig åt 

självrannsakan, samvetsgranskning eller bön, för att meddela henne att timmen för hennes uppståndelse 

till det sanna livet har kommit. Det är den tid då själen bryter de kedjor som har bundit den till världen och 

från den renaste delen av sitt väsen ropar på frihet, likt en fånge som efter en lång tid av fångenskap 
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äntligen ser de galler som öppnats framför hans ögon och som har varit hans martyrskap ─ likt en 

skeppsbruten som efter att desperat ha kämpat mot det uppvirvlande havet äntligen ser den efterlängtade 

stranden vid horisonten. 

36 Jag säger till er: De prövningar som människan har skapat för sig själv i denna tid är mycket svåra, 

men de är nödvändiga för hennes frälsning. 

37 På varje människas mest älskade kommer den gudomliga rättvisan att äga rum för att kräva en 

redogörelse för varje mänsklig varelses arbete. 

38 Nu då, älskade människor: Ni som har haft en föraning om att Min närvaro skulle komma i någon 

form som är påtaglig för er omognad - här har ni Mig som förmänskligar Mitt Ord så att ni kan känna det 

och förstå det. 

Ni som har haft många stunder av eftertanke om ert förflutna, om er nutid och om den evighet som 

väntar er, tar nu på er ett stort andligt ansvar gentemot mänskligheten: att vara vittnen till mitt nya budskap 

─ detta ord som ni hörde vid foten av berget i den tredje tidsåldern. 

39 Du har fortfarande mycket att kämpa mot "köttet" och mot världen så att du inte längre är dess 

tjänare ─ och du har inte heller mycket att rena ditt hjärta så att du kan göra det till en värdig bärare av 

Mitt Ord. 

40 Därför är det nödvändigt att mitt verk utsätter dig för en ständig kamp och att prövningarna som 

kloka lektioner inte saknas i ditt liv, så att du kan leva vaket. 

41 Jag försäkrar er att den som har stärkt sin tro i smärta kommer att vara den som förblir trogen min 

lag med största ståndaktighet under hela sitt liv. För det finns de som känner att deras tro återuppstår först 

när de får bidrag. Men om det de ber om eller hoppas på inte når fram till dem, vänder de mig ryggen. 

Men detta är inte tro, detta kan inte vara ett bålverk för att söka skydd i livets stora strider. 

42 Hur viktigt är det inte att människan får kunskap om vad andlig försoning innebär, så att hon, med 

erkännande av att själen har ett förflutet som endast Gud känner till, kan ta emot sin lidandekopp med 

kärlek, tålamod, respekt och till och med glädje ─ i vetskap om att hon på så sätt tvättar bort tidigare och 

nuvarande fläckar, betalar sina skulder och förvärvar sig förtjänst inför lagen. 

43 Det kommer inte att finnas någon andlig upphöjning i smärta så länge man inte lider med kärlek, 

med respekt för min rättvisa och med överlåtelse till det som var och en har uppnått för sig själv. Men 

endast denna upphöjning mitt i prövningarna kommer att kunna ge människor kunskap om vad lagen om 

andlig gottgörelse är. 

44 Skräm inte inför dessa uppenbarelser, utan gläds tvärtom åt tanken att detta ord kommer att 

förstöra den föreställning ni har haft om evigt straff och alla de tolkningar som ni tidigare har fått om den 

eviga elden. 

"Elden" är symbolen för smärta, självanklagelser och ånger som plågar själen och renar den som guld 

renas i smältdegeln. I denna smärta finns min vilja, och i min vilja finns min kärlek till dig. 

45 Om det var sant att det är elden som utplånar människans synder, så skulle alla kroppar av dem 

som har syndat behöva kastas i elden här i jordelivet, i livet, för döda skulle de inte längre känna den. 

Kropparna stiger nämligen aldrig upp i den andliga rymden ─ tvärtom, när de har slutfört sin uppgift 

sjunker de ner i jordens inre, där de smälter samman med den natur som de har fått liv från. 

46 Men om du tror att det som du kallar "evig eld" inte är för kroppen utan för själen, är detta ett 

annat allvarligt misstag, eftersom det inte finns några materiella element i det andliga riket och eld inte 

heller har någon effekt på själen. Det som föds av materia är materia, det som föds av ande är ande. 

47 Mitt ord är inte till för att attackera någon trosuppfattning. Om någon tror det är det ett stort 

misstag. Mitt ord kommer att förklara innehållet i allt det som inte har tolkats korrekt och som därför har 

skapat fel som har förts vidare bland mänskligheten från generation till generation. 

48 Vilket värde skulle min lag och min undervisning ha om de inte kunde rädda själar från misstag 

och synd? Och vad skulle det ha varit för mening med min närvaro som människa i världen om det fanns 

många som måste förgås för evigt, i en försoning utan slut? 

49 Lyssna på mitt ord och du kommer att uppleva hur många mörker det befriar dig från. Lyssna på 

mitt ord och du kommer att upptäcka alla de uppenbarelser som din själ längtar efter, den kunskap du 

måste ha och alla förklaringar till dina tvivel. 
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50 Allt som människan bör veta om det andliga livet för att kunna styra sin livsväg mot detta 

existensplan avslöjar jag för er i mina läror. 

51 På så sätt får du en uppfattning om själens utveckling, du får kunskap om de stadier som själen går 

igenom och du vet hur viktigt det är med gottgörelse. Men om ni verkligen vill förstå min undervisning, 

säger jag er att ni måste lära er att lämna det materialistiska plan som ni lever på och från vilket det är 

omöjligt för er att se sanningens ljus. 

52 Det är inte möjligt för det egna sinnet att förstå innehållet i detta verk. Det krävs också andlig 

känslighet och intuition för att kunna tränga in i kärnan av mina andliga läror. 

53 Detta är anledningen till att jag lär mina lärjungar att be från ande till ande. För utan detta sätt att 

be kommer människor inte att kunna uppnå upplysning av sina sinnen på andra sätt. 

54 De tider som profeterna förutspådde, de tider då Sanningens Ande skulle komma för att klargöra 

allting, är just de tider som ni nu upplever. Men jag har velat överraska er genom att manifestera mig i 

denna form, för att testa er förmåga att förstå innebörden av de profetior som säger att jag skulle 

manifestera mig andligt genom den mänskliga förmågan att förstå. 

55 Idag, eftersom Mitt löfte uppfylldes när Jag gjorde Mig själv känd för människorna genom dem, 

vill Jag inte att ni ska glömma att ett av de största målen med Min förkunnelse var att ni skulle sprida över 

hela världen det sätt att be och resa sig som Jag lärde er, så att människan skulle lära sig hur man 

förbereder sig för att känna Min närvaro i sin själ, i sitt sinne och i sitt hjärta. 

56 Tycker ni inte, kära människor, att det vore bättre om det var ni som förkunnade min närvaro i 

anden för mänskligheten i denna tredje tidsålder, och inte de otyglade elementen, de otyglade stormarna, 

jordbävningarna som förstör städerna, haven som ödelägger landet, och landet som blir hav? Tror ni inte 

att det skulle vara mer andligt och mänskligt av er att föregripa dessa händelser genom att uppfylla 

kärlekens och barmhärtighetens krav? 

57 Förbered er i sanning och i ande, då ska jag använda detta folk som Noa, som var stark i tron, och 

råda dem att bygga en andlig ark i vars sköte människorna kommer att finna frälsning ─ en ark byggd av 

tro, av förandligande, av barmhärtighet, som kommer att vara ett sant fridens och säkerhetens tempel och 

en tillflyktsort i både materiella och andliga olyckor. 

58 När tiden går och människor undersöker och utreder vittnesmål och tecken för att bevisa sanningen 

i min förkunnelse, kommer de att förstå att allt som hände under dessa tider inte var något annat än ett av 

de många tecken som förkunnade för världen slutet på min förkunnelse och början på en annan tidsperiod. 

59 Hur mycket har inte den tredje tidens profeter sovit! 

Det är sällan man öppnar ögonen och gör dem redo att se vad som kommer. Det är därför som detta folk 

inte vet allt de borde veta om framtiden, precis som Israel i andra tider förbereddes och varnades av sina 

profeter århundraden innan en händelse inträffade. 

60 Det måste vara Mitt Ord som varnar och väcker er, vilket jag gör i dag när jag också tillkännager 

för er att den gudomliga rättvisan kommer att drabba jordens fullmäktigeledamöter eller härskare, 

eftersom de också ska rena sina själar. De kommer att drabbas mer och mer, för på detta sätt förbereder jag 

den tid av fred, välfärd och förening som kommer att följa efter prövningarnas tid. 

61 Efter den nya floden kommer regnbågen att lysa som en symbol för fred och för det nya förbund 

som mänskligheten kommer att ingå andligt med sin Herre. 

62 Ni måste förbereda er på en hård kamp, för ni måste alla kämpa mot ondskans drake, vars vapen är 

ära, hat, jordisk makt, liderlighet, fåfänga, själviskhet, lögner, avgudadyrkan och fanatism ─ alla onda 

krafter som föds ur människans hjärta, och som ni måste kämpa mot med stort mod och tro tills ni besegrar 

dem. 

63 När era passioners drake har dödats av era ljusvapen kommer en ny värld att framträda inför 

människornas ögon ─ en ny värld, även om den är densamma, men den kommer att framstå som vackrare. 

För då kommer människorna att använda den för sitt välbefinnande och sin utveckling och införa ett ideal 

av förandligande i allt de gör. 

64 Hjärtan kommer att förädlas, människornas sinnen kommer att bli upplysta, anden kommer att 

kunna vittna om sin existens. Allt som är gott kommer att blomstra, allt som är upplyftande kommer att 

tjäna som frö för mänskliga verk. 
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65 I materialet kommer du också att uppleva förvandlingen: Floderna kommer att vara rika på vatten, 

de karga åkrarna kommer att bli bördiga, naturkrafterna kommer att återgå till sina vanliga banor, eftersom 

harmoni kommer att råda mellan människan och Gud, mellan människan och de gudomliga verken, mellan 

människan och de lagar som dikteras av livets skapare. 

66 Är mitt ord en fantasi för dig? Det beror på att ni inte kan inse att ni befinner er i slutet av en 

jordisk period och i början av en andlig tidsålder. Er resa genom den här världen är så kort att många av er 

inte är kapabla att lägga märke till de förändringar som sker i det materiella livet eller i det andliga livet. 

Ibland tar det århundraden att genomföra dessa övergångar. Det är endast genom att studera ett sinne som 

är upphöjt av tro, godhet och bön som man kan bli medveten om tidens inflytande på människor. 

67 När ni, som hör mig med skepsis, befinner er i det andliga, kommer ni att kunna förstå denna 

sanning i all sin fullständighet, för då kommer ni att göra en jämförelse mellan era existenser på jorden vid 

de olika tillfällen då ni har bebott den, och ni kommer att kunna bedöma utvecklingen, målen och 

principerna för varje jordiskt skede och varje andlig epok. Då kommer du att beklaga dig över att du inte 

visste hur du skulle använda din själs erfarenhet för att åstadkomma verk som är värda dem som har 

studerat livet så länge. 

68 Jag lämnar dessa ord skrivna i din ande så att du, när du bevittnar deras uppfyllelse, kan välsigna 

Mitt Ord och resa dig för att vittna om Min undervisning och förklaringen till alla de händelser som Jag 

för närvarande profeterar för dig. 

69 Jag vet att omvändelsen hos dem som inte trodde eller förkastade mitt ord kommer att bli mycket 

stor när de bevittnar dess ankomst, och deras hjärtan kommer då att fyllas av meningar som ber mig om 

förlåtelse för att de tvivlade. Men jag vet också att det bland dem kommer att finnas de som kommer att 

fyllas av glöd och som kommer att bli de mest outtröttliga såarna av mina läror. 

70 För att bevara sin tro som en levande låga har människan alltid behövt extraordinära händelser för 

att få henne att tänka efter och höja sina känslor. I brist på själslig utveckling tvivlar han på sanningen när 

den uppenbarar sig på ett enkelt sätt och inte är höljd i mystiska slöjor. 

71 Ni har alltid sökt mig genom smärta, men få är de som söker mig på grund av kärlek och 

tacksamhet. 

72 Människan bör lära känna sig själv så att hon blir medveten om att hon inte bara är materia, utan 

att hon också har en ädel och god del av sitt väsen, nämligen anden. 

73 De som är andligt mer utvecklade känner igen Maria som en ande utan att ge henne en specifik 

form. Men de som måste se för att tro tvingas av sin mentala retardation att söka efter bilder som 

representerar deras andliga egenskaper. 

74 Om ni tar Mästaren som förebild, genom att behärska kroppen så att era andliga gåvor kan 

utvecklas, kommer ni att kunna ta emot allt ni behöver från mig för att göra gott. Men du ska inte göra 

detta för att skryta inför andra, utan för att följa din Mästare. 

75 Om du söker Gud, sök honom i det andliga, i det goda, i naturens underverk, men sök inte Gud i 

bilder. 

76 Maria är Anden som är så sammansvetsad med gudomligheten att hon utgör en av dess aspekter 

som representeras av de tre uppenbarelseformerna: Fadern, Ordet och den Helige Andes ljus. I denna 

mening är Maria den Guds Ande som uppenbarar och förkroppsligar den gudomliga omvårdnaden. 

77 Maria är den som inspirerar dig och uppmuntrar dig att skaffa dig meriter och att ta emot 

prövningarna i den värld du lever i med överlåtelse och villighet, så att du mitt i prövningarna kan finna 

andlig lycka, eftersom detta kommer att hjälpa din själ att nå en högre nivå. 

78 Själen kommer att njuta och ta del av Gud. Men först måste den utvecklas genom att leva i olika 

kroppar och sedan fortsätta sin utveckling på höga livsplan tills den når evig fulländning. 

79 Mitt folk, nöj er inte med att bara höra mitt ord - utforska det, så att ni när ni inte längre hör mig i 

denna form kan känna er starka och följa er Mästares exempel genom att göra gott för mänskligheten. 

Dina handlingar ska alltid baseras på min sanning. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 353 
1 Faderns hjärta öppnar sig kärleksfullt för att ta emot dig. För jag ser dina lidanden och ger dig min 

barmhärtighet. 

2 Nådens källa strömmar ut i denna tredje tidsålder, och om jag i den andra förberedde mina apostlar 

med mitt ord, så upplyser jag i denna tidsålder hela mänskligheten med ljuset från min heliga ande. För jag 

vill göra alla värdiga att kalla sig Guds barn. 

3 Ni är Israels utvalda folk, de starka, de bortskämda, och ni kommer att behöva gå före alla 

mänsklighetens skaror eftersom ni alla är mina barn. I den här tiden väljer jag syndaren, jag ger den 

förlorade sonen möjlighet att återlösa sin själ. 

4 Jag vill inte att någon ska gå förlorad, jag vill inte att någon av er ska lämna min famn, för min 

kärlek är unik. Här finns min barmhärtighet och min fullkomliga kärlek. 

5 Inte heller förråder jag dig, inte heller ser jag på fläcken i ditt hjärta. Jag hör er omvändelse när ni 

säger till mig: "Fader, vi vill gå på denna väg utan några fläckar." Då förlåter jag alla synder. 

Jag hör er också säga till mig: "Fader, vi vill följa din väg", och jag säger till er: "Gå in på denna väg, 

som är full av dygd. Det är den rena vägen genom vilken synden kommer att avlägsnas från ditt hjärta." 

6 Ni ber mig att ge er kontakt med era nära och kära, och Mästaren säger till er på denna nådens dag: 

Jag ger er denna nåd för sista gången. För sannerligen säger jag till er: Efter detta år kommer det inte att 

finnas några fler av dessa manifestationer genom det mänskliga sinnet. Men de själar för vilka du ber mig 

om ljus kommer bara att göra sig kända för dig från ande till ande. Därför förbereder jag er så att er själ 

kan höja sig mer och mer, så att ni kan ta emot denna nåd. 

7 Ni kommer aldrig att vara försvarslösa, människor, för jag har aldrig avlägsnat mig från er, jag har 

alltid skyddat er med min barmhärtighets ömhet. Det är ni som ibland har skiljt er från mig. 

8 Idag påminner jag er om att det finns en Fader för er, en mycket kärleksfull Fader som ger er sin 

barmhärtighet för att vägleda er på den rätta vägen. 

9 Människan har lagt ett mörkt bandage på era ögon och lett er vilse från den säkra vägen, lett er till 

avgrunderna, in i mörkret. Men sannerligen säger jag er, välsignade människor, jag vill inte att ni ska gå 

under. Därför ger jag dig en ny möjlighet till frälsning. 

10 Jag skriver just nu ordet "kärlek" i var och en av era hjärtan ─ kärlek som är det bästa försvaret för 

Israels folk ─ kärlek som är det mest kraftfulla vapnet för hela mänskligheten ─ kärlek som verkligen 

kommer att föra er in i ljusets rike. 

11 Förr i tiden var du vilse, likt den förlorade sonen, och vandrade på världens vägar, förvirrad i din 

själ, besviken i ditt hjärta, med sorg inristad i djupet av din varelse, och du fann inget tröstande ord, ingen 

hand som kunde vägleda dig, och ibland dök öknens mirakel upp framför dig. Och när du trodde att du 

hade upptäckt den säkra vägen förstod du i samma ögonblick att du hade misstagit dig och att ljuset som 

hade dykt upp framför dina ögon bara var ett bedrägeri. 

12 Under den här tiden har du gått in på ljusets väg. Det har inte varit en slump som har fört er till den 

här vägen - det har varit min vilja. För sannerligen säger jag er, kära ni: "Inte ett löv från trädet rör sig utan 

min vilja." Ty varje varelses öde finns i mig. 

13 Fadern säger till er: I den andra tidsåldern, när Jesu kropp bars till gravgrottan, sände min Ande för 

att ge ljus till de själar som befann sig i mörker och för att befria dem från sina kedjor. Från och med den 

stunden fick de själar som var dömda till "evig" natt ljuset. 

14 Mitt ord kommer att gå i uppfyllelse, själarna kommer att ta emot uppståndelsen genom min nåd 

och genom min kärlek och söka sig allt högre upp i den andliga dalen. För de har erkänt sin Herre, sin 

frälsare, som kan gå före dem. De kommer att sjunga Hosianna till Herren och jag kommer verkligen att 

ge dem en ny nåd: Att förvandla dem till dina skyddsänglar, så att de kan leda dig till 1950. 

Du kommer att ta emot deras budskap och råd genom intuition, och i stunder av prövning kan du kalla 

på dem i mitt namn. Deras vilja är min vilja, deras kärlek till er är min kärlek, eftersom de har tvättat sig i 

Lammets renaste vatten och gjort sig värda den nåden. 

15 Ni är det utvalda folket till vilket lagen gavs för att mänskligheten skulle styra sig själv genom den. 

Och nu är det dags för mänskligheten att resa sig på ljusets och sanningens väg genom att lyda mina bud. 
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16 Jag har gett er mitt gudomliga ljus i tre gånger, men jag ger er inte frukt med olika "smak". Min 

undervisning i denna tredje tid är samma andliga undervisning som den jag alltid har anförtrott er. 

17 Själen har alltid materialiserats. Det är därför mänskligheten är desorienterad och inte vet hur den 

ska vägleda sig själv andligt på den väg som kommer att föra den till fulländning. 

18 Mästaren har varit med er för att välja och förbereda er, för att förvandla er till arbetare som sår 

mitt ord i hjärtan som längtar efter sanning. Men tvivel och brist på spiritualisering har varit orsaken till att 

mitt arbete ännu inte har erkänts av hela mänskligheten. 

19 De som har hört mig i denna tid är få. Min universella stråle har upplyst dig och förberett dig så att 

alla mina barn kan höra min kallelse genom din förmedling. 

20 Gör dig redo, Israel, att med tillförsikt och mod ta upp kärlekens svärd med vilket du kommer att 

kämpa mot det mörker som fortfarande ligger på lur för dig även under de sista dagarna av min 

förkunnelse i denna form. 

21 Mitt gudomliga ord har gjort sig känt genom det mänskliga intellektet för att genom mitt ords 

väsen ge er förberedelser och liv för att höja er själ, så att ni kan bli ett exempel för mänskligheten. 

22 I er själ har jag placerat min instruktion så att den kan resa sig genom att göra kroppen smidig, så 

att ni kan vara budbärare av mitt ord, så att människorna inte kan bli ett hinder som förhindrar 

framåtskridandet av Andens verk. 

23 Världen ger näring åt hedendom och avgudadyrkan. Jag har aldrig gett er någon undervisning som 

främjar fanatism eller förnekar den andlighet som finns i mitt arbete. 

Naturens krafter har bevittnat mig, men världen sover i en djup sömn och låter själen stanna kvar i 

avgrunden och i mörkret. Stå upp, Israel, med lydnad, med kraft i din ande, för att tala till världen och 

väcka den. 

24 Eftersom ni inte har förberett er, eftersom ni inte har samlat in min undervisning eller studerat den, 

kommer jag inte längre att göra mig känd för er genom röstbäraren ─ nej, för min vilja är en och den 

manifesterar sig genom att låta mitt ord gå i uppfyllelse i hela världen ─ i det synliga och osynliga. Efter 

1950 kommer jag att fortsätta att vägleda och inspirera er från ande till ande. 

25 Ni kommer inte att förgås, för då skulle jag inte längre vara Gud. Men allt som har kommit från 

mig måste återvända till mig. Men själen måste rena sig själv och göra sig förtjänt av sin kamp för att 

kunna sprida sin rena skörd inför min genomträngande blick. 

26 Res er upp med mod och konfrontera mörkret och bedrägeriet. Visa den sanning som du har fått 

under denna tid. 

27 Herden Elia kommer att gå före er och förklara det ni inte har förstått. Träna er själva, bli som 

milda och ödmjuka får som vittnar för världen om vad de har fått från min gudomlighet. 

28 Maria kommer att täcka dig med sin mantel och från hennes moderliga hjärta kommer gudomlig 

ömhet att flöda, så att du kan bära henne i ditt hjärta och hon kommer att vara din uppmuntran. 

29 Förbered er, människor, för svåra tider kommer att gry över er, och det är inte min vilja att ni, på 

grund av bristande förberedelser, söker vägledning från den blinde och behövande mannen som inte har 

något att ge er. Jag har gett mig till känna i denna tid för att bringa ljus till den blinde och visa honom 

vägen. 

30 Kom ihåg att Mästaren för länge sedan berättade för er att ni måste kämpa mot de falska 

röstbärarnas bedrägeri. För i de kommande tiderna kommer det att dyka upp falska arbetare. 

31 Det är inte min vilja att ni är svaga eller utan kunskap. Men om du känner så här är det inte för att 

du har saknat min undervisning, utan för att du inte har inpräntat den i ditt hjärta. Många av er litar på att 

jag kommer att vara med er längre som Mästare, känd genom det mänskliga intellektet. Men jag säger till 

er att vara vakna, för den här tiden är snart slut. Därför säger jag er att ni ska vara beredda, för bland er 

kommer de lärare att dyka upp som kommer att ge min undervisning till världen. 

32 Mänskligheten kommer att söka mig, den kommer att söka mitt verk, den kommer att söka dig. 

Den person som har hädat mest kommer att vara den som kommer att söka mig snabbast, och du måste då 

vara beredd att tala med honom om min lära. 

33 Israel, förneka aldrig min barmhärtighet, och stäng inte dina läppar för att dölja min sanning. Ingen 

har denna visdom som du, och även det mest begränsade sinnet kommer inte att låta något av dina ord gå 
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obeaktat i rätt ögonblick. Om du är förberedd kommer ord från dina läppar som kommer att förvåna 

världen. 

34 Låt inte denna möjlighet gå dig förbi, Israel, var alltid redo att fullfölja uppdraget och ge ljuset till 

dem som befinner sig i mörker. Lita på mitt ord, för med tiden kommer ni att se att endast en enda lära 

kommer att bestå på jordens yta: kärlekens. 

35 Stora skaror kommer att ge sig iväg i morgon, och ni måste då ge dem vägledning, ni måste 

avlägsna deras avgudadyrkan och fanatism, ni måste be så att mitt ljus kan lysa i deras sinnen, i deras 

själar, så att de kan rikta sin blick mot det oändliga och de kan skåda min närvaro som kommer att säga till 

dem: "Var välkomna till Fadern, ni har förberett er med tro och med hopp på mig för att ta emot mitt ord, 

och jag tar emot er." 

36 Sedan de första tiderna har jag förberett era själar genom att föra dem närmare dygdens väg, och 

jag har gett er min inspiration. 

37 Jag har alltid visat dig rättfärdighet, kärlek och lydnad mot min lag. Denna kamp har känts svår för 

dig och svår att gå. Därför arbetar jag ständigt med era hjärtan. 

Mitt ord är som en mejsel som närmar sig ett hårt stenblock och ständigt bearbetar det för att ge det 

form, för att skapa en helgedom på vars altare de dygder som jag har gett dig lyser. Där kommer jag att 

stanna för att betrakta er tro och ta emot er bön ─ där skall ni enligt min vilja förvara mitt gudomliga ord 

som i en kista, så att ni i morgon, när ni tror att ni är övergivna och omringade av detta livets olyckor, 

kommer att minnas att ni bär på en skatt i ert hjärta, att er själ är dess ägare och att ni skall visa 

barmhärtighet mot de mängder av människor som dör av törst och som jag ser hungra efter sanningen. Ge 

dem det bröd som jag har gett er, vilket är livets bröd som ger näring åt själen. 

38 Mitt ord är som en högljudd klocka som för närvarande kallar på själar för att ge dem mod, styrka 

och tro. 

39 Du har vandrat utan orientering, som en vandrare som inte kan hitta målet för sin väg. Men Fadern 

har närmat sig er i denna tid av kamp för människan. Eftersom livets växlingar förtrycker er och orättvisan 

är på sin höjd, har jag kommit som ett lysande ljus som skingrar mörkret. 

40 Jag har kallat er eftersom ni tillhör de tolv stammarna av Israels välsignade folk. Jag ville inte att 

den här tiden skulle passera utan att din själ skulle känna min frid och att du på banketten skulle njuta av 

den bästa maten som jag har gett dig vid mitt bord. 

41 Jag breder ut mina faderliga armar för att välkomna era själar, för att prägla mitt ord i era hjärtan, 

för att visa er lagen, för att få er att känna min gudomliga närvaro i form av den helige Ande. 

42 Jag väntar på er upphöjning och förandligande för att kunna ge er min barmhärtighet fullt ut. 

Syndens kedjor binder dig fortfarande. Därför säger Fadern till er: Jag har utsatt er för en svår kamp, men 

jag har gett er den nödvändiga styrkan för att kunna övervinna hindren. 

43 Befria er från synden, befria er från hat och ondska och kom till mig för att förbereda er med min 

undervisning. För i morgon kommer ni att vara budbärare av denna sanning. 

44 Låt er inte förvirras och förvräng inte det sätt som jag har lärt er genom att lägga till världens olika 

trosuppfattningar till mitt verk. För då ska jag ställa er till svars som dåliga lärjungar som har släckt sina 

lampor och lagt sig till ro som de dåraktiga jungfrurna i min liknelse. 

45 Den väg som jag har utstakat för dig är som en smältdegel där din själ renar sig själv för att nå 

mig. 

46 Det är den smältdegel som Fadern utsätter dig för som får dig att känna igen den rätta vägen och 

råder dig att rena din själ genom dina goda gärningar, genom att fullgöra ditt uppdrag och din andliga 

gottgörelse. 

47 Det är nödvändigt att ni renar er själva så att ni kan känna min närvaro och ta emot inspiration från 

min gudomliga ande. Därför har jag också lärt er att be. 

48 Min fred måste finnas i varje hem, era barn ska vara som ett frö av fred. Du ska vägleda dem 

genom rättfärdighet, genom kärlek och barmhärtighet, genom goda exempel. I varje hem kommer jag att 

bo som en pilgrim och där kommer jag att tala om min lag, som finns i familjefaderns samvete, så att de 

kan anpassa sig till min vilja. 

49 Jag kommer att gå in i människors hem och eliminera deras girighet. Jag ska lära dem att leva som 

bröder och systrar så att de älskar varandra och lever i fred. 
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50 Välsignade människor: Denna tidsperiod under vilken jag nu talar till er, och vars slut är nära, 

kommer att markera början på ondskans slut, kulmen på den korruption som har gett näring åt världen 

under denna tid. 

51 Den helige Andes ljus kommer att lysa över hela jorden i all sin prakt. Alla mina barn kommer att 

skåda dess klarhet och den kommer att tjäna till att återuppliva dem till ett nytt liv fullt av frid. 

52 När kommer dessa händelser att äga rum, mitt folk? Du vet inte. Jag lämnar profetian skriven 

endast i era hjärtan, men när ni är redo kommer det inte att vara svårt för er att känna min närvaro och höra 

min röst från ande till ande. 

53 Imorgon kommer ni att förenas andligt som jag har bett er om, och ni kommer att ge er iväg och 

fullfölja ert svåra uppdrag. Ni kommer att förena era tankar, era ideal och er vilja så att jag kan utföra min 

verksamhet bland er. 

54 Välsignade människor: Prägla mitt ord i era hjärtan, reflektera, studera och forska, så kommer ni 

att känna smaken av den mat som jag har lämnat till er. Ni kommer att ge er iväg, ni kommer att gå till era 

nära och kära, till de olika provinserna, och ni kommer att vara som budbärare av min frid, mitt ljus och 

min nåd, som jag gör er till budbärare av. 

55 I detta hörn av jorden där ni bor har ljuset från min Ande kommit ner för att lysa upp er tillvaro 

och förvandla er från själviska varelser till verkliga bröder och systrar till er nästa. 

56 "Arbetare på mina marker" kallar jag er i mitt ord, för jag har kommit till er för att lära er det 

perfekta sättet att odla kärlek i människornas hjärtan. 

57 Jag kräver ännu inte vinrankans frukt av er, för ni måste fortfarande lära er många saker av mig för 

att kunna ge mig en frukt som är värdig mig. Ändå bör ni ofta komma ihåg att min förkunnelse i denna 

form inte kommer att vara evig utan tillfällig, och att ni bör lära er mina lärdomar ända till det sista. 

58 Den höga klockan, som ni har hört så länge och som andligen kallade er till församlingen, slår nu 

sina sista slag. Ljudet är tungt och fullt av rättvisa, för nu är det inte längre den jublande kallelsen som 

bjuder in de okunniga till den andliga banketten, eller kallelsen till de sjuka att befria sig från sin tunga 

börda genom att bara höra mitt livets ord. Nu är det väckarklockan som kallar de lärjungar som länge har 

tagit emot de gudomliga lärorna ─ det är rösten som befaller alla dem som har fått bevis på min sanning, 

gåvor, uppdrag och förmåner att samlas kring sin Fader och Mästare så att de får höra hans sista läror, 

hans sista levnadsregler. 

59 Välsignade är de själar som, medvetna om betydelsen av dessa ögonblick, drar sig tillbaka från 

världens frestelser och från obefintliga nöjen för att vara med mig i anden. För de kommer att veta hur de 

ska tolka och lyda mina gudomliga bud. De kommer att kunna fortsätta att sköta vinrankan, och när de i 

slutet av dagen, när de hör Mitt rop genom anden, kommer de att kunna erbjuda Mig den behagliga frukten 

av sin förandligande, sin kärlek och upphöjelse. 

60 Året 1950 är skrivet i detta folks medvetande eftersom det är det år som min vilja har fastställt för 

att fullborda detta stadium av min manifestation genom det mänskliga intellektet. 

61 Jag har sänt er min undervisning för att ni ska finna uppmuntran och ljus i lidandet. För 

mänsklighetens tid av stora prövningar kommer, och jag vill att mitt folk ska gå igenom dem oskadda och 

segerrika. 

62 Jag ser fortfarande att du är svag i din tro. Det räcker med att naturens element släpps lös för att 

ditt hjärta redan är fyllt av rädsla. Varför? Har jag inte sagt till er att naturens krafter måste lyda er och 

respektera er när ni befinner er på den väg som min lag markerar? 

63 Åh, människor, det beror på att ert samvete vid varje tillfälle säger er att ni inte gör er plikt som 

goda lärjungar! 

64 Jag ljuger inte och överdriver inte heller när jag säger att naturens riken kan höra din röst och lyder 

och respekterar dig. 

Israels historia skrevs som ett vittnesbörd om min sanning, och i den kan du upptäcka hur Guds folk 

gång på gång erkändes och respekterades av naturens krafter och element. Varför skulle detta inte gälla för 

dig? 

Tror du att min kraft eller min kärlek till mänskligheten har förändrats med tiden? Nej, ni skaror som 

hör detta ord, min Andes ljus omger er, min kraft och min kärlek är eviga och oföränderliga. 
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65 Nu vill jag att detta folk, det nya Israel, ska framträda bland mänskligheten fullt av tro, styrka och 

andligt ljus, för att på samma sätt vittna för världen om sanningen om min existens, min kärlek och min 

rättvisa, precis som folket i den första eran vittnade om den levande och sanna Gudens existens och 

rättvisa. 

66 Kom ihåg att ni är det fångna folket, att Nya Egypten är världen och att Farao är den härskande 

materialismen som förslavar och martyriserar. Men kom också ihåg att ni måste förenas i strid och 

fortsätta era vandringar tillsammans, för att aldrig besegras av era fiender. Då kommer du att få se alla de 

mirakel och mäktiga verk som Israels folk upplevde på sin väg mot befrielse upprepas, fast nu i andlig 

form. 

67 Mitt folk, mitt älskade folk: Om ni verkligen älskar andens frihet, om ni hungrar och törstar efter 

rättfärdighet, om kedjorna av vanära och elände som ni drar med er verkligen väger tungt över er, förenas 

andligt, be uppriktigt, stärk era föresatser, bli upplysta av trons ljus, av inspiration och ideal, och gav sig 

iväg till det nya förlovade landet, vars existens är lika säker som Kanaans land var för det israelitiska 

folket som under den första eran stod ut med öknens prövningar och vedermödor tills de uppnådde 

uppfyllandet av det gudomliga löftet. 

68 Det är min röst som väcker dig, och om du ignorerar den kommer den inte att komma en andra 

gång för att väcka dig i morgon. 

69 Israel: Gå oförtröttligt mot min instruktion som jag har lagt i ditt hjärta och i din själ. Jag är 

Mästaren som närmar mig dig för att tala till dig i ditt hjärtas intimitet och för att få dig att känna min 

kärleks eld för att höja din själ till ljuset och nåden från min gudomliga Ande. 

70 Jag skänker outtröttligt min barmhärtighet till er för att rädda er från förintelse. Som läkare smörjer 

jag dig med min balsam, och som far närmar jag mig dig, tröstar dig och får dig att se dina brister. 

71 Välsignade Israel, jag frågar er: Vad kommer ni att göra i morgon när Mästaren inte längre gör sig 

känd genom det mänskliga intellektet? Ni kan ännu inte förstå storheten i mitt verk, och därför har jag sagt 

till er att studera och utforska mitt ord, så att ni inte faller in i fanatism och avgudadyrkan. 

Jag har talat med er alla, jag har suttit vid mitt bord med er alla och jag har satt er alla på den bästa 

platsen. Jag har visat er min Andes ödmjukhet så att ni också kan vara ödmjuka. 

72 Inse, kära människor, att det nu är dags för er att vara milda och ödmjuka, så att ni kan bli de sanna 

spirituella som bär er Faders väsen, kärlek och kraft inom er, så att ni kan gå iväg på detta sätt. För jag har 

undervisat er med den heliga andens ljus, och om ni nu fortfarande är lärjungar, skall ni i morgon vara 

herrar. 

73 Jag ska ge dig allt du behöver för att ge näring åt världen. Ni ska gå till nationerna, folken, byarna 

och provinserna och föra vidare det som jag har anförtrott er. Och genom inspirationen får du en outtömlig 

källa till ljus, nåd, kärlek och undervisning för dina medmänniskor. 

74 Jag har aldrig lärt dig något onödigt eller dåligt. Min lag och mitt arbete är rena och långt ifrån 

materialism. Därför har jag eliminerat fanatism och avgudadyrkan, och jag har till och med berövat er de 

materiella symboler som förkroppsligar det andliga. Jag har lärt er det rena, perfekta sättet att be och söka 

mig. 

75 Det är inte min vilja, Israel, att du i morgon ska förvandla bönehusen till fanatismens hus. För jag 

har instruerat dig hur du ska praktisera den spiritualistiska läran, och när du har använt dig av mina läror 

kommer du att ha en direkt dialog mellan ande och ande. På så sätt kommer det alltid att råda harmoni och 

broderskap mellan er. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 354 
1 Kom till Mästaren en gång till, ni lärjungar, ni som skyndar er för att så snart som möjligt nå 

bergets fot, varifrån ni kommer att höra hälsningen och rådet som er Fader sänder er. 

Från det ögonblick du börjar höra ljudet av denna röst som jag sänder dig från oändligheten börjar din 

själ att stiga upp, att stiga tills den når toppen och finner mig medan jag ger min eviga undervisning i 

kärlek och visdom. 

2 På så sätt förbereder ni er vid var och en av mina manifestationer genom att klättra upp från 

bergets fot för att komma till toppen när min lektion når sitt slut, förenade och förenade med min Ande. 

3 Jag ger er för närvarande de sista lektionerna i detta skede av min manifestation genom människan, 

och ni lyssnar ivrigt på dem, dricker droppe efter droppe av deras essens och stärker er själva i er tro. 

Genom att göra det ger ni min Ande glädje, för när mitt ord slutar i denna form kommer ni att förbli trogna 

vittnen. Jag lämnar er redo att fortsätta mitt arbete i människornas hjärtan. 

4 Om ni tänker djupt efter kommer ni att inse att jag har tagit hand om er för att förvandla er till 

sanna apostlar ─ att jag inte bara har talat till er genom mitt ord, utan också genom prövningar och 

händelser i ert liv, att jag har format och renat er i dem eftersom jag vill lämna er som sanningens 

förkunnare. 

Säg inte mina ord utan att ditt hjärta känner dem, utan att leva mina läror, så att dina gärningar i den 

här tiden kan tala mer än dina ord från tidigare tider och du kan vara ett exempel på ödmjukhet, överlåtelse 

och andlig upphöjning. Jag vill att världen, när den ser dig lida och ge prov på själens styrka, ska lära sig 

att lita på dig och till och med le även i den största smärtan. Om du följer mina instruktioner kommer ditt 

arbete att lämna ett gott frö i dina medmänniskors hjärtan. 

5 Du kan inte längre ljuga för mänskligheten. Den har utvecklats så långt att den vet hur man 

upptäcker både sanning och bedrägeri. 

6 Låt det inte upprepas bland er som när fariséerna och saddukéerna upphöjde sig över folket och 

förledde och lurade dem med falska exempel. Under den nuvarande tiden kommer inga sådana sekter att 

uppstå i mitt folks sköte. Det skall inte finnas några fariséer eller sadducéer bland mina nya apostlar. Den 

som inte anser sig vara beredd att predika skall hålla sina läppar stängda, hålla sina händer stängda tills 

han har förvandlats till min lärjunge. Först då kommer han att tillåta sina läppar att öppna sig för att tala 

mina ord och låta den skatt som han förvarar i sin själ flöda över. 

Det är därför jag har talat mycket till er för att ni ska vara förberedda, så att världen inte kan förföra er 

med sina teorier och inte heller förstöra det tempel som ni har byggt i era hjärtan. Detta är anledningen till 

att jag har avsatt lång tid för att undervisa er, så att mitt ord skulle rena er själ, och tron skulle slå djupa 

rötter, och även er kropp skulle delta i förandligandet, och ni skulle på så sätt bli förberedda som mina 

redskap för att avslöja för världen den kraft och nåd som ni har klätts med. 

7 Jag har inte använt vetenskapsmän, filosofer eller forskare för att sprida mitt kärleksfrö bland 

mänskligheten i denna tid. Jag har valt de ödmjuka, de som hungrar och törstar efter andlig upplyftning, de 

som längtar efter evighet, de som längtar efter universums fred. Dessa hungriga och berövade på världens 

tillgångar tillhör det andliga Israels folk. 

När jag kallade dessa varelser för att anförtro dem ett så stort uppdrag valde jag dem inte 

slumpmässigt. Jag valde varje själ klokt för att få den att höra min röst och för att tilldela den sin väg, sitt 

dagsverke, för att ge den åkern och fröet och även redskapet. För när du väl är utrustad, du ödmjuka och 

fattiga på jorden, kommer jag att sända dig ut i världen för att visa och erbjuda detta ljus som kommer att 

fylla dig med lycka och som därefter kommer att spridas över hela världen. 

8 Jag fick dig att förvänta dig att mina löften skulle uppfyllas, men det är först nu som du ser dem 

uppfyllda. I era tidigare inkarnationer sökte ni efter uppfyllandet av mitt löfte att återvända till er, men ni 

fann det inte. Men din själ, som har det eviga livet, lämnade sina tillfälliga täckelser bakom sig, som 

kläder som slits sönder i strid, och håller fast vid sitt hopp, och till sist ser du att din tro och förtröstan på 

att mitt ord måste bli uppfyllt belönas. Idag har du sett den breda vägen som leder till mig öppna sig 

framför din själ. 

9 Har inte min lag och min undervisning i tidigare tider varit densamma som den väg jag visar er nu? 

Jag säger till er: I min undervisning, som jag har undervisat och uppenbarat för er sedan de tidigaste 
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tiderna, har jag förberett er för kunskapen om det jag talar till er i dag. Genom Moses och profeterna har 

jag gjort lagen känd för er så att ni ska leva rättvist och respektfullt sinsemellan och hylla mig genom era 

kloka och ordnade liv. 

Ni har insett att det är bara när ni gör gott som ni lever i nåd, och att jag belönade era gärningar när de 

lydde lagens föreskrifter, och att när ni inte lyssnade på deras röster kände ni att ni inte hade varit till lags 

för er Fader och ert samvete förebrådde er trolöshet. 

     Men trots att ni hade sådana kloka lärdomar i mina budbärare framför ögonen, hade ni ingen aning om 

att de ledde er till kunskap om det andliga livet. Mänskligheten har inte med sin blick korsat trösklarna till 

det fantastiska liv som ni alla kommer att få och som är det mål för vilket ni skapades. 

10 Tiderna gick, jag sände er Jesus, och genom honom talade jag till människornas själ och hjärta, så 

att de skulle känna att han som talade till dem undervisade med sitt liv och exempel, så att hans 

undervisning skulle uppfattas som ett himmelskt budskap, en inbjudan till det sanna livet. Och du öppnade 

dina ögon, ditt hjärta och din själ och lärde dig från vem ordet kom. 

Ni har fått ta del av hans exempel, hans mirakel och lärdomar, och tillsammans med honom har ni fått 

en glimt av det andliga livets skönhet. Ni har lärt er att den ödmjuke Mästaren inte kom för att regera i 

denna värld, att han inte kom för att stanna kvar på jorden, och att han bara skulle passera igenom den 

kortvarigt för att sedan återvända till det hem som han hade kommit ifrån för att vänta på sina lärjungar där 

efter att ha fullbordat sitt frälsningsverk. 

11 Men var återvände Mästaren som hade kommit för att ge bevis på sin oändliga kärlek till 

mänskligheten? Varifrån kom han som var en källa till ömhet och visdom? Och var skulle hans lärjungar 

söka livets bröd och kärlekens vin? 

Hur många har inte älskat honom och känt honom, och när de såg honom avlägsna sig skulle de gärna 

ha följt honom till sitt hem, dit han återvände, och detta för att deras själ hade vaknat till liv när den kände 

sig kallad och smekt av mästarens röst ─ på grund av den undervisning som förklarade vad de mänskliga 

känslorna av kärlek, den materiella naturen och även innebörden av det andliga livet betyder. 

12 Jag har inte fått er att avvisa världen, och jag har inte heller berövat människor god mat, 

hälsosamma nöjen eller heliga plikter gentemot familjen. Jag sätter bara människorna på den moraliska 

vägen i detta jordiska liv, och själen på den oändliga vägen som leder till mig. 

Genom den gudomliga instruktionen blommade dygden, själen såg dörren till uppstigning öppen för 

varje varelse som ville lyda mina bud. Men ingen anade att jag efter den tiden skulle komma en annan 

gång med mina ord för att fortsätta mitt arbete, och att jag skulle avslöja ännu mer för er än vad jag 

berättade för er i Jesus. 

13 Innan jag lämnade denna värld sade jag till mina lärjungar: "Tröstaren skall komma till er, 

sanningens ande, som skall uppenbara för er vad han har i sin skattkammare." Men ni, som ville känna till 

mysterierna i Andens liv, som aldrig tar slut, har väntat på det ena livet efter det andra, den ena prövningen 

efter den andra, och vart och ett av dem har varit uppfyllandet av ett av dessa ord. Ni visste att Fadern inte 

kunde bryta sitt löfte, för redan i de tidigaste tiderna upplevde ni att varje ord som kommer från honom 

uppfylls. Och äntligen, i denna tid, får du belöningen för ditt hopp. 

14 Se här fortsättningen på mitt verk, min ankomst i den tredje tidsåldern som en tröstande ande, 

omgiven av mina stora skaror av änglar, som det står skrivet. 

Dessa andar i mitt kölvatten representerar en del av den tröst som jag har lovat er, och i deras 

välgörande råd och exempel på dygd har ni redan fått bevis på deras barmhärtighet och frid. Genom dem 

har jag gett er förmåner, och de har varit medlare mellan er och min Ande. 

När du uppfattade deras nådegåvor och deras ödmjukhet kände du dig inspirerad att göra lika 

rättfärdiga gärningar som de hade gjort i ditt liv. När de besökte ditt hem kände du dig hedrad av deras 

andliga närvaro. 

15 Var välsignad om du har känt igen deras generositet. Men Mästaren säger till dig: Tror du att de 

alltid har varit dygdiga varelser? Vet ni inte att ett stort antal av dem har bott på jorden och känt till 

svaghet och allvarliga överträdelser? 

Men titta på dem nu: De har inte längre någon fläck på sig, och det beror på att de lyssnade till 

samvetets röst, vaknade till kärlek och ångrade sina tidigare överträdelser. I den smältdegeln renade de sig 

själva för att höja sig värdigt, och idag tjänar de mig genom att tjäna mänskligheten. 
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Deras ande har av kärlek tagit på sig uppgiften att hjälpa sin nästa att gottgöra allt det som de 

försummade att göra när de bebodde jorden, och som en gudomlig gåva har de tagit tillfället i akt att så den 

säd som de inte hade sått tidigare och att avlägsna allt ofullständigt arbete som de hade utfört. 

Därför bevittnar ni nu med förvåning deras ödmjukhet, deras tålamod och deras mildhet, och ibland har 

ni sett dem lida för att de ska kunna gottgöra sig själva. Men deras kärlek och kunskap, som är större än de 

hinder de möter, övervinner allt, och de är villiga att gå så långt som till uppoffring. 

16 Öka inte deras lidande. Var lydig, förstående och följ deras råd. Återgälda deras smekningar, de är 

dina andliga bröder och systrar, så kommer du i morgon att vara som de är i dag. Även ni kommer att bebo 

den världen, och er kärlek, ansträngning och omvändelse kommer att tvätta bort de fläckar som finns kvar 

i er så att ni kan bli rena och högljudda som dem. Din uthållighet och kärlek till det goda kommer att få 

dig att sända din bön till dem som du lämnade på jorden, som är indragna i olyckor och ondska, och du 

kommer att säga till Fadern: "Herre, låt mig återvända, om än i en form som är osynlig och oåtkomlig för 

mina bröder och systrar, för att ge ett budskap om fred och hälsa till dem som lider", och jag kommer att 

bevilja dig denna nåd. Då kommer ni att vara som änglar och ingenting kommer att hindra er från att 

besöka försoningens värld och bära inom er den källa av nåd och godhet som jag har anförtrott er som 

mina barn. Och i den mån du låter din själ flöda över kommer du att bli lugnare och nå en högre nivå. 

17 När jag för sista gången låter klockan ringa och kallar mina barn att höra mitt ord för sista gången, 

kommer manifestationen av dessa andliga värdar också att upphöra. Ni kommer inte längre att höra dem 

genom gåvobärarna, ni kommer inte längre att få höra deras råd i denna form. Men de kommer inte att 

lämna er, de kommer att fortsätta att vara där som skyddsänglar och beskyddare av människor. Det räcker 

att du ber och ber om deras råd och de kommer att hjälpa dig. Men gör det rent av hjärtat så att du känner 

deras inflytande och inte tvivlar på deras närvaro. För i enheter med en så hög grad av förandligande finns 

det bara barmhärtighet för deras nästa. 

18 Vad har den andliga världen lärt oss under denna tid? Den har endast fört med sig förklaringar och 

tolkningar av mina uppenbarelser. Den har inte avslöjat eller lärt er något som jag inte har sagt tidigare. 

Den har inte föregripit min undervisning, men den har ändå varit profet, föregångare och förkunnare när 

tiden för mina manifestationer till människorna närmade sig. 

19 När ni förberedde er för att erbjuda ert intellekt för manifestationen av dessa varelser fick ni som 

har denna förmåga från dem manifestationer av den uppriktighet och kraft som är deras. Hur mycket 

ödmjukhet i sina ord och hur mycket lydnad och kärlek till Mitt verk har inte era andliga bröder och 

systrar visat, och hur har de inte upplyst era liv genom sina läror! 

20 Dagarna för mina sista manifestationer närmar sig redan, och om ni röstbärare och ordöverförare 

inte förbereder er, kommer ni inte att kunna ta emot mina sista uppenbarelser, instruktioner och direktiv 

som jag måste lämna till er. Men efter den tiden ─ hur mycket ni kommer att behöva anstränga er för att ta 

emot det som min skattkammare har i beredskap för er. Du måste skaffa dig meriter för att från ande till 

ande kunna ta emot det som du borde ha fått genom din dyrbara gåva. 

Min andliga värld kommer, när detta stadium är slut, att upphöra att ge sig till känna som en lydig 

tjänare, och även när den kallas i mitt namn kommer den inte längre att använda den mänskliga hjärnan 

och kommer att begränsa sig till att upplysa och införa sina välgörande råd i dem som kallar på den, och i 

alla kommer den att ösa barmhärtighet. 

Jag har fastställt denna dag, på samma sätt som jag har begränsat varje epok i varje tid eller period då 

jag har uppenbarat min Ande. Och i denna, där jag har kommit omgiven av mina andliga värdar, är år 1950 

slutet, som jag har sagt genom alla mina röstbärare. 

21 Gör det mesta av den här tiden! Var uthålliga, lärjungar, sträva, lärjungar! Ändå upptäcker jag hos 

en del av er slöhet, hos andra okunnighet om den tid ni lever i och om den timme som närmar sig för 

folket. Jag ser hos vissa att de har för avsikt att fortsätta att åkalla andevärlden, och hos andra att de 

hoppas att jag ska återkalla mitt beslut. Men jag kommer inte att bevilja vare sig den ena eller den andra 

varför de frågar mig. 

22 Vänd tillbaka blicken och låt era själar minnas de händelser som hände runt Moses när han kom till 

slutet av sin livsresa. Folket såg i den mannen din fars förkroppsligande. Ni kände honom som andligt 

kraftfull, rättvis och klok i de lagar och förordningar han beordrade, modig i strid och hängiven i 

prövningar, full av tro, energi och liv. 
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Medan folket vilade under de mödosamma och långa vandringarna såg Mose på, med sin själ upphöjd 

till mig, och stärkt i sin bön betraktade han sitt folk och omslöt dem med sin kärlek. 

Medan detta vacklade i striderna och bristen på självförtroende fick det att häda, höjde Mose sina 

armar och åkallade Jehova och bad om styrka och mod för dem som följde honom, och efter sin bön 

återvände han till sina egna för att uppmuntra dem väl i deras strid, och så förde han dem till seger. 

23 Efter så många strider och prövningar började folket lita på sin ledare. De trodde inte att han en 

dag skulle behöva lämna dem, att han som alla människor skulle behöva lämna det jordiska livet för att 

flyga. 

Och den dag som jag har bestämt kom till slut. Moses dagar var redan räknade, och ingen mer skulle 

passera än de dagar som var angivna. Han kände att han hade sitt slut framför sig och steg upp på ett berg 

från vilket han kunde se Kanaans land, som de ännu inte hade nått. Från det berget omgav han folket med 

sin blick och sade: "Gå vidare tills ni kommer till det utlovade landet." 

24 När folket fick veta att dödsögonblicket hade kommit för deras ledare, deras lagstiftare och profet, 

riktade de sina böner upp till mig och sade: "Herre, låt honom vara med oss, för vi har ännu inte nått 

Kanaans portar. Låt honom leda oss ända dit och bär honom sedan till din barm." Männen och kvinnorna 

var skakade, vuxna och barn grät, men timmen hade kommit och ledarens liv var inte förlängt ett 

ögonblick till. Men det berodde inte på att jag inte var rörd inför folkets smärta och inför den kärlek de 

uttryckte för den som de såg min förkroppsligande i, utan på att timmen var bestämd och att mina råd är 

kloka och oåterkalleliga. 

25 Mose kom till mig och folket följde hans efterträdare. Vid den tiden testade Israel den makt som 

Mose hade gett dem. Den kunde känna igen hindren och skydda sig mot de okontrollerade elementen, och 

på så sätt bekämpade och besegrade den sina fiender. Den uthärdade svårigheter och avvek inte från den 

väg som ledde den till det utlovade landet, och den visade att Herren hade rätt när han kallade Moses till 

sig. För han hade fullgjort sitt uppdrag och kunde nu vila vid sin Faders kärleksfulla bröst. Folket hade lärt 

sig att leva och lyda den lag som jag hade gett dem genom min utvalde. 

26 I tre år levde Jesus tillsammans med sina lärjungar. Han var omgiven av stora skaror som älskade 

honom djupt. Det fanns inget annat för dessa lärjungar än att lyssna till sin Mästare när han predikade sin 

gudomliga undervisning. När de följde i hans fotspår kände de varken hunger eller törst, det fanns inga 

snubblor eller hinder av något slag, allt var frid och lycka i den atmosfär som omgav gruppen, och ändå ─ 

en gång när de var särskilt hänförda av att betrakta sin älskade Jesus ─ sade han till dem: "En annan tid 

kommer nu; jag ska lämna er, och ni kommer att bli kvar som får bland vargar. Den timmen närmar sig 

och det är nödvändigt att jag återvänder därifrån jag kom. Du kommer att vara ensam under en tid och föra 

vittnesmålet om vad du har sett och hört till dem som hungrar och törstar efter kärlek och rättvisa. Arbeta i 

mitt namn, så tar jag er senare till mig i det eviga hemmet." 

27 Dessa ord gjorde lärjungarna ledsna, och när timmen närmade sig upprepade Jesus detta 

tillkännagivande med större betoning och talade om sin avresa. Men samtidigt tröstade han dem som 

lyssnade på honom genom att säga att hans Ande inte skulle lämna honom utan fortsätta att vakta världen. 

Om de förberedde sig på att föra ut hans ord som ett budskap om tröst och hopp till människorna på den 

tiden, skulle han tala genom deras munnar och göra underverk. 

28 Den gudomliga Anden tillkännagav slutet på denna period med dessa ord. Och när Jesus greps av 

folkmassorna för att dömas som en störare av den allmänna ordningen, blev lärjungarna oroliga och reste 

sig mot dem som anklagade honom. Men Mästaren lugnade deras sinnen och sade till dem: "Var inte 

oroliga, för min stund har ännu inte kommit." 

     Många av dem hade för avsikt att skingra Jesu anhängare och till och med att tukta Mästaren. Men 

eftersom han visste att han skulle bli tvungen att överlämna sig själv, fortsatte han sitt uppdrag att 

förbereda detta folk så att de skulle kunna möta prövningen med mod. 

29 Men när han överlämnade sig i händerna på sina fiender protesterade hans lärjungar och sade 

upprört: "Varför överlämnar han sig själv på detta sätt utan att göra motstånd? Varför flyr han inte från 

dem som inte vet vem han är?" En av lärjungarna drog sitt svärd och sårade en av dem som skulle gripa 

Mästaren. Men Mästaren vände sig till honom och sade till honom: "Ställ in ditt svärd, försvara mig inte 

på detta sätt! Den förutspådda timmen har kommit, och det som är skrivet måste ske." 
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30 När dessa män och kvinnor såg sin Herre mitt i pöbeln kände de att de nu skulle förlora honom för 

alltid, att de inte längre skulle få höra hans gudomliga ord ─ att de dagar då Mästaren hade låtit dem bo i 

andliga regioner och i sin hänryckning fört dem till den himmelske Faderns fötter skulle vara borta för 

alltid, och att endast minnet av dessa lyckliga dagar av gemenskap och lycka skulle leva i dem. 

31 Dessa lärjungar bad om nåd för sin oskyldige Mästare och hoppades att få se honom fri igen, 

predika på vägarna och i byarna som de hade sett honom under de korta åren. Men tårarna och bönerna 

från de många som älskade honom räckte inte till, och Mästarens liv förlängdes inte längre än till den 

bestämda timmen ─ inte för ett ögonblick. 

32 Först när offret var fullbordat och lärjungarna återvände till det dagliga livet och deras sorgsna 

hjärtan lugnade ner sig, började de studera, gav sig in i djup kontemplation och förstod att deras Mästare 

inte hade lämnat sitt arbete oavslutat, utan att det var helt och hållet fullbordat ─ att han leddes av en 

okänd 

att hans liv som människa och gudomlig budbärare hade varit exemplariskt, och att detta skulle skapa ett 

skede, en dyrbar tid, under vilken han skulle lämna en skatt av visdom i sina trognas hjärtan och visa dem 

den väg genom vilken de kunde nå det utlovade riket. 

33 Efter en tid fick de allt större bevis för att Mästaren inspirerade dem och gav dem mirakel när de 

utförde sitt uppdrag som apostlar, och de upptäckte att hans Ande talade genom deras munnar när de 

förberedde och förberedde sig för att föra ut hans kärleksbudskap till dem som väntade på dem. Dessa 

första lärjungar var verkligen hans representanter, och eftersom de tog den som hade undervisat dem till 

förebild upprepade de hans stora gärningar bland syndare. 

34 Genom att fullgöra detta uppdrag förstod de sin Mästare mycket bättre, de kände sig upplysta och 

fulla av hans Ande för att utföra det uppdrag han hade gett dem. 

35 Det gudomliga ord som talade genom Jesus är samma ord som nu har återvänt till dig för att 

fortsätta sitt arbete. Jag har gjort mig själv känd genom män och kvinnor som jag har valt ut. De är 

mänskliga, enkla och ödmjuka människor som visste hur de skulle förbereda sig för att fullfölja sitt svåra 

uppdrag och som, när denna tidsperiod är över, kommer att fortsätta att leva bland er, fortsätta att arbeta 

och göra de största ansträngningar för att uppnå andlig gemenskap med mig. 

36 Moses steg symboliskt upp på berget, och när han hade kommit till slutet av sin livsresa steg han 

upp till Mig. Jesus lyftes upp på ett kors, och därifrån svängde han sig upp för att förenas med mig. Men 

idag, i den tredje tidsåldern, där jag har talat genom mina röstbärare, kommer jag bara att dra tillbaka min 

universella stråle ─ den kraftfulla stråle som, när den har sänkt sig över de instrument som jag har använt, 

har upplyst och skakat den här världen från den ena polen till den andra. 

Varje varelse fick sitt ljus, vilket är visdom och kraft från min Ande. Och de röstbärare som har tjänat 

mig på detta stadium kommer att stanna kvar i denna värld under en tid för att vittna om mig. 

37 Röstbärare: Häng er åt bön, var sparsamma och bär alltid Mitt Ord levande i er själ, och när den 

sista dagen av Min manifestation har kommit, förenar ni er med Moses och minns att denna timme är lik 

den som budbäraren, laggivaren, såg närma sig för att presentera sitt arbete inför Mig. Bli ett med 

Mästaren och upplev hans kval på korset, så att du kan be och säga, som han gjorde i dödstimmen: "Allt är 

fullbordat." 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 355 
1 Jag välsignar er, Israels folk, som är samlade i den jordiska dalen just nu, och jag välsignar också 

de enheter som tillhör detta folk och bor i den andliga dalen. Båda har nämligen haft ett beslut i sin strävan 

att fullfölja sitt uppdrag: Att älska och tjäna dina bröder och systrar. Ni förenas av detta syfte och båda 

börjar leva i perfekt harmoni. 

2 Jag har sänt er till olika hem för att ni från dem ska kunna stå för fred och föra en stråle av ljus och 

rättvisa till era bröders och systrars själar. Ni har kommit till jorden som en del av det stora folk som följer 

mig i de största prövningarnas stund och som kämpar som soldater i det godas kamp mot det onda, och när 

ni ställdes inför denna kamp kände ni er starka, trygga och säkra på ert öde. 

3 Lyssna på mig med en förberedd själ så att du kan förstå mitt ord. Inte ens ditt intellekt ska störa 

dig, och var all känslighet, uppmärksamhet och glöd i denna timme av min manifestation, så att du kan ta 

mina ord med dig som en vägledning och vara uppmärksam i ditt arbete. 

4 Du är redan övertygad om att du är på väg att fullfölja ditt uppdrag. Du har tagit till dig varenda en 

av mina läror som tillfredsställer din önskan om kunskap och att få kunskap om det andliga livet. 

5 Lär er av mig, ta till er den arbetskraft ni behöver. Jag är den outtömliga källan. Men tro inte att jag 

berättar detta med stolthet. För även om jag är alltings skapare lär jag er ödmjukhet. Be mig därför om allt 

du behöver för din frälsning. Om du saknar ljus för ditt sinne, ta emot det. Om du är svag i dina avsikter 

ska jag göra dig stark och ge dig viljestyrka. Om du inte känner kärlek till din nästa och ber mig om denna 

förmåga ska jag ge dig den. Men vet att du har alla dessa förmågor och egenskaper från början och att de 

bara har somnat i din själ i väntan på en röst som kommer att väcka dem och få dem att vibrera och bli 

aktiva i överflöd. 

6 Jag förbereder er för närvarande så att ni kan instruera människor och förvandla materialisterna till 

mina lärjungar. Detta Ord som har getts genom människan har bara hörts av en liten del av mänskligheten, 

men alla ska få ta emot ditt vittnesbörd och den bok som jag har skrivit som ett arv för denna och 

kommande generationer. 

7 Jag vill inte längre se okunnighet och förtryck i din själ. Jag ger dig kraften att besegra varje ok, att 

styra din kropp på rätt sätt och att hålla själ och kropp i mina lagar, så att du i den sista timmen av det liv 

som jag ger dig på jorden kan se ditt arbete fullbordat och den väg förberedd som kommer att leda dig till 

det höga bortom. 

8 Den tidsperiod som ni lever under är tillfällig, den är ett ögonblick mitt i evigheten. Därför råder 

jag er att ta det som en djupgående läxa. För det är en av så många läror som utgör den bok med andlig 

visdom som var och en av er kommer att få. Samla i detta liv all erfarenhet och så många förtjänster som 

möjligt, så att du kan förkorta vägen. Den väg du måste gå är lång, och det är nödvändigt att skynda på 

dina steg. 

9 Bli inte mer rotad i jorden än vad ditt samvete tillåter. Använd de frukter som den erbjuder dig 

med måtta, så att du också kan leva för andliga framsteg. Det här livet med all sin skönhet och alla 

rikedomar som det erbjuder dig är bara en svag återspegling av det liv du kommer att leva i andra världar 

av högsta perfektion. 

10 Jag har gett er jorden för er tillfälliga vistelse, och när ni inkarnerade blev ni en del av denna 

mänsklighet. Men för att du ska kunna vara rodret i "köttet" som styr dess kurser, och för att det ska kunna 

styras som en villig båt på detta stora hav, har jag gett dig ljuset i din själ så att du kan följa den väg som 

jag har stakat ut för dig, och alltid lyda de tecken som markerar dina öden, tills du kommer fram till den 

hamn som väntar dig. 

11 Jag har sänt dig som en ljusstråle till samhällenas, till samhällenas sköte, och jag vill att du 

manifesterar dina gåvor i den lilla värld du lever i, att du tjänar din nästa, att du hjälper dem att lösa sina 

livsproblem och att du vägleder dem på deras väg. Jag har klokt nog placerat dig på en plats där du kan 

arbeta för dina medmänniskors bästa. 

12 Hur svår är inte din uppgift, och hur kan du i ett ögonblick av förvirring låta dina steg gå vilse! Det 

är därför jag alltid har rekommenderat dig att be. "Vakta och be" har jag sagt till er så att ni inte faller i 

frestelse. Var uppmärksam på ditt samvete, som alltid kommer att råda dig att vara rättfärdig och 

kärleksfull i dina handlingar. 
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13 Ni har kommit till jorden för att vara medarbetare i mitt arbete. För det står skrivet att jag skulle 

komma omgiven av värdar som skulle kämpa med mig mot ondskan i denna tid, och jag bekräftar nu mina 

ord genom handling. Stora skaror av varelser ─ vissa andliga och andra inkarnerade ─ har kommit i mitt 

sällskap för att utföra detta arbete med rening och återställande, för att återföra alla själar till sin rätta plats. 

14 Jag uppmanar er att meditera och ångra er. För den svåra timmen, den högtidliga dagen har 

kommit då ni ska höra Mitt Ord för sista gången, och det är nödvändigt att ni kastar bort all orenhet 

eftersom Jag vill att ni ska vara rena och fria från synd. Förena dina goda gärningar och erbjud dem till 

mig. För jag har erbjudit er att föröka deras frukter och låta dem nå mänskligheten som ett budskap om 

tröst, hopp och fred. 

15 Men när jag dömer detta folk här, som är mina lärjungar, kommer jag också att döma nationerna, 

och jag kommer att lämna mitt kärleksarv, Tredje testamentet, till dem alla, så att ni kan njuta av de gåvor 

och nåder som jag delar med alla mina barn. 

16 De nationer vars ledare har varit stränga och oböjliga, som skoningslöst har fört dem till en lidande 

avgrund, har uthärdat oket, och trots sina lidanden har deras själ inte böjt sig, inte lyft sina ögon till mig 

eller bett mig om befrielse. Ändå framhärdar de i sin stolthet, och deras högmodiga huvud har inte böjt sig 

för att be om överseende. Den har föredragit att lida av det skändliga krigets vedermödor utan att 

misstänka att jag för närvarande manifesterar mig själv i varje varelses väg för att hjälpa den att uthärda 

sin prövning. 

17 Denna mänsklighet som är förhärdad i hat har inte velat känna min närvaro, och den vet inte att jag 

känner till och känner all dess smärta, och att jag är redo att ge den den frihet och triumf som den längtar 

efter. 

Men de tillgångar som människor hoppas på ska jag ge till hennes själ och inte till hennes "kött". Jag 

ska ge henne herravälde över sin kropp, över denna värld som har bundit henne så mycket. Jag ska få 

henne att segra över materialismen för att göra henne till ägare av andliga varor, jag ska få henne att gå in i 

den visdomens skattkammare som är min Ande, så att hon där kan släcka sin törst efter kunskap och få 

kunskap om det sanna livet. 

18 Byt ut din strävan efter makt och överlägsenhet mot sunda själsliga önskningar, så kommer du att 

upptäcka att ditt arbete ger dig legitima tillfredsställelser och glädjeämnen. 

19 När kommer ni att erkänna mig och bilda en harmonisk och lydig familj som vet hur man uppfyller 

mina lagar? Den tiden närmar sig redan. Efter de prövningar som kommer att drabba er kommer ni att 

återvända till fred och göra ömsesidig kärlek och respekt till en sann Gudsdyrkan. 

20 Jag dömer er just nu, och precis som min dom är obeveklig, manifesteras min kärlek och förlåtelse 

i var och en av er. Vad skulle du göra om jag, genom att väga dina gärningar, fördömde dig och ställde dig 

oåterkalleligt till svars, som världens domare gör? Inse att jag är din domare och din advokat på samma 

gång. Förstå mig och inse att jag är din Fader och att det är därför jag vill att du ska vara hel. För jag älskar 

dig oändligt mycket trots din svaghet. 

21 De prövningar som människor drabbas av idag och de som kommer att komma efteråt kommer att 

stärka deras själar och placera dem på sin rätta plats. Varje varelse kommer att sona sina överträdelser tills 

den är ren och beredd att gå in i den tid av förandligande som redan har börjat. Och när denna 

reningsperiod är över kommer ni att återvända till mig för att tacka mig. Du kommer inte att klaga på den 

smärta som du har lidit och du kommer bara att känna dig stark för att kämpa för din uppstigning. 

22 Men när du tömmer din bägare av lidande, känn dig inte förödmjukad eller förminskad av min 

barmhärtighet. Kom ihåg att det är på grund av min kärlek som ni skapades rena, friska och starka, och 

därför måste ni återvända till mig. 

23 Hur rikt och långt är inte det liv som jag ger er för att ni ska kunna förvärva de förtjänster som är 

nödvändiga för själen! På denna väg som ni färdas måste ni bevisa den dygd som är inneboende i själen ─ 

dock inte inför mig, eftersom jag känner er och vet vad ni är kapabla till, utan inför er själva, eftersom ni 

ännu inte känner igen er själva. 

24 Idag är ni tillräckligt förberedda för att förstå min nuvarande manifestation eftersom ni har levt 

länge och utvecklats. För att du ska kunna studera och utforska det lämnar jag dig lärdomar som utgör ett 

värdefullt kärleksarv: Livets bok. Varje sida avslöjar för dig den visdom som jag har lagt in i den, med 

hjälp av ditt begränsade språk och ditt intellekt. Denna kunskap kommer att leda dig till att kommunicera 
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med mig på ett perfekt sätt när din bön inte längre använder ord utan använder det andliga språket, det 

uppriktiga uttrycket, den kärleksyttring som den högre själen har för sin Gud och som jag känner till och 

tar emot med glädje. 

Jag vill att du talar till mig på detta sätt så att jag kan avslöja framtiden för dig och ge dig instruktioner. 

Men dessa profetior och instruktioner som ni får ska ni göra kända för era medmänniskor. När du väl har 

förberett dig på detta sätt kommer dina läppar, som har varit stängda, att öppnas. En stor ordgåva kommer 

att avslöjas, och det som du hittills har dolt kommer att avslöjas helt och hållet. 

25 Du som har bett om helandets gåva för att du kan känna med andras smärta kommer att uppleva att 

denna aktivitet utvecklas och din bön, ditt ord eller din blick kommer att ge de sjuka helande balsam. 

Ni som ber om fred i världen, om harmoni och broderskap mellan människor ─ bär denna kraft inom er 

och sår fred på er väg och sänder er själ dit där det saknas fred. Den timme närmar sig redan då ni alla 

kommer att bli upplysta och känna hur era gåvor kommer till liv och avslöjar sig själva i full klarhet. 

26 Under den här tiden har vissa hört min kallelse som ljudet av en hög klocka som nått fram till er 

själ. Men andra är fortfarande eftersökta av Elia på alla sätt och vis. 

27 Ni har sökt mig i olika trosbekännelser och i olika världsåskådningar utan att hitta den frälsande 

båten. Men jag säger er: Jag visar dig vägen igen och ger dig instruktioner så att du kan förstå mig. 

28 Av de stora skaror som samlades av Elia i denna tredje tidsålder har en del fortsatt att följa sin fria 

vilja. Men de andra har visat mig sin tro och sin beslutsamhet att följa mig och arbeta på mitt område. 

29 Ni har kommit behövande, törstiga och hungriga. Men jag har gett dig vila under det mäktiga 

trädets lövverk, jag har helat dig, jag har gett dig det kristallklara vattnet och det eviga livets bröd. 

30 Välsignade är de av er som med sanningen i era hjärtan har gett er ut för att rädda de skeppsbrutna 

från havets böljande vågor. 

31 Människor, jag har gjort mig känd i stor utsträckning genom er förmedling, jag har gett er den 

bästa maten, jag har anförtrott er en juvel av ovärderligt värde, jag har gett er ett klädesplagg av nåd och 

försett era fötter med skor så att ni inte känner törnena. Du är det lilla barnet som säger till mig: 

"Gudomliga Mästare, jag kommer att bära din undervisning inpräglad i mitt hjärta och föra den vidare till 

mänskligheten. Jag ska vara din budbärare som ska föra ut detta ljus till världen." 

32 Mästaren säger till dig: Jag har förberett er och anförtrott er min lag, så att ni kan bli som 

lärjungarna i den andra eran. 

33 Jag har gett dig frid, den heliga andens ljus, så att din själ inte längre ska vara i mörker. 

34 Hur välkomna är inte de manifestationer som jag har gett dig genom det mänskliga sinnet. 

Inspirationen sprider sig från botten av dessa hjärtan som en lysande fackla. De är stenar som jag arbetar 

mer och mer för att ge dem form och få det renaste och klaraste vattnet att sprudla ur dem. De är den kanal 

genom vilken jag ger er mitt ord. 

35 Se källan, det mäktiga trädet med sina grenar fulla av god frukt, som ger sin skugga åt den som 

vandrar för att ge dig vila från dina passioner, dina ambitiösa strävanden och dina frestelser. Ni är varken 

döva eller blinda om ni hör mina ord och inte känner igen mig. 

     Om ni hör mig och låter detta ljus vara i er själ kommer ni snabbt att förstå mig och veta hur ni ska be 

mig för dem som inte har erkänt mig. 

36 Om du vänder dig till förandligandet kommer du att uppleva att dina tankars mörker försvinner och 

att de lyses upp av ett vackert ljus. Ni kommer att få inspiration från Fadern och ni kommer att känna hans 

strålning så att ni blir som en tydlig spegel för mänskligheten. Då kommer era ansikten att återspegla 

glädje och vänlighet mot andra. 

37 Välsignad är den som inte skryter när han gör gott, för han kommer att få en skatt i det hinsides. 

Förvänta er inte betalning för det ni gör i mina verk. Låt det bli jag som betalar dig för dina verk. 

38 Jag säger er återigen att ni ska älska varandra, för även om ni är av olika raser och färger är ni ett 

barn i Faderns ögon. 

39 Ni är själar som har kommit fram från Fadern, som jag ger min smekning till, och som Mästare 

anförtror jag er instruktionen att korrigera era misstag och förvandla er till mina lärjungar. 
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40 Eftersom jag tidigare gav er ett löfte, håller jag det i dag. Jag kommer igen för att befria er från den 

smärta ni förtjänar och för att påminna er om att älska varandra från nation till nation, från en värld till en 

annan. 

41 Jag har kallat er av denna anledning, folk, så att ni kan vara budbärare av min fred, mitt ljus och 

min kärlek till alla nationer. Ni är mina budbärare som ska låta trumpeten ljuda på den trumpet som 

mänskligheten kommer att vakna på. Ni är som en andlig klocka vars ljud ska klinga i varje själ och i varje 

hjärta. Det är så här jag förbereder er för närvarande, så att ni kan bli de människor som ger lycka till alla 

platser på jorden. 

42 Välsignad är den som förlorar sitt människoliv för att fullfölja sitt uppdrag, för hans själ kommer 

till mig full av lycka och triumf. 

43 Efter 1950 kommer jag att fortsätta att göra mig känd för er från ande till ande. Ditt uppdrag 

kommer inte att vara över då. Du kommer att praktisera mina läror och liksom din Mästare kommer du att 

sprida mina läror. Ni ska vara de goda lärjungarna som undervisar genom att föregå med gott exempel och 

föra fram de goda nyheterna till mänskligheten. 

44 Du ska göra min undervisning, som har skrivits ner av "guldfjädrarna", känd i all renhet och 

klarhet, och från alla dessa sidor med text ska du producera en bok för att göra den känd för människorna. 

Det är det tredje testamentet, dikterat vid denna tid av Fadern i form av den helige Ande genom 

människans sinnesorgan. I den ger jag dig mina läror stavelse för stavelse, så att du kan förstå och tillämpa 

dem. 

Det är redan kort tid när jag kommer att tala i denna form. Men när ni är förberedda och ert hjärta är en 

helgedom för min gudomlighet, kommer jag att bo i er. 

45 Jag ger er min undervisning så att ni kan bli ljusets barn. Jag ger er min visdom så att ni i morgon 

kan bli lärare. För ni kommer att ta emot de mängder som är utmattade, hungriga och törstiga, som bara 

har tömt en bägare av lidande. Till er, mina lärjungar, hör det att ta bort den bittra bägaren från deras 

läppar, att ge dem välgörenhet och frid och att leda dem till frälsningens hamn. Res er upp och bildar en 

kropp och har en och samma vilja att älska mig och tjäna mänskligheten. 

46 Se inte på deras fläckar och synder, för redan i den andra eran lärde jag er att förlåta. Kom ihåg: 

När syndaren kastade sig ner för mina fötter sade jag till dem som fördömde henne: "Den som är utan synd 

bland er, låt honom kasta den första stenen." Då blev de förskräckta eftersom de hörde samvetets röst. När 

kvinnan tittade upp, sade jag till henne: "Var är de som anklagar dig? Återvänd till ditt hem och synd inte 

mer." Så även ni, älskade lärjungar, döm inte era medmänniskor, för jag ensam kan döma era handlingar. 

47 Själen måste komma till mig ren som en snöflinga. Förbered er, välsignade människor, så att ni 

inte känner er föräldralösa när ni inte längre tar emot detta ord, utan bär mig i era hjärtan och 

kommunicerar med mig från ande till ande. 

48 Jag har alltid visat er vägen, jag har upplyst er själ så att ni kan förenas i mitt gudomliga verk. 

49 En del av er har uppfyllt den lag som jag har bekräftat i denna tredje tidsålder med hjälp av det 

mänskliga intellektet. Du har varit det exempel jag har visat världen. Men andra av er har stannat upp. 

50 Du frågar mig: "Mästare, vilken väg ska jag följa för att få meriter i mitt liv?" Och som Mästare, 

som outtröttligt undervisar er så att ni inte kan vara okunniga, har jag gett er ljuset, jag har inspirerat er 

och jag har talat till er genom ert samvete så att ni kan arbeta i min korridor. 

51 Jag ger er det mäktiga trädets frukter i överflöd så att ni kan känna er starka, så att ni kan anstränga 

er och arbeta outtröttligt. 

52 Jag har översvämmat din själ med min barmhärtighet så att du inte saknar något. Jag har släckt din 

törst och din hunger med mitt ords essens och jag har anförtrott mitt verk till dina händer som en juvel av 

ovärderligt värde. 

53 En del av er har vandrat ljusets väg och på den har ni fräschat upp er. De andra har vandrat på fel 

vägar och smärta och utmattning har invaderat deras liv. 

54 Jag har kallat mina utvalda utan att se till deras ras, färg, sociala klass eller ställning, utan att ta 

hänsyn till om de har tränat sin intelligens eller om de har outbildade och klumpiga intellektuella organ. 

Jag har valt ut dem från världen och förberett dem med mitt ljus och min nåd för att göra mig känd genom 

deras förmedling. Jag har ringt till män, kvinnor, barn och vuxna som är trötta på världen och besvikna på 

den. 
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De kvinnor som har druckit den bittra bägaren har jag renat, jag har tröstat dem och förvandlat dem till 

mina tjänare. Jag har satt en gräns för de ungdomar som går under i denna tredje tidsålder på grund av 

världens korruption. Jag har gett dem mat från mitt bord och jag har bjudit in dem att öka antalet av mina 

arbetare, mina lärjungar i denna tid. 

55 Ni har ägnat er åt min tjänst och ber mig hjälpa er att nå målet för livets resa. Jag uppmuntrar dig, 

hjälper dig och stärker din själ och kropp för att nå mig. 

56 Jag har räddat dig när du har varit nära att falla ner i avgrunden och bli ett byte för den hungriga 

vargen. En del av er känner igen min stora kärlek till er och prisar mitt namn. Men de andra ger mig bara 

den smärta som de har skapat för sig själva. 

57 En del av er ber mig förlänga era dagar på jorden för att kunna tjäna mig. Men de andra pekar på 

deras trötta fötter och deras hjärtan som är skadade av livets växlingar. Men jag säger er: Jag har sänt er 

alla till den här planeten för att göra förtjänstfulla insatser för att främja er själ. 

58 Sannerligen säger jag er: Jag har kommit för att rädda syndare. En del av er har föresatt er att följa 

min undervisning. Men andra lever enligt sin egen vilja och presenterar sin smärta för mig. Men Fadern 

säger till er: Erkänn, mina barn, att ni inte följer min undervisning och därför drabbas ni av smärta, trots att 

detta inte är min vilja. Erkänn Elia som en outtröttlig herde som söker upp dig på stigarna, i 

undervegetationen, för att återigen föra dig till fårens hinder. 

59 Han låter dig vila i sin herdes famn och för dig in i min närvaro. Sedan ber han för sin hjord så att 

ni återigen får ta emot min barmhärtighet, min förlåtelse och min välsignelse. 

60 Vad ber du mig om denna dag, vad behöver du som jag inte vill ge dig? 

Du ber mig förlåta dig och uppmuntra dig i kampen ─ dessutom har du lidit och behöver tröst. 

Ingenting går obemärkt förbi för mig. Jag har följt dina steg och gått in i ditt hjärta som en tjuv för att få 

veta allt som finns inom dig. Allt du ber mig om ska ges till dig. 

61 Ni som söker min närvaro i andevärlden har inget behov av att utföra en yttre kult eller att delta i 

riter och ceremonier. Ni kommer till dessa ödmjuka mötesplatser där jag vill att ni ska samlas för att låta 

Mitt Ord höras för er, och här höjer ni er upp för att finna Mig. 

62 Jag söker för närvarande själar av god vilja som tar mina apostlar från den andra eran som förebild. 

Idag har jag inte kommit för att bli människa, och min manifestation är subtil. Därför måste ni förbereda er 

och rena er så att ni kan uppfatta varje tecken eller vink från mig. 

63 Ta Elia som förebild, den outtröttliga herden som kämpar och förbereder folkets själ. Hjälp honom 

i hans svåra uppgift och gläds när du upptäcker dina gåvor. Öppna själens ögon och skåda redan i denna 

värld den fullkomlighet som finns i andra ─ i de andliga världarna. 

64 Ge mig en hyllning för att du fullföljer ditt uppdrag, så som de höga varelserna, de rättfärdiga, gör. 

Studera inte mitt verk ytligt, för då kommer du inte att förstå det och inte heller upptäcka dess fulländning. 

Ta det som det tredje testamentet som jag lämnar till mänskligheten, och kom ihåg att jag tidigare talade 

till er med samma kärlek: Jehova med sin rättfärdiga röst när han talade till människorna i den första 

tidsåldern ─ sedan Jesus med sitt frälsande ord, och i dag tröstandets Ande, har lett människosjälen på en 

och samma väg. Det är en och samma gudomliga ande som alltid har lyst över dig. 

65 Säg inte att du älskar mig först när du har fått lindring för dina lidanden och sedan går du därifrån. 

Se hur blommorna behåller sin skönhet och doft även när vädret är hårt. Så ska också ni älska mig ─ både 

i fredens dagar och i prövningens dagar. 

Liknelse 

66 En ung man befann sig i en båt på ett oroligt hav. Men trots de våldsamma vågorna förblev båten 

lugn. 

Den unge mannen upptäckte mitt i havet tolv enkla män som verkade vara skeppsbrutna. Han drog in 

dem i sin båt och sade till dem: "Jag ska föra er till hamnen och ge er vad ni behöver. Dessa män knäböjde 

inför sin frälsare och tackade honom. Men i sina själar kände de sig ovärdiga att vara med honom. 

När den unge mannen såg dem, sade han till dem: "Jag har kommit för att frälsa syndare, jag har sökt 

de fattiga för att göra dem rika genom min nåd. Jag söker de sjuka för att ge dem 

Hälsa att ge." 
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När de skeppsbrutna hörde dessa ord kände de igen den yngling som hade räddat dem från att gå under 

i havets vågor. Då sade de till honom: 

"Herre, ljuset från en ny dag har gått upp för oss och för alla behövande." 

Den unge mannen sade till dem: "Jag ger er nu order om att korsa detta oroliga hav. De tolv som hade 

räddats blev förvånade när de såg att de böljande vågorna i båtens väg blev mjuka och lydiga när deras 

frälsare hörde sin röst. 

De skeppsbrutna som hade varit olydiga mot ett bud, en lag, och som hade blivit syndare och 

behövande, ångrade sig och sade till honom: "Herre, ge oss din undervisning igen." 

Då visade Herren dem en öppen bok där det stod en perfekt instruktion och sade till dem: "Jag 

anförtror er nu denna båt, så att ni kan rädda de skeppsbrutna." De tog emot detta uppdrag med glädje och 

lovade att vara lydiga för att fullfölja uppdraget. 

På den båtens väg räddades de som sjönk i havet, och dessa män var förvånade och övertygade om den 

kraft som Herren hade gett dem.  

Slutet på liknelsen 

67 Mästaren säger er i sanning: Jag har kallat er i denna tredje tidsålder, medan världen är på väg mot 

höjden av sitt fördärv, för att rädda er in i denna båt genom den undervisning som jag har anförtrott er, så 

att ni kan visa den för mänskligheten. 

68 Efter denna tid av undervisning kommer du att kunna utföra ditt uppdrag i världen. Du kommer att 

åtföljas av dina skyddsänglar och du kommer att ha tro och rättfärdighet som norm. Ni ska bekämpa 

okunnighet obevekligt, men ni ska också använda er av barmhärtighet och tålamod i er svåra uppgift att 

instruera och korrigera. 

69 Jag förstår er bön, jag hör era önskemål och känner till era önskningar och förhoppningar, och jag 

säger er: Var lugna, det kommer inte att saknas något. Du kommer att ha alla nödvändiga medel för att 

fullfölja ditt andliga uppdrag, och för att bevara din kropp kommer jag att ge dig vad du behöver. 

70 Jag välsignar dig i denna morgon av nåd. Låt er uppriktiga bön bli som en mantel som omsluter 

nationerna när jag välsignar dem nu och för evigt. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 356 
1 Det var ni som trodde på att jag skulle komma. Detta är redan de sista åren av min manifestation, 

och ändå kommer ni i brådska för att höra mig, som om detta vore de dagar då ni började bli mina 

lärjungar. 

2 Många har kallats under denna tid, men bara några få har följt mig. Men på dem alla sänkte sig 

ljuset från min Ande ner. Om jag under den andra eran sade: "Saliga är de som trodde utan att se", så 

upprepar jag nu: "Saliga är de av er som trodde utan att se, följde mig och höll ut!" 

3 Men jag måste säga er att ingen bör bli överraskad av min manifestation och min närvaro i denna 

form, eftersom det redan har profeterats och utlovats av mig under den andra eran. Jag har inte överraskat 

er, det var inte min avsikt. Om ni blev överraskade när jag kom, och om många blev överraskade när de 

fick veta om min manifestation, så berodde det på att ni var andligt uppslukade i en djup sömn. Det 

berodde på att du inte var vaken. 

4 Efter min avresa i den andra eran förväntade sig min återkomst från generation till generation 

bland dem som trodde på mig. Från föräldrar till barn fördes det gudomliga löftet vidare, och mitt ord höll 

längtan efter att få uppleva min återkomst vid liv. 

Varje generation trodde sig vara den begåvade och förväntade sig att Herrens ord skulle uppfyllas i 

dem. 

5 Så gick tiden, och generationerna gick också, och mitt löfte förtrycktes mer och mer från hjärtan, 

och man glömde bort att vakta och be. 

6 Århundraden gick, och när mänskligheten inte ens längre förväntade sig att jag skulle komma i det 

minst väntade ögonblicket ─ när människor var längst ifrån sanningen, gjorde jag min andliga närvaro 

märkbar i uppfyllelse av mitt ord. 

7 Den form som jag valde för att göra mig känd för människorna i denna tid har förvånat och till och 

med uppmuntrat många att fördöma den utan att först reflektera över mina tidigare uppenbarelser. 

8 Jag säger er att varje form som jag skulle ha valt för att manifestera mig själv skulle ha förvirrat 

alla dem som inte var redo att ta emot mig. Men för den som var vaken och förberedd skulle ingen form 

som jag skulle ha använt för min manifestation ha överraskat honom, eftersom han skulle ha känt mig i 

varje form av manifestation. 

9 Alla som har trott på mig i denna tid ─ alla som har känt mig och alla som har följt mig ─ 

sannerligen, säger jag er, har de andligen väntat på mig. Utan att vara medvetna om det har de sökt min 

återkomst och väntat på mitt ord. 

10 Mitt löfte på den tiden gavs inte till ett enda folk utan till hela mänskligheten, och det är därför jag 

i dag säger till er att mitt ljus inte bara har stigit ner till dessa skaror som hör mig genom röstbärarnas 

förståelseorgan, utan att jag manifesterar mig på tusen sätt på alla människors väg för att göra den nya 

tidens ankomst märkbar för dem. 

Jag måste också berätta för er att det har funnits de som, trots att de väntade på mig från den ena dagen 

till den andra och från det ena livet till det andra, när de såg mig komma i den form som ni har mig i, inte 

kunde tro på min närvaro och gick sin väg. Varför: För att de under lång tid i sin fantasi skapade en form 

av manifestation som inte var exakt den jag valde. 

11 Förstå att mina beslut och min inspiration är bortom all mänsklig gissning eller fantasi. 

12 Jag har gett er många bevis på att mina verk är högre än vad människan kan förstå som sanning 

och fulländning. 

13 Något av det som har förvirrat vissa människor mest är att Min undervisning uttrycks genom 

begränsade mänskliga intellektuella organ. Men om de som känner sig irriterade av denna anledning skulle 

försöka tränga in i Mitt Ord ─ verkligen, säger jag er, skulle de snart upptäcka de skäl jag hade att välja 

just en outbildad och till och med oren människa för att höra Min undervisning. Då skulle de upptäcka att 

de skäl som jag hade att välja detta medel var min kärlek, min rättvisa och den eviga lagen, genom vilken 

den mänskliga själen skulle kunna kommunicera direkt med sin Fader, en form av kommunikation där 

själens egenskaper och kroppens förmågor skulle delta samtidigt. 

14 Det är bara naturligt att den som vet att han är en syndare anser sig ovärdig att få en sådan nåd. 

Men det är bara rätt att du också ska veta att jag ser bortom din närvaro och att jag står över dina brister. 
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15 Förstå ─ eftersom ni är en del av mig - att det enda jag gör är att hjälpa er att rena er själva och 

fullända er själva så att ni kan leva i mig. 

16 Det är inte längre lämpligt att andra tjänar in meriter för syndare. Dessa tider har redan passerat, 

men dessa förtjänster finns kvar som exempel. 

17 I dag är det syndaren själv som skaffar sig meriter för sin frälsning. Jag vill vara hans vägledare, 

hans lärare, hans frälsare. 

18 När har föräldrar på jorden älskat endast de goda barnen och avskytt de onda? Hur ofta har jag inte 

sett dem vara mest kärleksfulla och omtänksamma mot just dem som sårar och får dem att lida mest! Hur 

skulle det vara möjligt för dig att göra större verk av kärlek och förlåtelse än mina? När har man någonsin 

sett att Mästaren måste lära sig av lärjungarna? 

19 Vet därför att jag anser att ingen är ovärdig till mig och att vägen till frälsning därför för evigt 

inbjuder er att beträda den, precis som portarna till mitt rike, som är ljus, fred och godhet, för evigt står 

öppna i väntan på att de som var långt ifrån lagen och sanningen ska anlända. 

20 På grund av allt detta ville jag bland mängden av syndiga varelser välja ut dem som jag skulle 

använda som redskap för att göra mitt ord känt. 

21 Hur många fall av verklig förnyelse har det inte funnits bland dem som jag har valt ut för denna 

tjänst! Hur många bevis på omvändelse och omvändelse! 

22 Jag tillkännagav att min återkomst skulle ske i anden, och därför uppfyllde jag det i denna tid. 

Varför skulle jag ha valt ett annat medel, som inte skulle ha varit mänskligt, för att göra mig känd, 

eftersom det är människor som jag har sökt? Det räckte med att dessa folkmassor andliggjorde sig själva 

lite, och deras känslighet gjorde det möjligt för dem att uppfatta min närvaro och mitt väsen, och att finna 

denna typ av manifestation korrekt och naturlig. 

23 Jag måste säga er att inte alla har kommit med tillräcklig känslighet för att kunna uppleva känslan 

av min närvaro från första stund. För medan vissa har kommit med en vaken andlig blick för att se detta 

ljus och för att förstå kärnan i mitt ord, har andra kommit med undersökande fysiska ögon, och därför har 

deras bedömningar, utvärderingar och observationer varit ytliga och alltid bara intresserat sig för det yttre. 

I stället för att söka ordets mening eller väsen har de bedömt språkets större eller mindre korrekthet och 

sedan frågat efter röstbärarnas liv, deras livsstil, deras sätt att tala och till och med deras kläder. 

24 De senare var naturligtvis tvungna att upptäcka brister hos dem som bara är nybörjare när det 

gäller detta verk, och sedan förnekade de all sanning i min undervisning, medan de förra förbisåg mina 

tjänares fel, begränsningar och fattigdom, med tanke på att de bara är människor och därför begår fel, och 

att de bara var ute efter meningen, essensen av detta ord, vilket är anledningen till att de fann min Andes 

närvaro i denna "bukett". 

25 Den som inte uppmärksammar mina ord eller fördjupar sig i deras innehåll kommer aldrig att 

kunna finna deras sanning, och han kommer inte heller att finna ett klargörande eller en lösning på alla 

sina tvivel. 

26 Det är jag som förklarar allting i mitt eget ord, så att det inte finns det minsta fel eller tvivel bland 

lärjungarna. 

27 Kom ihåg hur ofta jag har sagt till dig att lära dig att söka efter essensen i detta ord, den mening 

som ligger bortom den mänskliga formen av ditt språk. Kom ihåg att jag har sagt till er att ni inte ska bli 

förolämpade av Ordets jordiska form, för då kommer ni inte att finna dess mening, och att ni alltid måste 

ta hänsyn till att jag har gjort mig känd genom syndare, genom människor med otränade sinnen, utan 

utbildning och studier, så att ni inte lägger för stor vikt vid Ordets yttre form och lär er att tillskriva Min 

manifestation den sanning som den har, liksom att tillskriva dessa kroppar det som tillkommer dem. 

28 Inse att alla inte har sökt mitt ljus och inte heller varit lärjungar som strävar efter att bli lärjungar. 

Lär dig nu varför många har vänt mig ryggen och fortsätter att hävda att de har drabbats av besvikelse 

av mina arbetare! 

29 De är törstiga hjärtan som har varit vid källan till den outtömliga sanningen och som inte har 

kunnat buga sig ner för att dricka sig mätta. De har en mycket stor tomhet inom sig och fortsätter att söka 

och ropa utan att finna vad deras själ behöver. Men en dag kommer de att närma sig denna väg igen, och 

då kommer deras smärtsamma erfarenheter att tala om för dem att de inte längre ska söka mig i det yttre 

utan i det djupare. När de återvänder kommer ni att se visdomen lysa hos dem som har lyssnat till mig 
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ivrigt ─ hos dem som har stannat kvar hos Mästaren och som har belönats för sin tro och förandligande 

genom att ljuset har strömmat ner över dem och avslöjat stora mysterier och läror för dem. 

30 Jag testade er alla innan ni kom för att bevittna min manifestation. Jag skickade kloka bevis till var 

och en av mina lärjungar så att de skulle ge er möjlighet att bevittna min närvaro. Men sannerligen säger 

jag er: Medan vissa har varit hängivna, ödmjuka och lydiga inför min kallelse, har andra, trots att de också 

har hört mig, förblivit utan tro, utan vilja och har ofta varit fulla av stolthet, motvilja och till och med 

ovilja. Vad kan själen ta emot när sinnet är fördunklat och hjärtat förgiftat? En sådan person ser bara 

brister. 

31 Jag testar er alla. Jag prövar också dem som följer mig kontinuerligt, med avsikt att hela deras 

väsen ska stärkas och ─ om Mitt Ord inte längre kan höras på detta sätt ─ de ska få den visdom som finns i 

Mitt Ord och samtidigt ha all den styrka som behövs för att sprida denna undervisning med sann renhet. 

32 Mina lärjungar måste vara övertygade om att när de inte längre hör mig på samma sätt som nu 

kommer deras exempel att vara mycket viktigt. Då kommer de utmärkta lärjungarna att lära de andra 

genom sina gärningar. De måste veta att det vittnesbörd de bär om Mitt Ord alltid skall åtföljas av 

handlingar. 

33 Om mitt folk i morgon, när vittnesmålets tid kommer för detta folk, inte lever efter mitt ord ─ om 

de inte anpassar sina gärningar till min sanning, så kommer det inte att vara till någon nytta för dem att 

upprepa mina ord, hur perfekta de än är. 

34 Den som har en önskan att göra mina ord kännbara i hjärtat bör klä sig i kärlek, genomsyras av 

barmhärtighet, skaffa sig ett lager av ödmjukhet och tålamod, vara beredd att förlåta och vara av god vilja 

att lindra sina medmänniskors lidanden. Då kommer han att uppleva hur det hårdaste och mest motsträviga 

hjärtat skakas och rörs av mitt ord, som är effektivt i mina lärjungars hjärtan. 

35 Eftersom ni vet att orsaken till att många av era medmänniskor inte framhärdar i att höra detta ord 

är att de har upptäckt era brister, försök då att avråda er själva från att bryta mot min lag så mycket ni kan, 

eftersom ni vet att ert exempel har ett stort inflytande på dem. 

36 Jag vill att ni ska känna er nöjda med er själva, att ert samvete aldrig klandrar er för att någon av 

era medmänniskor avvikit från den rätta vägen för att ni inte visste hur ni skulle visa honom renheten och 

sanningen i mitt arbete. 

37 När jag talade till folkmassorna under den andra tidsåldern hördes mitt ord ─ perfekt i mening och 

form ─ av alla. Min blick trängde in i deras hjärtan och upptäckte allt som var och en av dem hade inom 

sig. I vissa fanns det tvivel, i andra tro, i ytterligare andra talade en röst fylld av rädsla till mig: det var de 

sjuka vars smärta fick dem att hoppas på ett mirakel från mig. Det fanns de som försökte dölja sitt hån när 

de hörde mig säga att jag kom från Fadern för att föra himmelriket till människorna, och det fanns också 

hjärtan där jag upptäckte hat mot mig och en avsikt att tysta eller eliminera mig. 

38 Det var de arroganta, fariséerna, som kände sig träffade av min sanning. För trots att Mitt Ord var 

så tydligt, så fullt av kärlek och så tröstande ─ trots att det alltid bekräftades av kraftfulla gärningar ─ 

fortsatte många människor att vilja upptäcka sanningen om Min närvaro genom att döma Mig enligt 

människan Jesus, genom att undersöka Mitt liv och rikta sin uppmärksamhet mot Mina kläders blygsamhet 

och Min absoluta fattigdom av materiella ting. 

Men de nöjde sig inte med att fördöma mig, utan fördömde också mina lärjungar, och de iakttog dem 

noga, vare sig de talade, följde mig på mina vägar eller satt vid bordet. Hur upprörda blev inte fariséerna 

när de vid ett visst tillfälle såg att mina lärjungar inte hade tvättat händerna innan de satte sig till bords! 

Stackars huvuden som förväxlade kroppens renhet med själens renhet! De var inte medvetna om att när de 

rörde vid det heliga brödet i templet var deras händer rena men deras hjärtan fulla av röta. 

39 Så länge jag predikade i världen sa jag aldrig att mina lärjungar redan var herrar eller att man 

skulle lyssna på dem. De var fortfarande lärjungar som, fängslade av ljuset från mitt ord, frivilligt följde 

mig, men som fortfarande gjorde misstag, för det tog tid för dem att förändras och sedan fungera som 

exempel för människorna. De var stenblock som fortfarande slätas ut av den gudomliga kärlekens mejsel, 

så att de senare också skulle förvandlas till diamanter. 

40 När jag säger till er att mina lärjungar gjorde misstag, kom ihåg det tillfälle då jag talade till 

folkmassan och eftersom det fanns några kvinnor bland dem som hade sina små barn i handen eller i 

famnen, gjorde mina lärjungar, som trodde att barnen skulle kunna förgripa sig på mig, misstaget att säga 



U 356 

115 

till dessa mödrar att de skulle gå iväg med sina barn, eftersom de trodde att mitt ord bara var för vuxna. 

För de visste inte att mitt ord är avsett för anden, oavsett om det är en gammal man, en mogen person, en 

ungdom eller ett barn, och att det är samma sak om det är en man eller en kvinna, eftersom kön inte har 

något med anden att göra. 

41 Vilken smärta upplevde de mödrar som hade närmat sig Jesus för att han skulle välsigna deras små 

barn, och hur de tvivlade på den handling som mina lärjungar gjorde, på den barmhärtighet och kärlek som 

jag utstrålade i mitt ord! Därför var jag tvungen att höja min röst och säga till dem: "Låt barnen komma till 

mig." 

42 Jag använde dessa misstag för att lära mina lärjungar. När jag arresterades i Olivgården försökte en 

av mina lärjungar, Petrus, försvara mig och gav översteprästens tjänare ett svärdslag. Då sade jag: "Ta upp 

ditt svärd igen. Ty alla som tar till svärdet kommer att gå under för svärdet." 

43 Jag lämnade mina lärjungar och de stannade kvar på min plats för att vittna med sina gärningar och 

ord. Min Ande överflödade dem med ljus och inspirerade dem till alla de gärningar som skulle tjäna till att 

sprida mitt frö över hela världen och bestå som ett exempel på kärlek, ödmjukhet och upphöjdhet. De var 

inte längre bräckliga barn utan hade förvandlats till eldiga lärjungar, värdiga representanter för sin Mästare 

på jorden. Pusillanimity, tvivel och fel hade gett plats åt sanningen, som de bekände i alla sina verk. 

44 Älskade människor, även ni har under tiden för min förkunnelse i denna tid gjort misstag, haft 

svagheter, fallit i frestelser och tvivlat ibland. Men jag kommer att avbryta min förkunnelse och ge er tid 

att reflektera, förbereda er och bli starka, för även ni kommer att stanna kvar på jorden för att vittna om 

mitt ord ─ ett vittnesbörd som kommer att ske genom era gärningar. 

45 Tänk dock inte på att ditt uppdrag kommer att vara mödosamt och sorgligt. Sannerligen säger jag 

er att när ni har uppnått andlig utrustning kommer ingenting att verka svårt eller svårt för er. 

46 Omedvetet kommer du att börja leva ett dygdigt liv, och detta kommer att vara det tydligaste 

vittnesbörd du ger dina medmänniskor om min sanning. 

47 Kom ihåg att trots dina brister har du ofta redan utfört mirakel. Kom ihåg att när din andlighet 

blommar ut fullt ut inom dig kommer dina verk att bli större. 

48 Jag ser att du ännu inte anser att det är så viktigt vad ditt exempel har för betydelse för andra. Du 

ville inte vara tydlig med den kraft som ligger i dina ord, liksom i din bön och dina gärningar. 

49 Jag är den enda som känner till de frön som era handlingar sår i hjärtan, och jag låter min dagg av 

liv och kärlek sänka sig över era frön så att de inte förgås. Men det är nödvändigt att ni tror på sanningen i 

era arbeten så att ni inte överger dem, för ni har knappt börjat dem. Var medveten om att det alltid kommer 

att finnas ögon som tittar på allt du gör, och det är bra om dessa ögon alltid upptäcker ett exempel på 

lydnad mot mina läror. 

50 På din väg har många okunnighetens ögonbindlar fallit av. Genom ditt ord har några av dina 

medmänniskor avvikit från sedlighetens väg. Ditt exempel på fredlighet har bidragit till att återställa 

harmonin i många hem som har piskats av oenighetens virvelvind. Många sjuka människor har på sina 

lidanden känt den balsam som du har överöst dem med och på så sätt befriat dem från sina lidanden, och 

du har också gjort många hjärtan starka mot världens förföljelser och faror. 

51 Varför ger ni då inte era verk det värde de har? Jag säger inte till dig att du ska skryta om dem eller 

göra dem kända ─ nej, jag vill bara säga dig att i varje fall där jag utgjuter min barmhärtighet inser du 

vilken betydelse det ljus som flödar genom dig kan ha för dina medmänniskors liv. För då kommer du inte 

längre att kunna överge dina frön. 

52 Älskade såddare! Bär min fred över hela världen, i den finns min kärlek, min barmhärtighet, min 

sanning och min balsam! Ha denna balsam i bön, i tanke, i ord, i blick, i en smekning, i hela din varelse, 

och sannerligen säger jag dig att endast din andliga dags arbete på jorden kommer att bli rikt på 

tillfredsställelse för dig, men aldrig bittert. 

53 Snart kommer jag inte längre att manifestera mig i denna form. Men jag ska lämna er fulla av min 

kraft och mitt ljus, och därför ska ni inte vara rädda för att jag ska lämna er som får bland vargar. 

54 Frånvaron av mitt ord får inte vara en anledning för er att bli kalla, upphörandet av dessa 

manifestationer får inte leda till att ni tar avstånd från varandra ─ tvärtom, just då bör ni förena er ännu 

mer så att ni kan möta kampen och prövningarna. 
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55 Tiden är fortfarande långt borta när ni kommer att närma er varandra andligt, så länge ni är fysiskt 

avlägsna från varandra. 

56 För närvarande behöver ni fortfarande se och höra varandra ─ för närvarande behöver ni 

fortfarande ge varandra värme, styrka, tro och mod. 

57 Jag har uttryckt min vilja till er att ni fortsätter att samlas en tid efter min avresa, så att era 

förberedelser kan göra er värdiga att bevittna min andliga närvaro i era samlingar. Men när er tro har blivit 

stark, era beslut har mognat och ni har vant er vid att söka och ta emot mig från ande till ande, då kommer 

ni att vara i stånd att sprida er på olika sätt som såddare av denna lära som befriar och höjer själen. 

58 Jag kommer alltid att vara närvarande vid era sammankomster, och vid dem kommer jag att utgjuta 

min inspiration över varje sinnesorgan. Men redan nu säger jag till er: Välsignade är de hjärtan som i dessa 

dagar, när Mitt Ord inte längre kan höras, kommer att fortsätta att känna samma känslor i spridningen av 

det som nu griper dem när de väntar på att Min stråle skall stiga ner. 

59 Jag vill att era sammankomster ska genomsyras av fred, så att er meditation kan vara djupgående 

och låta er upptäcka kärnan i mitt ord, men att stridigheter eller passioner aldrig uppstår vid dessa 

tillfällen. För då skördar du bara mörker. 

60 Jag ger dig en osynlig nyckel som låser dörren till varje frestelse. Men samtidigt öppnar jag 

dörrarna för inspiration. För var alltid medvetna om att det är just då som den tredje epokens uppenbarelse 

kommer att hällas ut över er i överflöd, för denna kungörelse genom Mina röstbärare har bara tjänat till att 

förbereda er. 

61 Spiritualisering, inre samling och ett höjt tänkande kommer att vara nyckeln som öppnar dörren till 

nya uppenbarelser, i vars ljus du kommer att finna förklaringen till alla mysterier och till allt som inte är 

förklarat. 

62 Ni kommer att fortsätta att sträva efter att locka till er nya församlingsmedlemmar som sedan 

kommer att bli nya lärjungar, de "sista", på vilka jag också kommer att utgjuta min Ande. Ditt hjärta får 

inte stänga sig för andras smärta ─ tvärtom ska din barmhärtighet vara störst mot de svaga och de som 

lider, mot dem som är utmattade, andligt hungriga och törstiga efter kärlek. 

63 Ni ska se till att era församlingar har den andliga kraft som lockar era medmänniskor, precis som 

mitt ord i denna tid har lockat och samlat de stora folkmassorna. 

64 Din bön kommer att göra underverk i dessa sammankomster när du förenar dina tankar och tar itu 

med dina medmänniskors angelägenheter som om de vore dina egna. Då kommer du att känna trösten, 

hälsan för deras kropp eller själ, som strömmar ner över dem ─ freden för deras hjärta, ljuset som lyfter 

dem till det sanna livet. 

65 Med tanke på alla dessa bevis på min närvaro kommer ditt hjärta inte att sakna slutet på den 

nuvarande perioden eftersom du har mitt ord i skrift för att tolka det med största möjliga förberedelse; då 

kommer du att känna det djupt. 

66 Det kommer att dyka upp tolkare av min undervisning, seare med klar syn och sanna ord. Du 

kommer att använda ett mer andligt sätt att bota de sjuka. Den helande kraft som jag har placerat i dig 

kommer först att nå den sjukes själ och inspirera den att resa sin liggande kropp och lära den att övervinna 

lidande och passioner för att återfå själens sanna frihet. 

67 Låt allt ert arbete vara blygsamt och hemligt, låt ingen låta avundsjuka eller fåfänga gro i sitt 

hjärta. För om detta skulle hända skulle ni inte få se miraklet med dialogen mellan ande och ande inträffa, 

vilket är vad ni ska börja praktisera när det nuvarande stadiet är över. 

68 På samma sätt som jag under de sista dagarna av min manifestation har belönat de förberedelser 

som ni har haft ─ för att höra det ─ med mitt ord fullt av uppenbarelser, essens och läror, så kommer jag 

att veta hur jag ska belöna er upphöjning med inspirationer och profetior som kommer att skaka om 

världen under era dagar av dialog från ande till ande. 

69 Mina lärjungars iver, respekt och lydnad kommer att belönas med andliga fördelar. 

70 Människor kommer från andra länder och frågar dig vad jag har lärt dig och vad jag har meddelat, 

och du kommer att upprepa mina ord. Men om några eller många av mina lärdomar skulle raderas ur ditt 

minne, kommer du att konsultera den bok som min inspiration för närvarande dikterar för de lärjungar som 

kallas "guldfjädrar". 
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71 Denna bok skall vara för alla utan undantag och utan privilegier, precis som mitt ord har varit för 

alla. På så sätt kommer min undervisning inte att begravas i några få personers hjärtan utan kommer att 

sprida sitt ljus för alltid. 

72 Redan nu uppmanar jag detta folk att ta hänsyn till denna bok som de snart kommer att få i sin ägo 

─ att ni inte låter dess lärdomar falla i glömska, att dess sidor inte förblir stängda. Kom ihåg att under de 

kommande stridens dagar kommer du i dessa lektioner att finna de vapen som behövs för strid, det 

lämpliga svaret på de frågor som mänskligheten ställer till dig och lösningen på dina prövningar. 

73 Den här boken kommer att hjälpa lärjungen med svagt minne, den kommer också att hjälpa den 

som är tallös, och den kommer bara att vara nödvändig eftersom hans avsikt är inspirerad av barmhärtighet 

och kärlek till sina medmänniskor, så att han i de stunder då han upprepar Mina ord, när han läser dem, 

kan göra Min närvaro känd och njutbar för dem som aldrig har hört Mig genom röstbäraren. Sanningen att 

säga säger jag er, när ni förbereder er för att ta emot mig i denna form kommer även tvivlarna och de 

hårdhjärtade att darra eftersom ert vittnesbörd har varit rent. 

74 Jag lämnar redan nu dessa rekommendationer för att hjälpa dig att förbereda dig. 

75 Förbli enade efter min avgång, utforska min undervisning och reflektera över den, då kommer ni 

att se den tid komma när ert folk kommer att vara starkt nog att stå upp i striden. 

76 Du behöver inte fråga någon om vilken timme eller dag du ska börja utföra det uppdrag som jag 

anförtror dig just nu. Du kommer att känna i ditt hjärta den tid som jag har bestämt, precis som profeterna i 

gångna tider som innerligt hörde den gudomliga kallelsen och som, fulla av tro och lydande denna impuls, 

gav sig iväg för att uppfylla min vilja. 

77 Searnas uppgift under dessa dagar kommer att vara mycket svår och deras ansvar mycket stort, att 

ge vägledning åt folket, att väcka dem och uppmuntra dem. För att mitt ljus alltid ska nå dem måste de 

förbli väl förberedda och aldrig låta fåfänga förleda dem eller lögner fresta dem. 

78 Det kommer också att ske händelser i världen som kommer att vara som tecken eller indikationer 

så att du vet när du ska ge dig av. 

79 Vad kommer du inte att kunna veta då? Vilka tvivel kommer att finnas i era hjärtan? Vilka frågor 

kommer du att få som du inte vet hur du ska svara på? 

80 Eftersom jag har förklarat mitt ord och allt mitt arbete för dig på ett enkelt sätt, även om det är det 

mest djupgående som finns i ditt liv, ska du förklara min undervisning för dina medmänniskor på samma 

enkla sätt. 

81 Då kommer du att vara ett bålverk för de svaga och för dem som längtar efter ljus, som kommer att 

söka dina råd och be om dina böner i prövningens ögonblick. 

82 Detta kommer att bli vackra tider av aktivitet för detta folk, om de vet hur de ska uppskatta och 

använda dem, och en ljusfylld möjlighet för er själ, som kommer att njuta av alla sina gåvor i överflöd. 

83 Hur många fall av omvändelse kommer du inte att bevittna! Hur många mirakulösa helanden av 

sjuka på kropp och själ! Hur mycket kommer du inte att glädjas när du ser dina medmänniskor, som hittills 

levt som pariaer, också manifestera de gåvor som du har lärt dem att upptäcka i sitt väsen! De som trodde 

att de var arvlösa när de såg era gåvor kommer att bekräfta att ni alla är mina arvingar, och att det jag ger 

er aldrig tar jag ifrån er, även om jag ibland undanhåller er det på grund av mina perfekta kärlekslagar. 

84 Vet hur mitt ord förbereder er för att gå in i handlingens tid och föregå med gott exempel i 

andlighet och ödmjukhet. 

85 Nu är det dags för era förberedelser eftersom mänskligheten redan är nära att vakna upp. 

86 Jag lämnar er vakna och i bön, för ni kommer att bevittna stora händelser som kommer att skaka 

om alla jordens folk. Ni kommer att se de mest fruktansvärda krig som har ägt rum i er värld. Du kommer 

att se kampen mellan olika religiösa samfund och doktriner, du kommer att se svält, pest och död ödelägga 

nationer och städer, och allt detta kommer att visa på slutet av en period, en tidsålder. Men efteråt kommer 

ni att se livets uppståndelse. 

Du kommer att se en förening av folk som har levt som fiender i århundraden. Ni kommer att bevittna 

försoningen mellan folk och raser, ni kommer att se hur den förseglas av kärlek från vissa till andra. Du 

kommer att se hur de stora religiösa samfundens jordiska makt försvinner och hur spiritualiseringens 

frukter dyker upp överallt. 
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Du kommer att se många människor som är kända som forskare i förvirring, och du kommer att se de 

stora talesmännen förvirrade, som inte vet vad de ska säga, eftersom sanningens ljus kommer att påverka 

dem. Å andra sidan kommer de som alltid har blivit förföljda eller förödmjukade för sin kärlek till rättvisa 

och sanning att se frihetens och rättvisans sol skina vid horisonten. 

87 Detta kommer att vara den lämpliga tiden för att människornas andliga framsteg ska manifesteras 

fullt ut och för att det andliga liv som existerar bortom människorna verkligen ska kunna kännas av dem. 

88 Det kommer att bli materialismens sammanbrott när människor, som bara har älskat världen, med 

andens blick ser på det sanna livet ─ när förövarna av all den ondska som plågar mänskligheten kastar sina 

böcker, i vilka de ofta har förnekat sanningen, i elden. 

89 Jag, som inte kan förneka någon mitt ljus, kommer att ge det till alla och därmed öppna sinnets 

dörrar för inspiration som en inbjudan till visdom, evighet och upphöjdhet. 

90 Undersök, lärjungar, min undervisning och säg om någon av dess delar innebär bakåtsträvande, 

tillbakagång, stagnation eller förvirring. 

91 Om din tro på mitt ord är fullkomlig, bär du det oförstörbart inpräntat i din själ så att andligheten 

kan komma till uttryck i alla dina handlingar. 

92 Mitt ord lovar dig det rike som enligt min vilja ska skapas i ditt hjärta, så att det kan lysa upp ditt 

liv, och dess ljus ska lysa i hemmen, hos föräldrarna, i äktenskapet, hos barnen och hos medmänniskorna, 

så att härskarna kan vara generösa, lärarna kloka och domarna rättvisa. 

93 Detta är min undervisning. Låt den inte blandas ihop med de vetenskaper genom vilka 

människorna endast söker efter att manifestera och förverkliga sina själar. 

94 Jag har kallat min undervisning för spiritualism eftersom den lär ut själens uppstigning och 

avslöjar för människan alla de gåvor hon har för att kunna fullända sig själv. 

95 Hur få är inte de som än idag misstänker den sanna kärnan i denna undervisning! Endast ett fåtal är 

de som förstår mig lite efter lite! Jag ser att större delen av er fortfarande lever kvar i traditioner och seder 

som inte gör er själ gott. 

96 Hur mycket rädsla ser jag inte i många hjärtan när det gäller att överge dessa vanor, traditioner och 

handlingar som ni har skapat i mitt arbete! Och hur mycket känner du inte ditt hjärta sårad när detta talas 

till dig utan att du vill förstå att du för att följa dessa traditioner avstår från att verkligen uppfylla min lag. 

97 Inse att mänsklighetens externaliserade dyrkan av Gud alltid har varit orsaken till dess andliga 

stagnation. Men du bör inte falla in i detta misstag igen och alltid vara medveten om att för att göra 

andliga framsteg och nå fulländning är det viktigt att dyrkan av mig är inre, ren, djup och andlig. 

98 Jag kommer att pröva mitt folk med visdom och rättvisa för att befria dem från okunnighet och 

misstag. Jag ska hindra dem från att falla in i fanatism, och även därför ska jag pröva dem. 

99 För att älska er nästa, sprida fred, göra mitt ord känt, visa barmhärtighet och be för mänsklighetens 

fred, vilket är den andliga tillbedjan som jag förväntar mig av er, behöver ni inte ha några yttre handlingar 

för att tillbedja ─ varken i de församlingslokaler där ni samlas eller i era hem. 

100  Betänk: Så länge ni inte förenar er i en verklig andlighet kommer er bön inte att ha den 

nödvändiga kraften för att göra sig påmind för era medmänniskor. 

101  På grund av dessa ord ska inte de som anser sig vara tillräckligt rena för att döma sina 

medmänniskor resa sig. Ty sannerligen säger jag er att det är jag ensam som kan bedöma den enes och den 

andres gärningar. 

102  Ni skall inte heller döma era bröder, även om timmen skulle vara kommen att ni skulle se dem 

förråda mig. För ni ska komma ihåg att jag har sagt till er att jag ensam kan bedöma andlig renhet eller 

orenhet. 

"Döm inte", har jag sagt till er, men ge goda råd, försök att undvika att fresta era medmänniskor. Men 

om du inte kan göra något av detta, sträva då efter att förbli i sanningen. Då kommer den dag då de som 

har avvikit från vägen kommer att återvända till den, övertygade om sina misstag, och komma att tro att ni 

har hållit fast vid mina bud. 

103  Vakta och be så att ni kan förenas och få fred. Ni befinner er redan i Mitt Ords sista dagar, och jag 

vill att ni ska vara andligt förenade när den sista dagen kommer. 
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104  Jag har gett er många lektioner så att ni vet hur ni ska förhindra att en av era bröder och systrar 

skiljer sig från folket. Förstå att de som kunde höra mig väldigt lite kan vara svaga. Ge dem styrka och tro. 

Även bland dem som ofta har hört mig finns det kanske hjärtan utan fasthet, så att du kan ge dem 

värme och uppmuntran på livets väg. 

105  När ni väl är förenade, o folk, kommer ni att samlas för att be för fred i världen och sända er själ, 

förvandlad på tankens vingar till en fredsduva, till nationerna. 

106  Förvänta dig aldrig att dina böner ska ge omedelbara resultat. Ibland måste du vänta lite, ibland 

måste du vänta länge, och ibland kommer du inte ens att kunna uppleva att det du har bett mig om 

förverkligas. Men ert uppdrag har ändå fullbordats. 

107  Ni ska vara fredssåddare, men jag säger er återigen att ni inte ska förvänta er att skörda innan tiden 

är inne. Du ska låta detta frö gro, gro, växa och bära frukt, och först då ska du skörda och låta din själ 

fyllas med tillfredsställelse. 

108  Lärjungar, förundras över att ni lär er allt detta genom en av era bröder och systrar som jag 

förvandlade till ett av mina redskap så att ni skulle bli vittnen till de verk som min kraft gör genom att 

förvandla en klumpig varelse till en varelse som är andligt användbar för alla, och genom att förvandla en 

syndare till en varelse som är ren av hjärta och sinne för att förmedla mitt ord. 

109  Jag har också anförtrott er mina röstbärare så att ni kan leda dem till framsteg och fulländning; och 

nu, under de sista dagarna av mina kungörelser, njuter de gemenskaper som har kunnat föra sina röstbärare 

till upphöjning av den andliga "smaken" av en mogen frukt som har vårdats med uthållighet och kärlek. 

110 Alla har inte vetat hur de ska göra detta, eftersom många av dem har försummat röstbärarna och 

övergivit dem. Andra har de berövat sin livsblod utan hänsyn eller barmhärtighet, och ytterligare andra har 

de skurit av de gröna grenarna på livets träd. Där har du orsaken till den bittra smak som folkmassorna ofta 

har fått i stället för sötma, och från detta har många fel uppstått, såsom att betrakta som perfekt det som 

bara har varit ofullkomligt från röstbärarens sida, eller att tillskriva mig orenheter, materialiseringar eller 

ofullkomligheter hos röstbärarna. 

Efter min avresa måste ni skilja vetet från agnarna, det vill säga ni måste ta bort alla orenheter som 

borde ha lagts till mitt ord, så att ni kan föra denna undervisning vidare i världen. 

111. Om någon skulle fråga dig varför Jag gjorde Mig själv känd genom så många röstbärare, ska du 

säga till dem att om Jag hade kommit för att leverera Mitt Ord, som Jag gjorde i Jesus vid den tiden, skulle 

en person ha räckt till för Mig. Men eftersom Min manifestation skedde genom enkla och otränade 

människor, och Mitt budskap samtidigt var mycket stort, kunde ett enda mänskligt intellektuellt organ inte 

vara tillräckligt, utan det måste finnas så många som var nödvändiga. 

112. Från Roque Rojas, föregångaren till Min proklamation, genom vilken Elia talade, och från 

Damiana Oviedo, genom vilken Jag gav Mitt första ord i denna tid, till de sista röstbärarna, har var och en 

av dem endast offentliggjort en del av Mitt verk, men inte hela Mitt budskap. 

113. Till exempel meddelade jag er genom Roque Rojas att den tredje eran gryde för mänskligheten. 

Jag avslöjade för er öppnandet av det sjätte inseglet, som innehåller dess visdom, dess dom, dess gåvor och 

uppfyllandet av många gamla profetior för att hälla sitt ljus över varje ande och allt kött. 

114. Hemligheten med "kännetecknet" eller "märket" blev känd för er av den mannen, och han 

påminde er om det symboliska antalet av de utvalda i den tredje tidsåldern. 

115. Senare, genom Damiana, avslöjades syftet med min ankomst för er ─ de gåvor som varje lärjunge 

hade inom sig, och även det datum då min manifestation skulle upphöra. Från dessa läppar kom det ord 

som min Ande förde med sig vid den tiden och uttryckte genom enkla läror och små liknelser för de första 

lärjungarna. 

Men det andliga ordet kom också från Maria som ett budskap av oändlig ömhet och obeskrivlig tröst 

för varje drabbat hjärta. 

116 Med Roque och Damiana var allt bara en början, ett löfte. Men med åren trängde de röstbärare 

som följde efter dem mer och mer in i mysteriet kring röstbärarens uppgift, vilket gjorde det möjligt för 

mitt ord att bli mer omfattande, för mitt arbete att ta tydlig form och för mysterierna att avslöjas. 

117. Hur många hjärtan har inte blivit uppmuntrade och tröstade när ni har hört Mitt Ord genom Mina 

utvaldas sinnesorgan! Hur många själar har inte räddats från mörkret för att de har hört mig genom 

förmedlingen! 
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118 Jag välsignar mina röstbärare som visste hur de skulle förbereda sig och som vigde sig åt min 

tjänst. 

119. Men jag säger er också att många av mina barn har vänt mig ryggen och förnekat mig på grund av 

bristande förandligande av röstbärarna. Jag förlåter dem och ger dem möjlighet att själva städa upp sina 

fläckar. 

120 Älskat folk: Vakta och be fram till de sista ögonblicken av min manifestation, så att ni kan börja 

det nya stadiet av min manifestation med ett fast steg från ande till ande. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 357 
1 På denna dag står en yngling och en jungfru inför mig för att be mig att deras förening ska 

välsignas och bekräftas av min kärlek. 

2 Och jag tar emot er, mina barn ─ inte bara i denna stund, för ni har alltid varit med mig och jag 

med er. 

3 Ni kommer för att fira er förening, men jag säger er: Ni har länge varit förenade av ödet. Men det 

är fortfarande nödvändigt för människor att fira en handling som vittnar om gemenskapen, äktenskapet 

mellan de två människorna, så att det andligt och mänskligt erkänns och respekteras. 

4 Du deltar inte i en ceremoni, du kommer för att få en smekning, råd från Fadern och instruktioner 

från Mästaren. 

5 Ni är två själar, två hjärtan som förenas till en enda varelse och en enda vilja. Ni har varit långt 

ifrån varandra i olika världar och har kommit till jorden ─ först den ena och sedan den andra, och under 

denna övergång har ni prövats i er kärlek, i ert tålamod, och ni har förblivit trogna mot mig. Ni har hållit 

era löften genom att övervinna alla hinder med kärlek och tro. 

6 Du är i närvaro av din Herre, som pryder din själ och uppmuntrar den, så att du med denna svåra 

uppgift som jag pekar ut för dig kan fullfölja det mest sublima som jag har gett människorna inom det 

mänskliga. 

7 Du går nu in i denna institution av kärlek, uppoffring och liv ─ av avstående och lydnad mot ödet 

─ för att uppfylla ett ideal. Och för att ert steg på den nya vägen ska vara säkert, kommer ni och önskar 

ljus, och det ger jag er i överflöd. 

8 Du människa: De förmågor som jag gav den första människan på jorden har jag också gett dig: 

Talang, vilja och energi ─ även styrka, liv och frö. Du håller symboliskt ett svärd i din högra hand och en 

sköld i din vänstra. Det jordiska livet utmanar er till en kamp där ni män är soldater, bevarare av fred, 

rättvisa och dygd, försvarare av mänskligheten. 

Jag gör er till soldater i denna strid och placerar en jungfru på din vänstra sida, nära ditt hjärta. Hon är 

andligt, moraliskt och fysiskt en blomma som sköts av mig i en vacker trädgård ─ en lustgård som önskas 

av de mänskliga passionerna och som Maria, den gudomliga modern, alltid vaktar och skyddar och vattnar 

med det kristallklara och rena vattnet från sin jungfrudom och kyskhet. 

9 Du bad mig ödmjukt om denna blomma och jag gav den kärleksfullt till dig. Detta är det största 

som människan kan äga i detta liv. 

Du är inte bunden till dina föräldrar. För att uppfylla detta öde måste man ta avstånd från dem och 

stanna kvar på livets väg. Även dina barn kommer att lämna dig när det är dags att gå sin egen väg, de 

kommer att lämna föräldrahemmet, och då är det bara hans livskamrat som förblir nära mannens hjärta ─ 

den kvinna han valde, som delade hans glädjeämnen och lidanden och vars förening med honom bara 

döden kan bryta. 

10 Det är mitt kärleksord som förenar er och ger styrka åt ert företag. 

11 Lyft upp ansiktet, gå med fasta steg, var för varandra som en stav! Jag säger till er båda att ni ska 

vara en kärleksfull mantel som torkar tårarna. För andligt sett är ni båda lika, i anden finns det inget kön 

eller någon skillnad. Ingen av er står över den andra. Men när jag väl har inkarnerat har jag satt mannen 

före kvinnan. 

12 Att vara människa är en prövning för själen som jag utsätter den för. Att vara kvinna är också en 

gottgörelse för själen. 

13 Människan har makt, och hon bör alltid använda den med förstånd. I kvinnan, som skapades med 

ömhet och känslighet, bor kärlek och uppoffring, och båda kompletterar varandra. Från denna förening, 

från denna gemenskap mellan själar och kroppar, sprider sig livet som en outtömlig ström. Från detta frö 

och denna bördiga jord växer det frö som inte har något slut. 

14 Jag välsignar dig och förenar dig med min Mästares arm, med min gudomliga kyss. Jag lämnar er 

som ett exempel bland detta folk eftersom ni har kommit hit med andlig förberedelse och med vördnad. 

15 Folket ska tjäna dig som vittne, och jag håller dem ansvariga för dig. Jag vill att de, med sin 

upphöjdhet i detta ögonblick, ska strö din väg med lycka, att de alltid ska glädja sig åt att se dina leenden 
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och din frid, och att de ska välsigna dig i din förökning på samma sätt som jag välsignar dig. Detta är min 

vilja. 

16 Det var inte en prästs hand som bekräftade ert förbund, utan min eviga lag, min kärlek. Jag leder 

dig på den väg som leder till fulländning, och när ditt livs resa är slut kommer du att redovisa din Herre. 

Och i det ögonblicket kommer du återigen att höra ljudet av detta ord ─ men inte längre ljudet av den 

mänskliga rösten, utan det som du hör i djupet av ditt samvete, och du kommer att säga: "Fadern, som 

stakade ut vägen för vår själ, säger oss idag att vi har nått målet och ska presentera vårt arbete." 

Där väntar jag på er i min bostad, på toppen av berget, så att ni kan se er Herre. Jag tar emot dig i detta 

ögonblick, ger dig mina förmåner och välsignar dig. 

17 I dag ger jag dig fröet, bara ett, men i morgon ska du ge mig det multiplicerat. Men om du vill veta 

om ditt arbete är tilltalande för mig, kan du se när ditt hjärta behagar dig och ger dig tillfredsställelse. 

Maria välsignar dig också, ger dig värme och lycka, uppmanar dig att steg för steg vandra på dygdens 

väg, alltid med den dygd och det tålamod som hon har gett dig ett exempel på. 

18 Jag välsignar er och förenar er. 

19 Människor, detta är mina sista tillkännagivanden genom mänskligt agerande. "Hur ska vi fira detta 

äktenskap i framtiden?" frågar ni mig, kära lärjungar, och jag svarar er: Gör det i er gemenskap. Förena er 

inför dem som har förberett sig som apostlar för denna lära. Men de kommer inte att förena er, för jag har 

inte anförtrott denna uppgift åt någon annan. Jag är Herren över ditt öde. Förbered er fysiskt och andligt 

för att komma i gemenskap med mig, så kommer ert livspakt att förbli outplånligt skrivet i den eviga 

boken. 

20 Om ni i detta högtidliga ögonblick då två varelser förenas för att bilda ett och vandra denna väg av 

kärlek, självförnekelse och uppoffring, vill läsa mina läror ─ de som talar om dessa saker, kan ni göra det. 

På mitt ord kommer era hjärtan att uppmuntras i sin beslutsamhet, och era steg kommer att bli säkra. 

21 Jag vill att ni ska leva med denna enkelhet och kalla dem som firar sitt äktenskap med 

tillfredsställelse och glädje lyckliga. För de kommer att få nåd och välsignelser på sin resa genom livet. 

22 Dina medmänniskor från olika religiösa samfund kommer att komma, och medan vissa kommer att 

förstå sanningshalten i denna andliga handling, kommer andra att bli upprörda. Men ni kommer att bevisa 

med era goda gärningar att ni har blivit välsignade av mig, och er förening är oupplöslig. 

23 Jag har sagt er denna dag att det ögonblick då denna handling firas endast är en bekräftelse på ert 

förbund. För ni var förutbestämda att mötas, och attraktion och kärlek fanns redan mellan er. Jag tillåter 

och beordrar er att utföra denna handling i närvaro av era släktingar, vänner och föräldrar, så att ert 

äktenskap kan erkännas och respekteras. 

24 Ännu är människans höjd och intuition inte tillräckligt stor för att inse att två människor är 

förenade i ett heligt förbund i mitt namn, även utan att ha förenats av en notarie eller präst. Men den tiden 

kommer att komma, och då kommer det inte att finnas något tvivel hos vare sig mannen eller kvinnan när 

de möts. De kommer att känna igen den timme som jag har bestämt och veta hur de ska förbereda sig för 

att fira sin äktenskapliga förening med förtroende och trygghet, och samhället kommer inte att fördöma 

dem för att de inte har blivit konfirmerade av en präst framför ett altare. Den tiden kommer att komma, 

men först, medan världen rör sig uppåt i själen, handla så som jag har instruerat er i dag. 

25 Under den andra epoken gick jag in i många pars hem som hade gift sig enligt Mose lag, och vet ni 

hur jag hittade många av dem? Bråk, som förstör fröna till fred, kärlek och tillit. Jag såg fiendskap och 

osämja i deras hjärtan, vid deras bord och i deras läger. 

Jag har också gått in i många människors hem ─ utan att deras äktenskap var lagstadgat ─ som älskade 

och levde som lärkor gör i sitt bo, smekande och beskyddande av sin lilla älskling. 

26 Hur många finns det inte som bor under samma tak men inte älskar varandra, och eftersom de inte 

älskar varandra är de inte förenade utan andligt åtskilda! Ändå låter de inte sin splittring bli känd av rädsla 

för gudomlig bestraffning eller mänskliga lagar eller samhällets dom, men detta är inte äktenskap; med 

dessa människor finns det varken gemenskap eller sanning. 

Ändå visar de upp sin falska gemensamhet, besöker familjer och kyrkor, går på promenader, och 

världen fördömer dem inte eftersom de vet hur de ska dölja sin brist på kärlek. Å andra sidan, hur många 

som älskar varandra måste inte gömma sig, dölja sin verkliga samhörighet och uthärda bristande förståelse 

och orättvisor. 
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27 Människan har inte utvecklats tillräckligt högt för att kunna genomskåda och bedöma sin nästas liv 

på rätt sätt. De människor som håller de andliga och världsliga lagarna i sina händer tillämpar inte sann 

rättvisa för att straffa sådana fall. 

Men de tider av förståelse och insikt som jag meddelar er, i vilka mänskligheten kommer att fulländas, 

kommer att komma, och då kommer ni att uppleva, precis som på patriarkernas tid före Moses, att de 

älskandes förening kommer att äga rum på samma sätt som jag har gjort i dag med mina barn: på ett 

andligt sätt. Så ska ni också göra i kommande tider: i närvaro av föräldrarna till dem som ska förenas, av 

vänner och släktingar, i största andlighet, broderskap och glädje. 

28 När det väl finns många människor med fred och god vilja på jorden kommer ni att se mina 

gudomliga institutioner blomstra och mina lagar kommer att göra era liv vackrare. Tiderna av fred, 

samförstånd och välbefinnande kommer att återvända, utan att er civilisation eller vetenskap minskar. 

Snarare säger jag er att om människan, trots sin brist på arbete med sig själv, har upptäckt många saker i 

brist på upphöjdhet, kärlek och barmhärtighet, och har ryckt många av naturens hemligheter från naturen 

─ hur mycket mer kommer hon inte att uppnå om hon stiger upp till mig och ber att jag ska avslöja 

hemligheterna för henne och upplysa hennes väsen så att hon kan göra stora, välgörande gärningar! Jag 

kommer att ge människorna möjlighet att göra den här världen till en värld av ljus, frälsning och 

välbefinnande för alla mina barn, för jag vill att ni ska få min visdom och frid. 

29 Jag omsluter dig med ljuset från min universella stråle, som stiger ner och tränger in i ditt hjärta 

och etablerar sitt hem, sitt tempel där. I den tar jag emot ert offer, hyllningen från er som älskar mig, och 

jag hör er röst, som på samma gång är en begäran och en lydnad mot min vilja. 

30 Trots de olyckor ni går igenom visar ni er starka tack vare er upphöjning och ni känner er lyckliga 

över att vara mina lärjungar. Ni är involverade i en stor andlig och jordisk kamp, använd den tid som jag 

har gett er, och förvänta er att i denna kamp skörda frukten i sinom tid. 

Ditt arbete på jorden kommer att ge resultat dag efter dag när du går till vila, och dina andliga arbeten 

kommer att blomma fullt ut när du har nått slutet av ditt uppdrag i uppfyllandet av mina lagar. 

31 Från din själ kommer en ständig bön om fred och lindring för andra människor som lider oändligt 

mycket mer än du. 

Rapporter om förstörelse, förtvivlan och död når ditt land och fyller dig med smärta och rädsla ─ inte 

för ditt eget liv eller din familjs liv, utan för andra som lider långt ifrån dig och som är dina grannar. Jag 

känner medkänsla när jag hör era böner och när jag för fram era budskap om fred och barmhärtighet till 

dessa nationer. 

32 Älskade lärjungar, ni bor i hjärtat av denna kontinent. Det har behagat mig att sända era israelitiska 

själar till detta rika och bördiga land med sin strålande sol, med en lysande himmel, med dalar och berg 

som är täckta av grönska, vackra och vattenrika floder och underbara blommor ─ allt det som kan förfriska 

och försköna ert jordiska liv. Men mitt i denna prakt och nåd hotar ett skoningslöst krig miljön. 

     Smärtskrik, klagovisor, hädelser och förolämpningar når dig. Men jag ser ingen krigisk stämning bland 

er, ni har inte tagit till vapen för att försvara er eller för att attackera. Jag ser i denna nation endast en 

överlåtelse till rättvisan och en motvilja mot mänsklig ondska. Men jag ber dig om något mer än så. Jag 

vill se din tillit till mig, din andliga förberedelse för att hjälpa din granne i hans eller hennes prövning. 

33 I dag, liksom tidigare, lever mänskligheten i krig. Den har inte velat vårda fredsfröna, men dessa 

frön kommer alltid att falla, som manna i öknen, i hjärtat på varje människa som är hungrig efter fred. 

34 Jag har skickat in i familjernas sköte varelser av stor höjd för att inkarneras ─ änglar som redan 

från barnsben har till uppgift att böja och göra människornas hjärtan av olika raser och trosbekännelser 

kärleksfulla. Men vad har mänskligheten gjort med dessa sändebud: den har tvivlat på deras budskap, 

förföljt och dödat dem. 

35 Jag har sett människor föra mördande krig i de tidigaste tiderna: I det antika Fenicien och Syrien 

och bland romarna och grekerna. Det fanns ingen respekt, kärlek och rättvisa ─ varken sinsemellan eller 

från ett folk till ett annat. Aldrig lyfte den starke den svage, aldrig sträckte den mäktige ut sin hand mot 

den behövande. Den som visade upp civilisationens ljus förde det inte med kärlek, med sann idealism, till 

de folk som befann sig i mörkret. Hans erövringar skedde alltid med våld, genom fiendskap, maktbegär 

eller orättvisa. 
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När jag, Fadern, såg att okunnighet rådde hos vissa som hos andra, sände jag mina profeter och 

vägvisare till de folk som skiljde sig åt genom sina världsåskådningar och seder, så att de skulle tala om 

den enda sanningen och leda dem till ett och samma mål. 

     De talade och förberedde människornas sinnen för min ankomst i den tidsålder som ni nu kallar den 

andra tidsåldern. Och när tiden för min ankomst var inne, bekräftade jag de trogna profeternas ord, och 

allting skedde som de hade sagt. 

36 Min undervisning var inte avsedd enbart för det judiska folket, även om det var det andligt 

förberedda folket, som redan i de tidigaste tiderna genom stora prövningar hade renats för att ta emot 

Messias i sin famn. Men det testamente jag anförtrodde honom var avsett för alla människor av alla raser. 

Bland detta folk fanns apostlar, martyrer och ett stort antal män och kvinnor som levde ett exemplariskt 

liv och som visste hur man sådde kärlekens frö. Men även i andra hemländer och i länder långt från Judéen 

började mitt ord blomma, som mina första lärjungar hade fört med sig. 

37 Men det var nödvändigt att i denna "nya värld" som bebos av människor som älskar mig innerligt 

och söker mig för att erbjuda sin gåva och sitt offer, skulle ljuset gryas, mitt kärleksbudskap, min 

undervisning skulle komma fram, som bara kräver att ni älskar varandra i mig. 

38 Jag accepterade den ofullkomliga tillbedjan av de varelser som älskade mig, eftersom den erbjöds 

utan att man visste om den. Senare, när avståndet mellan de två kontinenterna övervanns och fröet fördes 

hit för att spridas i den nya världen och placeras i dess invånares kärleksfulla hjärtan ─ hur mycket 

orättvisa och våld utövade inte de som kallade sig för mina lärjungar över dessa människor med enkla 

hjärtan och upplyfta själar! 

39 Deras rena och uppriktiga ritualer och sedvänjor fick bara kritik och hårdhet av dem som ansåg sig 

vara överlägsna och som ändå visade tecken på den största efterblivenhet. Först långsamt tog detta folk 

emot mitt arv genom de trogna lärjungarna och förstod dess gudomliga renhet och ursprung. 

40 I dag ser jag dig återigen hotad, omgiven av mäktiga folk som åtrår ditt arv och stör din själ. Du 

har ännu inte nått toppen av din prakt, men du kommer fortfarande att lysa både andligt och jordiskt. Jag 

varnar er, så att ni inte faller in i slöhet, att ni ska be och skydda ert arv. 

41 Jag har kommit till er i denna tid och ger er återigen mitt kärleksarv. Min säd förgås inte. Den kan 

piskas av starka stormar. Men när axen slits av av väder och vind faller kornen ner i jorden och gror igen 

för att föröka sig oavbrutet. 

42 Ni kommer att vara ljus i världen, er nation kommer att vara en fackla för de andra nationerna, så 

länge ni älskar fred och godhet i alla dess former. Bland er finns redan de som kommer att bli 

fredsapostlar. Jag har förberett deras själar så att detta ljus kan blomma i deras ord och instruktioner. Då 

kommer ni som arbetar andligt, tillsammans med era styrande som bryr sig om detta folks välfärd, att 

lyckas utöka era förmåner till dem som törstar efter fred, sanning och rättvisa. 

43 Ljuset kom symboliskt från öst till väst, men nu kommer det budskap som jag har gett er att gå 

från väst till öst och båda kommer att smälta samman i ett, liksom kunskapen om sanningen, 

civilisationerna och raserna. När ni sedan har förenats kommer ni att inse att ljuset inte har kommit från 

människa till människa, utan från den gudomliga Anden till hans barn. 

44 Idag är det många som förkastar mig, förnekar mig och försöker skapa nya vägar. Men lagens raka 

och smala väg finns överallt där det finns människor. För denna lag finns i varje människas hjärta, talang 

och ande ─ en enda väg genom vilken du når mig, som alltid uppmanar till godhet, barmhärtighet och 

försiktighet. Du kommer att kunna tyngas av stora prövningar och falla ihop under deras tyngd. Men om 

du älskar rättfärdighet kommer du att resa dig starkare än tidigare och triumfera, för endast godhet består 

genom tiderna. 

45 Om du önskar fred för ett folk behöver du inte gå till dem. Skapa fred i ditt hjärta eller i ditt hem. 

Detta kommer att vara tillräckligt för att skapa harmoni och enhet i detta folks anda. 

46 Både gott och ont kan överföras på avstånd. Därför har jag lärt er att komma till hjälp för dem som 

behöver er hjälp, vare sig de är nära eller långt borta, med en förberedd själ. Men akta dig för att sända 

tankar som underblåser krig. Önskar inte att en nation ska besegra en annan nation och vinna en annan, för 

detta inflytande kommer att komma och orsaka omvälvningar. Älska framför allt och ha överseende med 

alla dina medmänniskor. 
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47 Om du skakas av smärtan hos de sårade som har lidit av krigets skoningslöshet, och du vill skicka 

dem lite fred och tröst, sök upp den närmaste sjuke, ta honom som ställföreträdare för de frånvarande, och 

i mitt namn lägg din barmhärtighet i honom, och jag kommer att smeka och bota en mängd sjuka 

människor i dessa smärtsamma nationer. 

48 Se till att ditt hem är ett tempel från vilket ljuset strålar ut för att omsluta dem som omger dig och 

utanför dessa gränser känner andra välbefinnande och delar din förberedelse. 

49 Snart kommer ni att fira Messias födelse. Dagarna närmar sig när mänskligheten kommer att 

minnas denna händelse. De folk som fortfarande lever i fred kommer att fira det med glädje. Men det finns 

många människor i avlägsna länder för vilka en tid av vedermödor har kommit och som för ett ögonblick 

försöker glömma sin oro och rädsla, för att åkalla min Ande och återkalla minnet av denna händelse. 

Andra lider redan av konsekvenserna av ett krig som har gjort dem föräldralösa, som har tvingat dem till 

misär och som har tvingat dem att känna smärta i alla dess former. 

50 Jag kommer att omsluta alla med min kärlek, jag kommer att besvara deras böner, och en ström av 

ljus kommer att lysa ner över denna mänsklighet. 

51 Det är nödvändigt att ni förbereder er, att ni behåller i era hjärtan all den kärlek som jag har 

uppenbarat för er vid mina två tillfällen, så att ni kan älska varandra med fullkomlig kärlek och alltid vara 

förböner och medlare för sann rättvisa. Ty jag har utvalt dig för att genom din förmedling ingå ett förbund 

med alla människor. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 358 
1 Välsignade är ni alla ─ inte bara på denna plats utan på alla platser där ni samlas för att vara med 

er Fader ─ som hör hans ord som en enda själ. 

2 Mycket kort är den tid som ni har kvar för att ta emot min undervisning genom munnen på mina 

röstbärare, så att ni kan lära er hur ni ska förbereda er för att höra mig efteråt i andlig tystnad. Men jag 

säger er verkligen att jag aldrig kommer att lämna er, jag kommer alltid att vara lika nära er som jag är i 

dessa ögonblick. 

3 Jag är allestädes närvarande, jag finns i hela universum och i vart och ett av mina barn. Men inte 

alla känner er Faders närhet, er Guds närvaro. 

4 Jag har min helgedom i ditt hjärta, jag har gett dig nyckeln så att du kan öppna den. Men detta 

måste komma från din egen vilja, det är din plikt. 

5 Jag har gett er ande, som är en del av mig själv, och ett materiellt skal att leva i på jorden. Men jag 

säger er i sanning: om ni vet hur ni ska övervinna de prövningar ni måste gå igenom i detta liv, kommer ni 

att uppnå andlig befrielse. 

6 I Första gången gav jag upplysta andliga varelser uppdraget att inkarnera på den här planeten och 

tala till mänskligheten som profeter. I den andra tidsåldern blev mitt gudomliga ord av min stora 

barmhärtighet människa så att ni bättre skulle förstå er Gud. Jag kom i Jesus för att tala till er om kärlek. 

Och nu, i den tredje tidsåldern, har jag återigen kommit ─ i Anden ─ för att ge er min undervisning. 

7 Det har gått mycket tid innan mänskligheten har uppnått andlig mognad. Ni har alltid gett efter för 

de två ytterligheterna: den ena har varit materialism, genom vilken ni söker större världsliga nöjen, men 

detta är faktiskt skadligt eftersom det hindrar anden från att fullgöra sin uppgift. Men ni måste också 

undvika den andra ytterligheten: att fördärva "köttet", att helt och hållet förneka allt som hör till detta liv, 

för jag har sänt er till denna jord för att leva som människor, som människor, och jag har visat er den rätta 

vägen för att ni skall kunna leva så att ni "ger kejsaren vad som är kejsarens och Gud vad som är Guds". 

8 Jag har skapat den här världen för dig, med all dess skönhet och fulländning. Jag har gett dig en 

mänsklig kropp genom vilken du kan utveckla alla de förmågor som jag har gett dig för att nå fulländning. 

9 Fadern vill inte att ni ska förneka er allt det goda som världen erbjuder er. Men du får inte sätta 

kroppen över själen, för kroppen är förgänglig, men själen tillhör evigheten. 

10 Brottas, brottas för att uppnå själens fulländning. Jag har visat dig vägen till detta mål. Jag har 

anförtrott dig bönen som det "vapen" som är bättre än alla materiella vapen för att försvara dig mot 

förräderi på livets väg. Men du kommer att ha det bästa vapnet när du uppfyller min lag. 

11 Vad består bönen av? Bön är bön, bön, förbön, tillbedjan och andlig kontemplation. Alla dess delar 

är nödvändiga, och den ena kommer från den andra. För i sanning säger jag er: Bön består i att människan 

ber mig uppfylla sina önskningar, tillfredsställa sin längtan ─ det som hon anser vara viktigast och mest 

frälsande i sitt liv. Och sannerligen säger jag er, mina barn, att Fadern lyssnar till era böner och ger var och 

en det som han behöver mest, närhelst det är för hans bästa. Men akta dig för att be om något som strider 

mot din själs frälsning. De som bara ber om materiella ting, om kroppsliga njutningar och tillfällig makt, 

ber om att få sina själar kedjade. 

12 Fysiska njutningar ger bara lidande ─ inte bara i denna värld, utan också efter övergången till den 

andliga världen; för även där kan inflytandet från dessa fysiska begär nå fram; och eftersom själen inte kan 

frigöra sig från dem fortsätter den att plågas av dessa begär och vill återvända till jorden om och om igen 

för att reinkarnera och fortsätta att leva materiellt. Därför, mina barn, be bara om det ni verkligen behöver 

för er själs bästa. 

13 Den andra typen av bön, förbön, kommer från kärleken till din nästa, den kärlek som jag lärde er 

som Mästare när jag kom till denna värld. Be för era bröder och systrar nära och långt borta, för dem som 

lider av konsekvenserna av krig i olika nationer, som utstår tyranniet från denna världs tillfälliga härskare. 

14 Förbered er, mina barn, be för era medmänniskor, men även i denna förbön måste ni veta hur ni 

ska be, för det viktiga är själen. Om en bror, dina föräldrar eller dina barn är sjuka, be för dem, men 

insistera inte på att de ska stanna kvar i detta liv om det inte är vad själen behöver. Be snarare om att själen 

ska bli fri, att den ska renas i sitt lidande, att smärtan ska främja själens utveckling uppåt. Det är därför 
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Mästaren lärde er redan under den andra eran att säga: "Fader, din vilja skall ske." Fadern vet bättre än alla 

sina barn vad själen behöver. 

15 Den tredje typen av bön, tillbedjan av den gudomliga Anden, innebär tillbedjan av allt som är 

fullkomligt, för genom denna typ av bön kan du förena dig med fullkomligheten, med den kärlek som 

omfattar hela universum. I tillbedjan kan du finna det tillstånd av fullkomlighet som ni alla måste nå, och 

tillbedjan leder dig vidare till andlig kontemplation, som tillsammans med tillbedjan för dig till förening 

med den gudomliga Anden, källan till evigt liv ─ den källa som ger dig styrka dag efter dag för att nå 

Faderns rike. 

16 Det är så ni ska be: börja med bön och avsluta med andlig kontemplation. Detta kommer att ge dig 

styrka. 

17 När ni sedan är väl förberedda ska ni inte bara kämpa för er själva utan också hjälpa era 

medmänniskor att följa denna väg. För ni kan inte uppnå er frälsning enbart för er själva, utan ni måste 

kämpa för att uppnå hela mänsklighetens frälsning. 

18 Människor ropar: "Om det finns en barmhärtig och kärleksfull Gud, varför måste de goda lida av 

de onda och de rättfärdiga av syndarna?" Sannerligen säger jag er, mina barn, ingen människa kommer in i 

denna värld enbart för sin egen frälsning. Han är inte en ensam individ utan en del av en helhet. 

19 Lider inte ett friskt och perfekt organ i en människokropp när de andra organen är sjuka? 

Detta är en materiell jämförelse så att du kan förstå det förhållande som finns mellan varje person och 

de andra. De goda måste lida av de onda, men de goda är inte helt oskyldiga om de inte arbetar för sina 

bröders och systrars andliga utveckling. Men som individ har var och en sitt eget ansvar, och eftersom han 

är en del av Min Ande och liknar honom har han vilja och intelligens att bidra till allas framsteg. 

20 Sedan den första eran har jag talat till er genom mina profeter för att vägleda er, men inte för att 

tvinga er att uppfylla min lag. 

Men tiden har gått och människans andliga själ har utvecklats, nått mognad och kan nu förstå sitt 

uppdrag som andlig själ. Mänskligheten, som är så nära avgrunden, fördärvet, behöver andlig hjälp från er. 

21 Det är striden, den slutliga striden, den mest fruktansvärda och hemska striden mellan mörkret och 

ljuset. Alla mörkrets andar förenas just nu, och alla ljusets andar måste konfrontera denna makt. 

22 Ni som har hört mig, ni som bär den Helige Andes ljus inom er, vakna! Slösa inte längre tid på 

jordiska nöjen, på tidsbundna mål. Kämpa för mänskligheten, kämpa för att Faderns rike ska komma till 

den här världen. Det är det uppdrag jag ger alla, från de minst till de mest utbildade. 

Den andliga världen är med er och framför allt Fadern som är full av kärlek, full av barmhärtighet ─ 

Fadern som med oändlig smärta ser det lidande som människor åsamkar varandra. 

23 Detta är ljusets kamp mot mörkret, och var och en av er måste kämpa tills segern är vunnen. 

Be, mina barn, med all uppriktighet. Följ den väg som Fadern visade dig när han talade till dig om bön 

denna morgon av nåd. Detta är ert uppdrag, det är så ni kommer att uppnå förandligande för er själva och 

frälsning för dem som ni ber för. 

24 Stunden är redan nära då ni för sista gången kommer att höra min röst genom mänskliga 

instrument. Men Fadern säger er igen: Ni har inget att frukta efter 1950 om ni förenas i kärlek. 

25 Tro inte att jag bara söker dem som är rena i hjärtat ─ nej, jag söker de förlorade, de fläckade, som 

är de som är mest i behov av min barmhärtighet. Jag tror inte heller att jag har några preferenser ─ varken 

för dem som lever i lyx eller för dem som lever i fattigdom. Jag söker den själ som behöver ljus ─ de 

sjuka, de plågade, de hungriga, och jag möter dessa behov hos de rika såväl som hos de fattiga. 

26 Jag kommer till alla för att ge dem ett budskap om ljus, tröst och hopp genom en undervisning full 

av kärleksfull rättvisa. I sanning säger jag er: Den som kommer fram för att dricka från denna källa 

kommer aldrig att bli besviken. 

Den som söker efter något som är bra för honom eller henne kommer att finna det. Allt jag erbjuder dig är 

sant, allt jag lovar dig kommer att ske. I Mitt ord finns ingen lögn, vilket er värld är full av just nu! 

27 Jag håller med er om att ni har blivit tvivlare på jorden eftersom era medmänniskor har lovat er 

många saker och inte uppfyllt någonting. Det är därför det finns miljontals människor som inte tror på 

något och inte förväntar sig något, eftersom de har blivit offer från den ena besvikelsen till den andra. Men 

jag frågar dig: Vad förväntar du dig av en materialistisk, självisk och omänsklig värld? Vad förväntar ni er 

av dem som styr världen och inte styrs av samvetet, som är det enda ljuset som leder till den sanna vägen? 
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28 Kom tillbaka till mig, men närma er mig utan att klaga och utan att vara förbittrad mot era 

medmänniskor. Kom till mig och låt mitt ord återigen tända trons ljus i din själ. För då kommer ni inte 

längre att vara svaga, bitterheten kommer att försvinna från er, och i stället för misstro och rädsla för 

människor kommer ni att ha mod att leva, hopp och kärlek till grannar. 

29 När mitt ljus har trängt in i alla hjärtan och de människor som leder nationerna, som instruerar 

dem, och alla de som har de viktigaste uppgifterna att utföra låter sig ledas och inspireras av det högre 

ljuset som är samvetet, då kan ni lita på varandra, då kan ni lita på era bröder, för mitt ljus kommer att vara 

i alla, och i mitt ljus kommer min närvaro och min kärleksrättvisa att råda. 

30 Ni lever idag i en tid av andlig förvirring, där ni kallar det onda för gott, där ni tror att ni ser ljus 

där det finns mörker, där ni föredrar det överflödiga framför det väsentliga. Men min alltid beredda och 

hjälpsamma barmhärtighet kommer att ingripa i tid för att rädda dig och visa dig sanningens lysande väg ─ 

den väg som du har avvikit från. 

31 Folken utvecklas och deras vetenskapliga kunskaper ökar. Men jag frågar dig: Vad är denna 

"visdom" med vilken människorna, ju mer de tränger in i den, desto mer avlägsnar sig från den andliga 

sanningen, i vilken livets källa och ursprung ligger? 

32 Det är en mänsklig vetenskap, det är ett vetenskapligt vetande som uppfattas av en mänsklighet 

som är sjuk av egoism och materialism. 

33 Då är den kunskapen falsk och vetenskapen dålig, för du har skapat en värld av smärta med den. I 

stället för ljus råder mörker, för ni driver folken alltmer in i förödelse. 

34 Vetenskap är ljus, ljus är liv, är styrka, hälsa och fred. Är detta frukten av din vetenskap? Nej, 

mänskligheten! Därför säger jag er: Så länge ni inte låter andens ljus tränga in i ert sinnes mörker kommer 

era verk aldrig att kunna ha ett högt och andligt ursprung, de kommer aldrig att kunna vara mer än bara 

mänskliga verk. 

35 Den sanna kunskapen, kunskapen om det goda, finns i mig, och det är jag som inspirerar den i dem 

som har erbjudit mig sina sinnen som förvaringsplats för mina uppenbarelser. Det är dessa människor som 

med självuppoffring har ägnat sin existens åt en upptäckt, ett avslöjande som är till gagn för 

mänskligheten. Dessa människor har verkligen öppnat ljusets vägar, de har verkligen gett sina 

medmänniskor ett budskap om fred, hälsa och tröst. Vissa har utfört perfekta arbeten, andra har varit 

banbrytare. Men vissa, liksom andra, har lärt er genom sina verk att godhet, kärlek och själens upphöjning 

har varit nyckeln till deras seger. 

36 Sannerligen säger jag er: med idealet att göra gott och bringa fred till dem som behöver det, 

kommer ni att kunna öppna den hemligaste dörren till min skattkammare, för det finns inga 

dörr som står emot kärlekens kallelse. Den som däremot, inspirerad av själviska och arroganta syften, 

söker lärdom, kunskap och makt, måste stjäla, måste rycka åt sig, för att få något av det som han vill ha 

uppenbarat för sig. 

37 Av allt detta kan du dra slutsatsen att om din vetenskap har mänsklighetens välfärd och högre 

utveckling som sitt mål, kommer skattkammarens dörrar att stå öppna och avslöja livets oändliga 

hemligheter för människan. 

38 Hur lite har du inte vunnit för ditt bästa, och hur mycket har du inte stulit för att göra dig illa! 

39 Israels välsignade folk: Stå upp i bön så att ni kan känna min närvaro. Välsignade är de som genom 

bön känner inflytandet av min gudomliga Ande, för de kommer inte att känna sig föräldralösa när mitt ord 

har upphört att göra sig känt genom röstbärarna. 

40 Välsignade är de som bedriver bön med kärlek, med renhet, och som lyfter upp sig själva för att 

närma sig mig. Jag bedömer sannerligen inte om era böner är överlägsna eller bristfälliga. Jag är lyhörd för 

varje begäran, men jag är Mästare och lär er att be. Jag är perfekt och korrigerar dig så att du inte begår 

någon brist. 

41 Älskade människor: Hur ofta har Fadern inte sett människor på jorden utföra ett perfekt arbete 

inom människan, och det har varit till behag för mig. Ändå visar ni mig ännu inte perfekta verk inom det 

andliga, för ni kommer inte att uppnå andlig fulländning förrän ni har förkastat all materialisering. Då, 

människor, kommer er ande att skåda ett högre liv, den kommer att se mitt ansikte och höra min 

kärleksfulla röst. Den kommer verkligen att förstå min lag och veta vem den är, vem den har varit och vem 

den kommer att vara i det eviga livet. 
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42 Vid denna tidpunkt, Israels folk, är ni som ett barn i det kroppshölje som jag har skickat er att 

reinkarnera i. Men oroa dig inte, dröm om perfektion, sök den och sträva efter den. För ert öde är att bana 

väg för mänskligheten, en väg av fred, dygd, undervisning och uppenbarelser. 

43 Ditt uppdrag, utvalt folk, är att skapa en öppning för människosjälen att hitta sin Skapare i sin egen 

varelse. 

44 I de tre gångerna har du funnit vägen som leder till fulländning, eftersom ditt samvete är som en 

lysande fyr i vilken det finns en brinnande fackla. Men ni har varit svaga och har inte kunnat uppfatta 

andlig ära på den här vägen. Fåfänga och arrogans har underkuvat er själ och ni har använt era gåvor 

endast för att skapa riken i denna värld ─ riken som ni inte tillhör; men ni har varit herrar och besuttit 

rikedomar, ni har haft tjänare och skaffat er titlar, ni har upphöjt er över andra och har glömt er Fader, ni 

har glömt ert uppdrag. 

Men efteråt reste sig till och med världen mot er, förödmjukade er och underkuvade er. Men i det 

slaveri som du har fallit in i, Israel, har du inte glömt mig, du har använt tiden för förberedelser för att 

återigen gå in på den väg som leder dig till mig, och du har lyssnat på ditt samvetes röst. 

45 Varför har Fadern tillåtit dessa fall? Varför lät Fadern dig känna till alla fåfängligheter, alla 

svårigheter och falska glorior i detta liv? Tillät Fadern verkligen detta? 

Ja, mitt utvalda folk, jag har låtit fördärvets och den mänskliga syndens torn stiga upp inför mig. Jag 

har låtit de sju stora synder som alla andra beror på uppstå i min skapelse. Men i sanning säger jag er: 

Synden kommer inte från mig, den kommer inte från mig. Jag har bara låtit den existera för att din själ ska 

få erfarenhet, för att du ska kunna uppskatta din Guds storhet, hans perfektion, hans rättvisa, hans kärlek, 

hans sanning ─ så att du kan uppskatta det som är perfekt och också veta vad som är ofullkomligt. 

46 Men Fadern säger till er: Nu räcker det! Jag finner er fängslade, tyngda av kedjor, svårigheter och 

sjukdom. Men mitt i ert fängelse har ni inte glömt mig, och jag säger till er: Tro på mig och på dig, Israel, 

så ska jag göra dig fri! 

47 Din utveckling är stor, din själ är stor och känner mig. I den samlar du sanning, uppriktighet, 

barmhärtighet och kärlek, och med dessa gåvor kommer du att kunna ge världen fred, harmoni, ljus och 

frälsning. 

48 Vem kan ge er fred i denna värld och hålla tillbaka de krig som griper nationerna? Detta är de 

förmågor du har, detta är din sanna storhet, som bygger på ödmjukhet, på saktmodighet. Välsignade 

människor, ge aldrig kärlekens ord eller sanningen för jordens pengar, förväxla aldrig en 

barmhärtighetshandling med smicker, för då kan ni inte vittna om att ni är mina lärjungar. 

49 Israels folk i denna tredje tidsålder ska vara en förebild för ödmjukhet, saktmodighet och 

andlighet. Gå på den perfekta vägen. Ni vet nu, välsignade människor, att den frid, visdom och 

undervisning som jag häller in i era själar inte bara är till för att ni ska samla på er, utan också för att 

distribuera, överföra och sprida bland mänskligheten. Det är ni som har fått i uppdrag att göra detta. 

50 Mästaren säger till er: Det räcker inte att ni inte gör något ont. Ni ska göra gott så att ni kan bli 

värdiga mitt himmelrike. Jag har förlåtit dig alla dina fel, alla dina fall, jag har renat dig från alla dina 

fläckar med mitt ord, med mitt blod och mina tårar. Det är därför jag ber er att kämpa, att anstränga er så 

att ni kan nå slutet av livets resa där jag är. 

51 Var medvetna om det stora uppdrag, människor, som Fadern anförtrodde er i samma ögonblick 

som ni skapades. Du vet inte om det inte är sista chansen att bo på jorden. Men om ni lämnar ert uppdrag 

oavslutat kommer jag att sända er till världen igen ─ några för att skörda och andra för att slutföra det 

uppdrag ni har påbörjat. Men andra av er kommer inte att återvända till jorden. Jag kommer att ge dem 

uppdrag så att de kan arbeta och kämpa i det andliga. 

52 Jag kommer att avslöja stora lärdomar från High Beyond för dig. För jag förbereder er nu för det 

andliga livet, för det sanna livet ─ det liv som varken har en början eller ett slut. Jag skall förbereda dig, 

visa dig vägen och visa dig dörren, eftersom du är den förstfödde, som jag alltid har lärt vägen, som du 

också skall lära de andra. Och precis som jag har visat dig vägen i den här världen måste du också känna 

igen den i det höga bortom. Då kommer du att fortsätta att vägleda själarna på den väg som leder dig till 

sann fred. 

53 Människor: Tiden för er att veta hur man ber har kommit till er. I dag säger jag inte att ni ska falla 

ner på jorden, jag lär er inte att be med era läppar eller att åberopa mig med valda ord i vackra böner. Idag 
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berättar jag för dig: Vänd dig mentalt till mig, lyft upp din själ och jag kommer alltid att komma ner för att 

få dig att känna min närvaro. Om du inte vet hur du ska tala till din Gud, räcker din ånger, dina tankar, din 

smärta och din kärlek för mig. 

54 Detta är det språk jag hör, det språk jag förstår, språket utan ord, sanningens och uppriktighetens 

språk. Detta är den bön som jag har lärt er i den tredje tidsåldern. 

55 Varje gång du har gjort ett gott arbete har du känt min frid, min trygghet och mitt hopp, eftersom 

Fadern då är mycket nära dig. 

56 I mitt ord finns elden, och med denna eld förstör jag ogräset. 

57 "Älska varandra! Gör dig inte lustig över den falska gud som dina medmänniskor dyrkar. Förklara 

inte dina medmänniskors läror som falska, hur felaktiga de än må vara. Om du vill att folk ska respektera 

dig och följa dig måste du först visa respekt. Men var inte rädda för någon, för jag har gett er sanningen 

och ordets gåva. Stå upp, tala och övertyga dina medmänniskor. I ordet finns balsam, kärlek, styrka och 

liv. I ordet finns kraften så att ni kan öppna er. 

58 Mitt ord kommer att förbli nedskrivet för all framtid, och från det kommer ni att sammanställa den 

tredje epokens bok, det tredje testamentet, Faderns sista budskap, för i alla tre tidsåldrarna hade Gud sina 

"fjädrar av guld "* för att lämna sin visdom till mänskligheten. 
* Denna term hänvisar till beteckningen på de deltagare i de gudomliga tillkännagivandena som hade till uppgift 

att skriva ner Herrens ord i stenografi. 

59 Moses var den första "guldpenna" som Fadern använde för att skriva händelserna i den första 

tidsåldern med outplånliga bokstäver på en bokrulle. Moses var Jehovas "guldpenna". 

60 Bland mina apostlar och anhängare under den andra epoken hade Jesus fyra "fjädrar", nämligen 

Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Dessa var den gudomliga mästarens "guldfjädrar". Men när tiden 

var inne för första testamentet att förenas med andra testamentet genom kärlekens, kunskapens och det 

andliga framåtskridandets band, blev det en enda bok. 

61 När ni nu i den tredje tiden får mitt ord på nytt, har jag också utsett "guldfjädrar" så att det kan 

bevaras i skrift. 

När tiden är inne kommer ni att sammanställa en enda bok, och den här boken, den från den tredje 

tidsåldern, kommer ─ när tiden är inne ─ också att förenas med boken från den andra och den första 

tidsåldern, och sedan kommer den Stora Livets Bok* att skapas av de tre tidernas uppenbarelser, profetior 

och ord, till uppbyggnad för alla själar. 

Då kommer ni att veta att alla ord ─ från det första till det sista ─ har uppfyllts i sanning och ande, att 

alla profetior var det förväntade historieförloppet som Fadern uppenbarade för mänskligheten. Ty Gud 

ensam kan låta skriva ner de händelser som kommer att inträffa.  
* Förklarande text från instruktion 85, vers 24, i Det Sanna Livets Bok: "Ni behöver inte besvära er själva för att detta 

(nu framväxande) testamente eller denna bok ska kunna förenas med de tidigare, för det är jag som i denna bok har förenat 

de tre tidernas uppenbarelser och läror och dragit essensen från dem för att skapa ett enda budskap." 

62 När profeterna talade var det inte de själva som talade, utan Gud som gjorde det genom deras 

förmedling. 

63 Jag har gett mina nya utvalda tillräcklig förberedelse, som Moses och de fyra lärjungarna från den 

andra eran hade, så att mitt ord skulle skrivas i fullständig integritet, i full klarhet och sanning, för det är 

för morgondagens generationer.Men om någon skulle ha för avsikt att lägga till eller ta bort något från den 

boken, kommer jag att ställa er till svars. 

64 Nå, mina älskade barn: vem lägger vikt vid den bok ni börjar sammanställa? I själva verket ─ 

ingen! Men det kommer en tid då mänskligheten, full av längtan och nyfikenhet, kommer att be dig om din 

bok, och då kommer den att vakna upp, utforska mitt ord och diskutera det. I denna idékonflikt kommer 

det att uppstå parter ─ vetenskapsmän, teologer och filosofer. Nationerna kommer att få ta del av 

vittnesbördet om ditt ord och visdomens bok, och alla kommer att tala om min lära. Detta kommer att bli 

början på den nya striden, kriget av ord, tankar och ideologier, men i slutändan, när alla i sanning och ande 

har förstått att Herrens Stora Livsbok har skrivits av Herren, kommer de att omfamna varandra som bröder 

och älska varandra, så som min vilja är. 

65 Varför räckte inte Jehovas ord till för att ena världen under den första epoken, och varför kunde 

inte heller Jesu undervisning göra det under den andra epoken? Varför har det inte varit tillräckligt under 
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den här tiden som jag har levererat Mitt Ord sedan 1866, så att nationerna kan älska varandra och leva i 

fred? 

66 Det är nödvändigt att de tre böckerna bildar en enda, så att detta ord kan upplysa hela världen. Då 

kommer mänskligheten att följa det ljuset och Babylons förbannelse kommer att hävas, för alla människor 

kommer att läsa det sanna livets stora bok, alla kommer att följa samma undervisning och älska varandra i 

ande och sanning som Guds barn. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 359 
1 Älskade lärjungar: Gläd er åt er Mästares sista manifestationer och kom efter denna tid till bönens 

väg för att tala med mig. Be alltid ─ under fredsdagar och prövningsdagar, så att du kan känna dig stark 

och modig för att möta prövningarna. 

2 Den här tiden har varit en tid av vidgade andliga horisonter och lycka för dem som har förstått hur 

de ska tolka min undervisning. Barnet har kommit för att träffa sin Fader och har genom den undervisning 

det fått, känt sig så tryggt vid hans bröst, så starkt i sin övertygelse och också så älskat att det bara kommer 

att leva för att vakta sin skatt och minnas det privilegium som det har fått. Men inse att jag älskar alla mina 

barn med samma kärlek. Ni utgör alla min familj, och även om endast ett litet antal har bevittnat min 

manifestation direkt genom människan, har ni alla fått ljus och inspiration från mig. 

3 Varje människa har ett möte med mig, och ni kommer alla att komma till mig. Vägarna är 

förberedda. De enklaste sinnena har kallats först, sedan kommer de andra. De kommer att anlända 

ödmjukt, med böjda själar, fria från uppror och falsk storhet. Och i den stunden kommer jag att förlåta 

dem för deras ödmjukhet och självkännedom och ge dem stora uppdrag för att fullfölja det stora uppdrag 

som väntar dem. 

4 I den tid då jag kallar alla, kommer de hårdnackade att bli hängivna, de hårdhjärtade kommer att 

bli ömhjärtade och de stolta kommer att veta hur man böjer sig med sann lydnad. För min Ande kommer 

att lära alla, kommer att upplysa och välsigna mina mycket älskade barn, och från deras själar kommer en 

bön att stiga upp, en enda kärlekssång för deras Fader och Skapare. Under dessa dagar kommer själar med 

stor dygd att komma in på den här planeten, och de som redan har omvänts här kommer att gå till andra 

andliga hem med stor önskan om fullkomlighet. 

5 I sanning säger jag er, ni som har följt mina läror, när dessa röstbärare är tysta och inte längre 

sänder ut mitt ord, kommer ni inte att känna att jag håller mig borta från er. Du kommer att känna mig 

nära, du kommer att ha mig i ditt inre tempel, och i det kommer du att fortsätta att höra min röst och 

därmed min vägledning och tröst. 

6 Om vad som kommer att hända i världen efter 1950 vet du inte mycket. Men jag varnar er och 

säger er att i den bittra bägaren som mänskligheten dricker för närvarande finns jästen kvar på botten, och 

smärtan kommer att öka. Men efteråt kommer den att tas bort från henne när hennes försoning är över, och 

en ny glädjekopp kommer att erbjudas henne. 

7 Andevärlden kommer att fortsätta att skydda människor som en uppmärksam väktare av deras liv 

och perfektion, och på så sätt fullfölja det uppdrag som den har fått av mig. 

8 Efter min sista lektion kommer ni att fortsätta att studera mina ord så att ni vet vad ni ska göra, och 

när detta sker kommer ni tillsammans med mig att bilda en enda ande som hjälper och skyddar 

mänskligheten. 

9 Den gudomliga modern häller sin ömma kärlek i alla sina barn. Hon är en skyddande mantel för de 

fattiga och föräldralösa och en öm omsorg om de sjuka och hjälplösa. Hennes anda, som står upp för alla, 

hjälper världen i dess prövningstimme. 

10 Gå igenom din värld i dina tankar och ge ett budskap om tröst och broderskap till dina 

medmänniskor. På den sista dagen av min manifestation kommer jag att tala till alla nationer och mina ord 

kommer att förbli outplånligt skrivna i mina lärjungar. Jag lämnar er som apostlar för att gå till dem som 

behöver er. 

11 Känn dig lugn vid mitt bröst och glöm dina svårigheter. För på den sista dagen av min 

manifestation kommer jag att lösa de stora problem som ni för fram inför mig. 

12 Förbered er, för prövningens timme närmar sig redan! Välsignade är de röstbärare som har överfört 

min inspiration med hängivenhet och medvetet om sitt uppdrag till sista stund. 

13 De seende kommer att få intrycket att en ny offerdöd äger rum i mig, eftersom min Ande av kärlek 

till människorna oavbrutet upprepar hans lidande. Kom ihåg alla dessa kärleksbevis så att du kan finna 

frälsning. 

14 Maria kommer att ta hand om er på er långa resa, hon kommer att stå vid er sida, precis som hon 

gjorde med mina lärjungar i den andra tiden. Hon var den kärleksfulla och ömma mamman som gav mod 
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till dessa själar med sin ömhet, fyllde deras hjärtan med glädje och delade deras timmar av smärta med 

dem. Och när hon bad, reste sig också Moderns tankar och väntade på Faderns vilja. 

15 I denna tid kommer Maria att täcka er med sin andliga mantel så att ni inte blir överraskade av de 

prövningar som närmar sig. 

16 Med era själar och hjärtan kommer ni att bilda det tempel där den helige Ande kommer att göra sig 

känd, så att ni kan lämna ett märke av lydnad och förandligande i världen. 

17 Mitt ord, likt ljuset från en ny gryning, kommer gradvis att lysa upp och väcka invånarna i alla 

nationer. 

18 Jag är stjärnan som leder dig till det förlovade landet. Här är mitt ords konsert, genomsyrad av 

kärlek, som uppmuntrar din själ på dess resa. 

19 När smärtan har fört dig närmare mig tar jag emot dig med kärlek ─ lita på mig. Jag vill vara med 

dig, och du ska vara med mig, så att du och jag kan vara ett i denna harmoni. Jag vill vara din följeslagare 

som visar dig vägen till din utveckling ─ ljuset som alltid går före dig. 

20 Jag är Mästaren som förvandlar och förandligar dig, som fyller ditt hjärta med ömhet så att den kan 

komma till uttryck i dina ord, i ditt utseende och i dina verk. 

21 Var i samklang med kärleken, som är den kraft som förflyttar världarna i universell samklang. 

Närma er mig så att ni kan ta emot kärnan i mitt ord, så att ni kan känna min kärleks oändlighet, så att ni 

också kan uppmuntra de drabbade och torka tårarna hos den som gråter. 

22 Jag kommer att ge dig tröst i dina lidanden, jag kommer att läka dina sår och lämna endast 

erfarenhetens ljus inom dig, så att du kan reflektera och se till att din själ närmar sig mig. 

23 Om ni förandligar er själva kommer era verk att vara som doftande rosor inför mig. När du ber 

kommer jag att svara dig utan röst, utan meningar, med en ljuvlig tröstande vibration. Hur upplyftande blir 

inte ögonblicket när du känner min smekning som svar. 

24 Mänsklighet, hör mig, jag vill inte att någon av er ska förgås. Kom och lyssna till den kallelse som 

herden kallar sina får. Många lämnas utspridda på smärtans väg. Men ni ska alla nå fram till det hinder där 

Min kärlek väntar på er för att förlösa er. 

25 Älskat folk: förenas med era bröder så att ni, när ni är i gemenskap med mig, genom den kärlek 

som jag har inspirerat er, kan förlåta även de mest allvarliga förseelser. Varför skulle du inte förlåta den 

som inte vet vad han gör? Han vet inte det eftersom han inte inser att han gör detta onda mot sig själv. 

26 Under den andra tidsåldern levde Messias bland folket för att kärleksfullt vägleda dem, lindra 

deras lidande och ge dem sin undervisning så att de skulle älska varandra. 

27 På den tiden fann jag att folket var försjunket i en djup sömn, och att det endast hade blivit stort 

tack vare världens rikedomar och förmögenheter. När de fick veta att den utlovade Messias hade fötts på 

en oansenlig födelseplats var deras förvirring därför mycket stor. 

28 Mitt folk blev kejsarens undersåtar. Ändå gav jag dem ljus, fred och tröst. Det stod skrivet att 

Faderns ord skulle komma för att tala till folket och lära dem att lyda lagen och rädda dem från förintelse. 

Det var nödvändigt att den drack lidandets bägare för att visa er vägen till frälsning. 

29 Ända sedan min tidiga barndom talade jag med lagens lärare och var som en räddande stjärna som 

ledde de vilsna till frälsningens hamn. 

30 Älskade människor: Mina apostlar kämpade hårt för att förbereda mänskligheten med min lära. 

Efter min avresa gav de sig ut i strid utan att tveka, utan att skygga för sina medmänniskors ondska. De 

litade på mig och dag efter dag spred de mina läror om kärlek och barmhärtighet. Men vad gjorde 

mänskligheten med dem? Avvisa dem och dra dem till blodets ställning. De blev förföljda och hånade, 

men de fullföljde mitt uppdrag till sista ögonblicket i sina liv. 

31 Nu säger jag till er, folk: ni kommer inte längre att vara martyrer, idag ber jag er bara om 

förberedelse så att ni kan ge brödet och vattnet till mänskligheten. Men även i denna tid kommer 

människor att stå i vägen för dig. 

32 Du är Israel, mänsklighetens starkaste, som jag har utsett till stöd för dina medmänniskor. Genom 

dig får de er Guds barmhärtighet, förlåtelse, kärlek och barmhärtighet. 



U 359 

134 

33 Under den andra tidsåldern erbjöd de vise, som ni kallade "de vise", mig guld, rökelse och myrra 

som bevis på sin kunskap. De enkla herdarna lade också sina offergåvor vid mina fötter. I dag tar jag dock 

emot er från era själar som ett kärleksoffer er upphöjelse, er bön. 

34 Älskade människor: I alla tider har jag talat till er, och i denna tredje tidsålder har jag lärt er många 

saker. En del av er har hört mig lite grann. Men mina stora läror har skrivits ner av mina "guldfjädrar", och 

när du inte längre hör mig genom en röstbärare kommer de att fortsätta att vägleda och uppmuntra dig. 

Den mat som jag ger dig vid mitt bord är utsökt och gör att din själ känner sig stärkt. 

35 Glöm din smärta i det ögonblick du tar emot mitt ord. Ta er bort från denna världs frestelser, var 

andäktiga vid detta andliga bord. Saliga är de som hör mitt ord med denna förberedelse, för det är liv för 

din själ. 

36 Frestelsen berövar dig det rena plagget. Men när jag ser sorg och djup smärta i dig, täcker jag dig 

återigen med min andliga mantel. 

37 Var stark inför livets prövningar, lös dina problem med hjälp av det ljus som jag har anförtrott dig. 

Ta bort alla hinder på din väg som kan stoppa dig i din utveckling. Ta bort fanatism och hyckleri från ditt 

hjärta, var den starkaste i den här världen och skapa en kedja av kärlek och broderskap. 

38 Ni är andliga, ni bygger inte materiella kyrkor med bronsklockor, ni bygger en kyrka i er själ, i ert 

hjärta, och Fadern kommer att komma till denna kyrka och vara med er för evigt. Jag kommer själv att 

vara kyrkans ljus. 

39 Förstå att jag har kommit i denna tid för att väcka er från dödens sömn, för att visa er en ny dag, så 

att ni kan höra min röst och skåda mig. 

40 Ni är ljusets barn som har i uppdrag att upplysa de mysterier som människor har upptäckt i Mitt 

verk, så att alla kan förstå Mig. 

41 Ni måste överge alla tidigare sedvänjor som ni har lagt till mitt arbete, och sedan kommer ni att 

andliggöra er själva med ett enda syfte och en enda vilja. 

42 Ni var förtryckta av ondska och kedjade till materialism, och ni väntade på mig under taket på de 

kyrkor av sten som människan hade skapat. Ni förstod inte att jag vid den här tiden kom i andevärlden för 

att ge er min undervisning. Ändå är jag här och gör mig känd bland de ödmjuka så att de kan föra ut 

budskapet till världen som kommer att befria mänskligheten andligt. 

43 Jag kommer till dig som en kärleksfull Fader för att visa dig min kärlek. För även inför domaren är 

jag er Fader som förlåter er och täcker er andliga nakenhet med sin mantel. Men som den perfekta 

domaren ger jag dig mitt ord och jag ger dig möjligheten att återställa din själ till dess ursprungliga renhet. 

44 Nu är det dags för dig att uppfylla min lag. Vill du att jag ska ställa dig till svars igen för att du inte 

har förstått mig? Ni måste vara den tredje tidens goda och trogna lärjungar ─ sov inte längre! Kom ihåg att 

mina sår fortfarande utgjuter gudomligt blod. 

45 Vänta inte på att min rättvisa ska bli kännbar bland er. Stå upp, folk, och visa mig att det utsäde 

som jag har anförtrott er har förökat sig. Men om ni ännu inte har upplevt världens omvändelse beror det 

på att ni inte har förberett er och förandligat er själva. 

46 Israel, förbered dig, för du måste gå ut och sprida min undervisning så att mänskligheten kan förstå 

den, och sedan, när du inte längre hör mitt ord, kommer det inte att finnas någon smärta inom dig. 

47 Utvalda människor: Spiritualisera er själva, gå framåt så att tidens strömmar inte fångar er 

oförberedda. Gör er värda den belöning som väntar er i den höga himlen. 

48 Tiden har kommit då Mästaren inte längre ger er sitt ord genom röstbärarna. Men det är inte min 

vilja att ni återvänder till de sätt på vilka ni kan förlora den utrustning som ni har fått genom att praktisera 

mina läror. Använd min kraft och det ska bli ljus i era sinnen. 

49 Jag har belyst din väg eftersom jag är din själs guide. Jag arbetar med dig för att rädda dig. Jag är 

din Fader, och som Fader har jag gett dig mitt ord så att du inte längre kan falla på din väg. 

50 Sök mig, mina barn, i ert hjärta, för där bor jag. Känn omvändelse så att du kan leva i det förlovade 

landet. 

51 Jag är ljuset som oavbrutet sprids. 

52 Jag är "det eviga ordet" som frågar dig: När kommer du att återvända till mig? 

53 Må väl, välsignade människor, min frid, mitt ljus och min kärlek är med er. 
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54 Mitt folk: Idag är en minnesdag då hela mänskligheten förbereder sig för att fira Jesu födelse. 

Människor har förenats andligt för att framföra sina böner och be om fred i världen. Men medan denna 

bön för vissa kommer från djupet av deras hjärtan, består den för andra bara av ord. Sann bön, som är 

sprungen ur andlighet, utövas endast av ett mycket litet antal människor. Men förberedelserna hos alla 

jordens folk, tillsammans med förberedelserna hos de spirituella människorna, bildar en enda bön, en enda 

åkallan som når mig. 

55 Den kärlek som jag predikade för världen som Mästare har inte förståtts, och det är därför som 

människan uppviglar till mordiska krig med sin fiendskap. Det är dina gärningar som bär frukt som du 

kommer att skörda efteråt. Om du vill vara rättvis har du alla möjligheter att göra gott. 

Jag utgjuter min nåd över dig så att du kan fullfölja ditt uppdrag med fulländning. Men om du vill 

genomdriva din vilja och din själviskhet och inte lyder min lag, kommer du att bli ansvarig för det onda du 

har orsakat. 

56 Andliga människor: Det är er uppgift att förena er med de andliga krafter som verkar i rymden för 

att hjälpa världen. Förena er också med dem som tänker på en värld av fred och lugn, av kärlek och 

välbefinnande. 

57 Älskade människor: Mitt ord ger inte bara er näring. Mitt ord sprider sig som inspiration till alla 

som känner mänsklig smärta ─ till alla som önskar godhet och barmhärtighet för mänskligheten. 

Välsignade är de som förlåter och ångrar sina skulder, som är beredda att rena sig själva och övervinna sig 

själva för att höja sig andligt och tjäna mänskligheten. Till dem ger jag min nåd, min inspiration och min 

förlåtelse. 

58 Det enda sättet för nationerna att leva i fred är genom att lyda de kristna principer som Jesus lärde 

världen under den andra epoken och som jag nu påminner er om. 

59 Det är principerna om kärlek, förståelse och barmhärtighet som mänskligheten måste tillämpa för 

att kunna leva i fred. Men jag ger också min kärlek och min barmhärtighet till dem som saknar andlig 

utveckling utan att bry sig om sina skulder. Jag betraktar er alla som min flock och jag älskar er alla lika 

mycket. Därför säger jag till er: Ingen är långt ifrån mig, min förlåtelse omfattar hela världen. Även om ni 

gör uppror mot min lag och ger näring åt er fiendskap, förlåter jag er en gång och tusen gånger så att ni får 

lika möjligheter att förnya er och nå evig fulländning. 

60 Spiritualism är inte en religion; det är samma lära som jag spred i Jesu person för att vägleda alla 

människor i alla tider i världen. Det är min undervisning om kärlek, rättvisa, förståelse och förlåtelse. 

61 Under denna tredje tid har jag bara talat till er med större klarhet på grund av er andliga, fysiska 

och intellektuella utveckling. 

62 Spiritualismen ska finnas i alla och envar. Jag talar till själen för att den ska resa sig tillsammans 

med sin kropp och för att den senare ska få uppenbarelse och inspiration från sin egen själ, som kan 

tillämpas på sig själv och på det allmänna bästa, och på så sätt uppfylla den universella lagen att arbeta för 

mänsklighetens bästa. 

63 Mitt andliga arbete har i alla tider förståtts av alla de människor som har vaknat upp och utvecklats 

mot evig fulländning. De har tagit emot från den outtömliga källan av min nåd och min gudomliga visdom 

och har, inspirerade av den andliga världen, förberett en bättre framtid för mänskligheten. All vetenskaplig 

och nyttig utveckling för mänskligheten har inspirerats av de höga andliga varelserna som i egenskap av 

lärare oavbrutet vägleder de hjärnor som gör sig redo att arbeta för det gemensamma bästa. 

64 På detta sätt får hjärnan ta emot meningen med min undervisning, inspirationen från min visdom. 

Men beroende på människans andliga förberedelse, med sina böjelser och sin tankefrihet, kan hon ta emot 

dessa idéer till sitt eget bästa eller till sin egen fördärv. 

65 Om vetenskapsmannen arbetar med sin intellektuella förmåga för mänsklighetens undergång och 

förstörelse, låt honom inte tillskriva detta till inspiration från de höga andliga varelserna. 

66 Dessa andliga varelser har inspirerat hans hjärna så att han kan förstå naturen, så att han kan 

utforska den och upptäcka dess stora hemligheter och förstå alla dess manifestationer. Men människan har 

friheten att använda denna inspiration, denna nåd, på det sätt hon vill. Den kommer till honom som en 

förmån, men om hans känslor är oädla, eller om han på grund av sina fördärvade instinkter eller sin brist 

på andlighet vill använda denna inspiration för att orsaka ondska, kan han också göra det. 
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67 Detta är den viljefrihet som jag har gett människan så att hon kan vara ansvarig för sina handlingar 

och genom dem förvärva förtjänst eller ådra sig den rening som hennes ofullkomliga gärningar medför. 

68 Människan skapades till sin Guds "avbild och likhet" när det gäller den andliga delen av hennes 

väsen, eftersom hon är utrustad med samma förmågor som den gudomliga anden. Din kropp tillhör jorden, 

men din andliga själ har kommit från mig och måste återvända till mig ren och fullkomlig. Därför är 

själens väg en lång utveckling. 

69 I sin eviga existens räcker en enda kropp inte till för din själ, precis som ett enda klädesplagg inte 

räcker till för din kropp under dess liv i den här världen. Därför är själens reinkarnation nödvändig för dess 

utveckling. På varje stadium lär du dig om rikedom och fattigdom, hälsa och alla de sjukdomar som 

drabbar människor. Du lär dig om egoism, stolthet, sorg och brist på barmhärtighet, men också om 

förlåtelse och kärlek, ädelhet och generositet. 

70 Ni har fram till den här tiden inkarnerat i olika kroppar. Din själ har gradvis renat sig från sina 

fläckar. För redan från början lät den sig besegras av kroppens böjelser och avlägsnade sig på så sätt från 

den renhet och fullkomlighet som den hade när den kom ut från mig. 

71 Du har nått den tredje tiden och din själ har utvecklats, men inte tillräckligt för att helt behärska 

sina fysiska instinkter och leva i ett helt andligt stadium. 

72 I denna tredje tid har jag förklarat min undervisning genom det mänskliga organet för förståelse för 

att ge dig en ny möjlighet på din själs utvecklingsväg. 

73 Välsignade människor: Precis som mina lärjungar i den andra tidsåldern inte förstod storheten i 

mina läror så länge de hörde mig och var vittnen till mina stora gärningar, tills jag inte längre var med 

dem, och först då bestämde de sig för att anpassa sina handlingar så mycket som möjligt till mina läror, 

kommer samma sak att hända med er, människor. Jag lämnar er den andliga visdomen så att era 

handlingar kan vara värdiga och värda Mitt verk, och detsamma kan tjäna er som en grund och inspiration, 

och ni kan berätta för världen med vart och ett av era verk att Kristus har uppenbarat sig andligt och häller 

ut Sin inspiration med hjälp av intellektet som förberetts av Hans oändliga barmhärtighet som en 

outtömlig källa av nåd och visdom. 

74 Jag har lärt er att tänka på Gud som den Allenaste, som miraklet utan gränser för er andliga fantasi, 

som den kraft som orsakar rörelse och handling i hela universum ─ som det liv som manifesterar sig både i 

den enklaste växt och i de världar som löper i miljoner i rymden, utan att någon av dem bryter mot den lag 

som styr dem. 

75 Denna lag är jag, er Gud, är lagen om den oavbrutna evolutionen som förvånar människan och 

öppnar för henne enorma forskningsområden som gör det möjligt för henne att tränga in allt mer i naturens 

hemligheter. 

76 På så sätt kommer också gemenskapen mellan människan och Gud att bekräftas genom kunskapen 

om denna natur, i vilken Guds storhet och makt uppenbaras. 

77 Gud är alltså inte en figur, inte en symbol eller ett fenomen. 

78 Allt som har skapats har bildats genom en ständig utveckling ─ jag har redan berättat det för er ─ 

från livets början, det vill säga från det ögonblick då jag manifesterade livet i en atom, och denna 

utvecklades till molekyler, och molekylerna till element, och från dessa uppstod världarna som befolkade 

sig själva enligt samma lag om logisk och naturlig utveckling. 

79 Min undervisning är grunden för all kunskap, för all verksamhet ─ den är ljuset för att kunna 

känna igen alla underverk som människan ännu inte kan förstå på grund av sin brist på förandligande. 

80 Det är människan som sätter upp hinder för sin andliga utveckling. Gud straffar inte och är inte 

heller en bödel. Gud är allsmäktig, han är kraft, ljus, liv och kärlek. Han inkarnerade sitt "Ord" för att leva 

som ni på jorden, utsatt för samma frestelser, och genom detta älskade han er ännu mer. Eftersom Gud är 

vishet, förståelse, universell fred ─ hur kan du då tro att jag, trots att jag älskar dig som jag älskar dig ─ att 

jag, trots att jag ger människan så många nåder och gåvor ─ att jag, trots att jag förbereder henne för ett 

evigt andligt liv, skulle kunna straffa henne? 

Nej, mänskligheten, det är ni själva som drabbas av alla dessa prövningar av smärta som drabbar er. Du 

kastar spjutet som sårar din medmänniska, du höjer den mordiska handen för att döda den som stör dig. 

Det är därför jag säger till er att det är ni som ska renas enligt min gudomliga rättvisa. Om dina gärningar 
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är inriktade på allomfattande fulländning har du förtjänat en belöning genom dina förtjänster. Men om dina 

gärningar är dåliga, måste du renas, både kroppsligt och andligt. 

81 De krafter som representerar ondskan bildar gradvis en mäktig kärna som kastar världen in i sina 

krig, så att människor förkastar varandra och överallt. 

Förstörelse är det. 

82 Detta är sista året som jag påminner er om de kristna principerna om kärlek och förlåtelse med 

hjälp av det mänskliga organet för förståelse. 

83 Älska din nästa, lev i fred med er själva, förlåt dem som förolämpar dig. Kristus förlåter er, och er 

Mästare, som i denna tredje tidsålder uppenbarats som den helige Andes ljus, förlåter också 

mänskligheten. 

84 Mitt folk: Öppna era läppar för att ge tröst, uppmuntran och råd. Låt var och en av era handlingar 

vara ett exempel på kärlek, så att min undervisning kan förstås mer genom era gärningar än genom era ord. 

85 På detta sätt kommer världen att förstå att Kristus återvände till jorden ─ inte i kroppslig form, 

med den kropp som Jesus hade i 33 år, utan genom det ljus och den andliga visdom som hälldes ut på var 

och en av hans lärjungar. 

86 Älskade människor: För det ädla och generösa som finns i era själar säger jag till er: Ta tillvara 

min undervisning, gör det som är gott, fördöma ingen. Se till att din kropp inte är ett redskap som får dig 

att degenerera och bli oren, utan att den hjälper dig att höja din själ och att du, även om du utsätts för 

frestelser, kan gå segrande ur dem. 

87 Förstå din kropp som något bräckligt som har givits till själen för att den ska utvecklas. 

88 Fördöm inte de andra lärorna som ofullkomliga, begränsa er till att arbeta bra. 

89 Jag lägger mitt rena och rena arbete i dina händer, och du kommer att vara ansvarig för hur 

spiritualismen utvecklas. 

90 Jag lämnar inga fasta riter till er, inte heller någon skyldighet att utföra vissa riter. För det är inte 

min vilja att ni ska falla in i fanatism igen. Ni ska samlas för att studera mitt ord och se till att de andra får 

ta del av denna kunskap. 

91 Spiritualiseringen blir konkret när alla människor har samma världsbild. Då kommer Kristi rike att 

finnas. 

92 Den kristna principen kommer att segra och andligheten kommer att fungera som en vägledning 

för människor att införa de rättvisa lagar som ska styra mänskligheten. Det är bara på detta sätt som det 

kan bli fred i världen. 

93 Hur ofta samlas ni inte för att studera mitt ord, dela era problem, göra något för det allmänna bästa, 

be om andlig hjälp, be andligt. Koncentrera er på er själva, sedan kommer var och en av er som är 

förberedd att tala och ge råd. I honom kommer Mästarens ord att upprepas som han har gett genom 

röstbärarna. Men det kommer inte att vara nödvändigt för honom att vara i hänryckning, genom 

inspirationen kommer han att ha möjlighet att utöva barmhärtighet och få mitt arbete att bli erkänt och 

känt. 

94 Människor, gå till folket, tala till dem som Kristus talade till er, med samma barmhärtighet, syfte 

och hopp. 

95 Låt dem inse att det finns sätt att höja sig som ger större tillfredsställelse än de som ger jordiska 

tillgångar. Låt dem inse att det finns en tro som får dem att tro och hoppas på mer än vad de kan känna. 

Berätta för dem att deras själ kommer att leva för evigt och att de därför måste förbereda sig för att njuta 

av denna eviga lycka. 

96 Uppfyll din uppgift på detta sätt, gå iväg med sanningen och generositeten i dina verk, och när du 

väl når mig kommer jag att säga till dig: Bli välsignad, bli en del av mig själv, njut av min gudomlighetens 

outsägliga lycka. Glöm materien, glöm att du har lidit i världen och du kommer inte längre att ha någon 

anledning att känna smärta igen och att utsättas för en myriad av frestelser. 

97 Ni kommer bara att vara andliga varelser som genom era förtjänster har klättrat uppför stegen till 

fulländning - Jakobs stege till himlen, en utvecklingsstege som börjar på jorden och förlorar sig själv i 

oändligheten. Du kommer att klättra steg för steg, och slutligen kommer det att leda dig till evigt liv, till 

ljusets rike. 
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Min frid vare med er! 
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Instruktion 360 
Min frid vare med er! 

1 Den gudomlige Mästarens älskade lärjungar: Ni kommer till mig en gång till och jag ger er en plats 

vid mitt bord. 

Jag ser att du har lärt dig att tala kärleksfullt. Till och med under de bittraste dagarna vet ni hur ni kan 

le med hopp och tro mitt i den största smärtan, eftersom ni har blivit uppmuntrade av min undervisning. 

2 Det är så här jag vill se dig, alltid full av frid, mod och tillit. Du har nått den tid då du känner mig 

helt och hållet inom och utanför din varelse, nära dig i varje ögonblick. Ni är inte längre de som säger: 

"Fader, varför glömmer du mig i prövningen, varför hör du mig inte?" Idag vet ni hur man ber i 

prövningen, och efter att ha bett väntar ni ödmjukt på att min frid ska komma. Du låter lydigt Mästaren 

pröva dig. 

3 Nu är ni verkligen mina lärjungar. Du känner till värdet av dina förtjänster och du vet hur du 

upptäcker och bedömer dina brister. I dag är din själ upplyst med en så stor ljusstyrka att du vet när du har 

varit till behag för din Fader och när du har förolämpat honom. 

Du har stunder av kyla och nedstämdhet. Men när dessa stunder är över brinner kärlekens och trons 

låga igen i era hjärtan, altaret för er inre tillbedjan av Gud tänds igen och ni känner Faderns närvaro i er 

helgedom - den Fader som alltid är i er - vare sig ni är beredda eller inte. 

4 Jag kan inte fördöma något av mina barn, för det skulle innebära att ta bort deras liv. Jag har skapat 

dig för livet, inte för döden. 

5 O lärjunge! På den sjunde dagen vilar mannen i denna tid, han lyfter sin själ för en stund till 

Fadern i tacksamhet eller i önskan om hjälp. Men alla är inte vakna och alla ber inte. Men för dem som 

lever vakna ─ för dem som arbetar för fred, för människornas välbefinnande, låter jag världen få en bit av 

min fredsmantel, en droppe av min gudomliga balsam, min kärlekskyss, i vilken min förlåtelse ligger och 

de möjligheter jag ger varje själ till sin frälsning. 

6 Nu är det en avgörande tid för själarna, verkligen en tid av kamp. Allt är strid och kamp. Detta krig 

äger rum i varje människas hjärta, i familjernas sköte, inom alla institutioner, i alla folk, i alla raser. 

Kampen utkämpas inte bara på det jordiska planet utan även i den andliga dalen. Det är det stora slaget, 

som profeterna i andra tider såg i symbolisk form och som också syns i visionerna hos profeterna eller 

siarna i denna tid. 

Men denna kamp som utkämpas och som skakar om allting förstår inte mänskligheten, trots att den är 

en del av och vittne till just denna kamp. 

Mänsklighetens utveckling går allt snabbare i dessa dagar ─ men vart är den på väg? Vart är 

människan på väg i sådan brådska? Hittar han lyckan på denna svindlande väg, når han den efterlängtade 

friden, det härliga livet som varje hjärta själviskt önskar? 

7 Jag säger er att vad människan faktiskt uppnår med sitt rusande är total utmattning. Människans 

andliga själ och hjärta går mot livets trötthet och utmattning, och denna avgrund skapades av människan 

själv. 

8 I denna avgrund kommer han att falla, och i denna totala utmattning, i detta kaos av fiendskap, 

nöjen, otillfredsställda maktbegär, av synd och äktenskapsbrott, av vanhelgande av andliga och mänskliga 

lagar, kommer han att finna en skenbar död för själen, en tillfällig död för hjärtat. Men jag ska få 

människan att stiga upp från denna död till livet. Jag kommer att få honom att återuppstå och i detta nya 

liv kämpa för att alla ideal ska återfödas, för att alla principer och dygder ska återuppstå, som är själens 

egenskaper och ärftliga egendom, som är dess ursprung, dess Alfa. För från mig har själen uppstått, från 

mig har den fått liv, från min fullkomlighet har den druckit, från min nåd har den blivit mättad. 

9 Stå vid folkets sida i denna tid av stor andlig kamp med era böner. När du ser dem gråta, relatera 

inte din gråt till orsaken till att de gråter, utan gråt för deras skull, för de är dina medmänniskor, och dina 

kärleksträn ska vara balsam och tröst. Om ni ser att de är fredlösa, ta inte del i deras fredslöshet, för ni är 

fredens barn. Men be för dem och alla blir fredsänglar. Låt friden sjunka ner från din själ som dagg, som 

är en kärleksfrukt för hela världen. 
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10 När du märker att de börjar diskutera och överlägga om något som strider mot andras åsikter, höj 

dig över allt detta. I detta ögonblick, tänk på mitt arbete, mitt ord, och övervinn orsakerna som uppmuntrar 

människor i deras kamp och krig med den helige Andes ljus, med din bön, ditt exempel och ditt ord. När 

ni ser dem gå ut med vapen på axeln och sedan döma dem utan nåd mot sin egen bror, tar ni också upp era 

vapen, kärlekens, barmhärtighetens, förlåtelsens och det eviga livets vapen. 

11 Vinn själar för fredens rike! Omvänd syndare till ett liv i nåd. På detta sätt kommer Faderns tjänare 

att föröka sig och syndens, förödelsens och dödens rike kommer att decimeras genom er kamp! 

12 Välsignade är de som mitt i ett så stort mörker ändå finner styrkan i sitt hjärta att söka mig, eller 

som fortfarande behåller lite renhet i det för att för en kort tid förvandla det till en helgedom och låta sitt 

samvete tala till dem om mig, om sig själva och om sin nästa. 

13 Jag har förkunnat för er en tid då den mänskliga anden kommer att utöva en dyrkan av Gud som 

aldrig förr i tiden, då den kommer att erbjuda sin Fader den andliga dyrkan som jag har lärt människorna 

från de tidigaste tiderna genom mina perfekta läror. Jag har alltid gjort stora uppenbarelser, jag har alltid 

varit en lärare, och som Fader har jag också dragit bort slöjan från mina hemligheter så att de mänskliga 

varelserna kan känna igen mig bättre och på så sätt kan jag bli älskad med större fulländning. Men för 

människan har den jordiska tillvaron verkat så underbar, så rik på den skatt som denna värld innehåller, att 

hon alltid har glömt de läror som talar till henne om det andliga livet. Han har bara haft ögon för den 

härliga materiella skapelsen, ett verk av Fadern och en spegel, en svag reflektion av livet i det höga 

bortom. Och medan han har öppnat sina ögon, sitt sinne och sina sinnen för att se på, röra vid och längta 

efter den här världens varor, har han stängt sin själs ögon och glömt att det ovanför allt detta finns en 

annan underbar tillvaro, ett annat ännu rikare liv och andra verkligt större rikedomar. I denna kärlek, i 

denna människans böjelse för jordiska ting, har han materialiserat sig själv. 

Men hans själ har inte glömt mig, den har kvar en aning om min existens och dessutom känner den en 

längtan efter en näring som jorden inte kan ge den, och den söker mig. Men den söker mig halvhjärtat och 

inte alltid på bästa sätt. 

14 Eftersom människan är materialiserad måste hon söka mig genom förnuftig tillbedjan, och 

eftersom hennes andes ögon inte är öppna måste hon skapa min avbild för att kunna se mig. Eftersom han 

inte har blivit känslig i själen kräver han alltid materiella mirakel och bevis för att tro på min existens, och 

han ställer krav på mig för att tjäna mig, följa mig, älska mig och ge mig något tillbaka för det jag ger 

honom. Det är så jag ser på alla kyrkor, alla religiösa samfund, alla sekter som människor har skapat över 

hela världen. De är genomsyrade av materialism, fanatism och avgudadyrkan, hemlighetsmakeri, 

bedrägeri och vanhelgande. 

15 Vad tar jag med mig från den? Bara avsikten. Vad får jag ut av allt detta? Mina barns andliga eller 

fysiska behov, deras lilla kärlek, deras längtan efter ljus. Detta är vad som når mig, och jag är med alla. 

Jag ser inte till kyrkor eller former eller riter. Jag kommer till alla mina barn på samma sätt. Jag tar emot 

deras själ i bön. Jag drar henne till mitt bröst för att omfamna henne så att hon kan känna min värme och 

så att denna värme kan bli en stimulans och en uppmuntran på hennes väg av besök och prövningar. Men 

eftersom jag accepterar mänsklighetens goda avsikter behöver jag inte tillåta att den förblir evigt i mörker, 

inlindad i sin avgudadyrkan och fanatism. 

16 Jag vill att människan ska vakna upp, jag vill att själen ska höja sig till mig och i sin upphöjdhet 

skåda sin Faders sanna härlighet och glömma liturgiernas och ritens falska prakt. Jag vill att den, när den 

når sin sanna uppstigning, ska förnya sig själv, frigöra sig från mänskliga behov och övervinna 

sinnligheten, passionerna, lasterna och finna sig själv, så att den aldrig kommer att säga till Fadern att den 

är en daggmask; så att den vet att Fadern har skapat den till sin avbild och likhet. 

17 Detta är anledningen till ert ansvar i denna tredje tidsålder, o Israels folk! 

18 Jag har berättat för er att mänskligheten är som ett fält som jag har gjort fruktbart, och i denna 

fruktsamhet ligger uppvaknandet av dess gåvor och latenta förmågor. Genom intuition tar mänskligheten 

för närvarande emot mitt budskap, genom andliga drömmar och i olika andra former. Min andevärld 

väcker och förbereder också människor. 

     Händelserna talar tydligt till hjärtat och själen, och genom allt detta har mänskligheten fått lite 

utrustning. Den vet att den står vid ett vägskäl ─ den känner att den har gått in i en epok av betydelse och 

andlig fullhet. Den känner att den gudomliga rättvisan obevekligt väger över alla varelser. Men den saknar 
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det levande Ordet och det slutgiltiga beviset framför sina ögon. Men detta bevis och detta ord som ni har, 

människor. Ni är bärare av denna uppenbarelse, som är ett frö av gudomlig kärlek som ni kommer att så i 

de fält som redan är bördiga genom min fullkomliga visdom. 

19 Fortsätt att frivilligt fördjupa er i bön så att jag kan fortsätta att forma er, så att jag snart kan 

förvandla er till tjänare och apostlar för detta verk som jag, som ni vet, har kallat spiritualistiskt, 

trinitariskt, marianskt, namn som kommer att försvinna när världen uppfyller mina lagar. Det kommer då 

inte att finnas något behov av namn eller symboler, eftersom ni alla kommer att bära en andlig sten inom 

er varelse, så att säga, som tillsammans med alla andra kommer att bilda det sanna templet, den sanna 

helgedomen, i vilken er Fader och Skapare bor. 

20 Är hela mänskligheten trinitarisk? Nej, lärjungar. Alla bär inte på arvet från de tre tiderna i sina 

själar. Det finns många som inte ens håller testamentet från de två tidigare tiderna, och vissa inte ens från 

den första tiden. Men du kommer att föra det treeniga fröet ─ min lag, min lära eller instruktion, vad du än 

vill kalla den, som jag anförtrodde dig i tre tider, som ett frö till alla folks och alla människors hjärtan. 

Påtvinga inte min undervisning med förbannelser, hot eller smärta. Presentera den bara, presentera den 

rent och högt så som den är. Erbjud denna källa av evig visdom och låt de törstiga dricka av dess 

kristallklara vatten. Sannerligen säger jag er att de som känner att de har släckt sin törst kommer att vara 

med er. De som dricker och ändå inte har kunnat släcka sin törst kommer att förbli avvisande. Men du ska 

lämna denna fråga till mig. Och det kommer att finnas andra som vägrar att dricka, men ni ska vänta, för 

källan är evig. 

Om de som vägrar idag inte dricker av detta vatten, kommer deras törst i morgon att vara ännu större. 

De kommer att plågas av törst, och då kommer de till källan, och om de inte hittar den i närheten, kommer 

de att söka den genom öknar och längs långa vägar och minnas att den var frisk och uppfriskande tills de 

hittar den. För även om jag har förvägrats vatten, kommer jag aldrig att förvägra er det. 

21 Mänskligheten är ännu inte spiritualistisk, men redan nu vaknar själar upp och inser att deras idoler 

är döva och blinda, och redan nu blir de medvetna om nyttan av falska offer och botgöringar, och många 

som jag möter är trötta och trötta på fanatism. De längtar efter mat som är söt och behaglig för det andliga 

smaksinnet, de längtar efter ett vin som verkligen uppmuntrar själen. 

22 Jag ser församlingar, små sekter och stora sammanslutningar av människor som strävar efter 

förandligande, som går in i den andliga helgedomen, själarnas hem ─ vissa på vägar som ligger nära den 

andliga avsikten, som är den som når mig. Jag kommer att belöna dem en dag, och den sanna 

spiritualismen, den djupa läran full av lärdomar och uppenbarelser, tröst och andlig näring från den Helige 

Ande kommer att uppenbaras för alla ─ de längtande, de törstiga och även de kallhjärtade och likgiltiga. 

23 Är hela mänskligheten marisk? Sannerligen säger jag er: Nej, många känner inte ens Maria. Jag ser 

en del av mänskligheten som inte ens känner till hennes namn, en annan stor del som genom er har fallit in 

i stor fanatism, i den största avgudadyrkan, i vanhelgande, i girighet efter vinning. Och en annan del av 

mänskligheten och de religiösa samfund som inte erkänner dig som mänsklighetens andliga moder. 

24 Jag har kallat er för "Marias folk" eftersom ni kommer att lära mänskligheten vem Maria är. 

25 Jag säger er, o folk: Maria är inte bara den kvinna som tog emot Frälsaren i den andra tidsåldern. 

Jag säger till alla de delar av mänskligheten som jag just har nämnt, alla sekter och religiösa samfund, alla 

raser och alla människor, att Maria är den moderliga, gudomliga essensen som alltid har funnits. Hon är 

den feminina, universella essensen som du kan upptäcka och skåda i alla skapelser. Hon är ömheten, hon 

är förbön och den barm som ger näring. 

Redan i tidigare tider har Marias existens och hennes jordiska ankomst avslöjats för er. Ty sannerligen 

har jag från den första till den sista ─ till alla talat som Fader, domare och mästare. 

26 Redan under den första epoken började patriarkerna och profeterna tala om Messias ankomst. Men 

Messias kom inte bara i anden ─ han kom för att födas av en kvinna, för att bli människa, för att få en 

kropp av en kvinna. 

Guds moderliga Ande var också tvungen att bli en människa, en kvinna, en blomma av renhet, så att 

doften av Guds "ord", som var Jesus, skulle flöda från hennes blomkrona. 

27 När den kvinnan hade uppnått sin jungfruliga ålder blev hon trolovad. Fadern skickade en ängel till 

henne för att meddela hennes uppdrag. Men hur mötte ängeln henne, hur överraskade han den förlovade 

jungfrun? Vi ber. När han fann henne beredd, sade han till henne: "Var hälsad, Maria, du som har funnit 
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nåd inför Gud. Frukta inte, för ditt livmoderliv skall ta emot den som skall bli konung i Jakobs hus, och 

hans välde skall aldrig ta slut." 

28 Maria visste att hon skulle få en kung som var mäktigare och större än alla jordens kungar. Men 

krönte hon sig själv till drottning bland män på grund av detta? 

29 Förkunnade hennes läppar på torg, gator, i enkla hyddor eller palats att hon skulle bli Messias' 

moder, att Faderns "enfödde son" skulle komma fram ur hennes livmoder? Nej, mitt folk: hon var mycket 

ödmjuk, mild och nådig, och löftet blev verklighet. Hennes hjärta som mänsklig mor blev lyckligt, och 

redan innan hon födde ─ vid den tiden och därefter under hela Sonens liv ─ var hon en mycket kärleksfull 

mor som andligt kände till Jesu öde, till det uppdrag han hade att fullgöra bland människorna och till vad 

han hade kommit för att göra. Hon motsatte sig aldrig detta öde, för hon deltog i samma arbete. 

30 Om hon ibland fällde tårar var det en mänsklig moders gråt, det var den kroppsliga naturen som 

kände smärtan i sonen, sitt eget kött. 

Men var hon en lärjunge till Mästaren, hennes Son? Nej, Maria behövde inte lära sig något av Jesus. 

Hon var i Fadern själv och hade bara inkarnerat för att fullgöra denna vackra och svåra uppgift. 

Var denna utmärkta mors hjärta begränsat till att bara älska sin mest älskade Son? Absolut inte; genom 

detta lilla människohjärta uppenbarade sig moderhjärtat i tröst och sublima ord, i råd och välsignelser, i 

mirakel, i ljus och sanning. 

Hon har aldrig skrymt om sig själv, hon har aldrig missförstått Mästarens ord. Men på samma sätt som 

hon stod vid foten av krubban som var hennes vagga, stod hon vid foten av korset där Sonen, Mästaren, 

Fadern till hela skapelsen dog och andades ut sin sista andetag som människa. 

31 På så sätt uppfyllde hon sitt öde som mänsklig mor och satte ett sublimt exempel för alla mödrar 

och alla människor. 

Och för att mänskligheten skulle lyssna till henne, för att även hon skulle bli älskad och för att hennes 

exempel inte skulle raderas ur människornas hjärtan, tillägnade den blödande Mästaren på korset ett av 

sina sju ord på korset till modern och sade till henne: "Moder, detta är din Son!" och sade till Sonen, som i 

det ögonblicket var Johannes, Herrens apostel: "Son, detta är din Moder!" 

32 Med detta ville Mästaren lämna John som representant för mänskligheten och i folkets hjärtan en 

helgedom av kärlek och respekt för den Universella Modern. 

33 Har aposteln Johannes gjort anspråk på denna moderlighet enbart för sig själv? Nej, han gick till de 

sina, till följeslagarna i striden och i undervisningen, till de andra lärjungarna och berättade för dem: 

"Mästaren sa detta innan han gick bort", och där stannade lärjungarna med Maria tills hon lyftes upp i 

oändligheten. 

34 På pingstdagen, den högtid som folket sedan första gången firade som påskhögtiden, var 

lärjungarna samlade, och mitt bland dem fanns Maria. Och den helige Ande kom fram, symboliserad i en 

vit duva, och överflödade dem med sitt ljus och fyllde dem med sin nåd. 

35 Lärjungarna kände djup respekt och kärlek till Maria. Och eftersom dessa såddare, dessa själens 

läkare, kände denna vördnad för Frälsarens moder som människa ─ varför skulle då inte generationerna 

som följde efter dem känna det? Jag har sagt er att Maria är evig, och jag säger er verkligen att om ni 

vänder er till henne kommer många av er att finna henne. 

36 När min lärjunge Johannes var ensam på ön Patmos i sin reträttplats, där han fick de stora 

uppenbarelserna om de kommande tiderna, där han andligen trängde in i det högre bortom och såg Herrens 

stora mysterier, klädda i allegorier och framställda av figurer, såg han där också Marias gestalt. 

I denna stora uppenbarelse, som Fadern anförtrodde Johannes för folket i de kommande tidsåldrarna, 

såg han där, efter ett stort tecken, en kvinna klädd med solen och månen vid sina fötter, och på sin panna 

en krona med tolv stjärnor. Kvinnan kände förlossningsvärk, och när smärtan var som störst såg Johannes 

ondskan i form av en drake som förföljde henne och bara väntade på att barnet skulle födas för att sluka 

det. 

     Men Mästaren säger till dig: Eftersom denna uppenbarelse som Fadern gav Johannes talade om de 

kommande tiderna, säger jag er: Han såg Maria i den tredje tidsåldern, strax innan hon födde det maritima 

folket och den ondska som låg på lur för Herrens folk. 

Johannes såg också att i födelseögonblicket utbröt en stor strid mellan änglarna mot draken som 

förkroppsligade människans ondska ─ en strid som för närvarande äger rum bland er eftersom det 
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marialiska folket har fötts, redan har dykt upp på jordens yta och idag får sin sköld och sitt kärlekssvärd 

för att gå ut i den stora slutstriden. 

37 Detta är vad denna uppenbarelse innebär, älskat folk! Det är därför Fadern har sagt er i dag: De 

som känner Maria känner henne inte i sin sanning. De ser henne bara som en kvinna, de betraktar henne 

bara som en mänsklig mor, och runt henne har de skapat kulter, riter, festivaler och hänförelser. Genom 

denna avgudadyrkan har de glömt att uppfylla Herrens lagar, Mästarens ord och kärleken sinsemellan. 

38 Fadern vill inte att världen ska lära känna Maria på detta sätt, och jag vill inte heller att ni ska älska 

henne på detta sätt. Maria är inte bara en kvinna, det har jag redan sagt: Maria är den moderliga essensen 

som finns i det gudomliga och som manifesterar sig i allt skapat. 

39 Om du söker henne i nattens ensamhet, i tystnaden som ingenting stör, där i kosmos, kommer du 

att möta hennes bild, och om du söker henne i blommornas doft kommer du också att möta henne, och om 

du söker henne i din moders hjärta kommer du att få henne. Om du vill möta henne i Jungfruns renhet, 

kommer du också att skåda henne där, och som i henne i otaliga verk, där återspeglas det evigt feminina 

som finns i Gud och som finns i hela hans skapelse. 

40 När ni väl fysiskt ger er ut på vägarna för att fullfölja uppdraget, för att predika läran, kommer ni 

att stöta på hårda hjärtan, på dem som har skapat en stängd dörr för att inte låta kärnan i Marias kärlek och 

hennes namn komma in. 

För många existerar inte denna essens. Vad skall ni då göra, o folk? Kommer ni att använda våld för att 

riva ner den väggen, den dörren, så att Marias undervisning kan tränga in bland dessa människor och 

nationer? Nej. Jag har sagt till er att ni bara ska presentera mitt arbete, bara peka på min undervisning, men 

att ni ska tala med så mycket själ, med så mycket hjärta, med en sådan sanning att många av de 

hårdnackade kommer att omvända sig och säga: "I sanning, den Universella Moderns väsen översvämmar 

hela jordcirkeln, den här undervisningen är klar och begriplig. Den är som en livskälla som man kan 

dricka, men som man inte tvingas att använda." 

41 I sanning säger jag er att om detta skulle hända skulle jag för länge sedan ha fört alla själar med 

min kraft för att bada dem i detta vatten, för att få dem att dricka av det och föra dem till det mål som ni 

alla är ämnade för. Men ni ska inte bara nå mig genom mig utan också genom er själva. 

Det är därför jag har gett er ande, vilja, intelligens, förmågor och sinnen. Det är därför jag har 

uppenbarat min lag för er och gett er den tid som behövs och placerat er själ på en väg för utveckling, 

framsteg och återlösning av densamma. 

Jag vill att ditt hjärta och ditt ord ska vara som en källa, som en outtömlig källa bland människor, och 

att din röst ödmjukt ska bjuda in till att dricka av mitt ord som du ska sprida. 

42 När detta vatten är kristallklart, när det är så obefläckat som jag har anförtrott det åt er ─ 

sannerligen säger jag er, kommer människor att finna sin hälsa och sin frälsning i det. De kommer då att 

skrika högt av sina lungor och bekänna att de har funnit min sanning tillsammans med dig, och detta är 

Israels ansvar i den tredje tidsåldern ─ detta är den börda som vilar på det andliga, trinitariska och mariska 

folket. 

43 Din milda och ödmjuka vandring kommer att skaka om religiösa samfund, kommer att skaka om 

grunder och principer. Ditt ord, som alltid kommer att vara mitt, kommer att riva ner falska helgedomar, 

och av dem kommer inte en enda sten att finnas kvar på en annan. Den kommer att störta avgudarna, all 

den avgudadyrkan som har skapats kring dyrkan av Gud, likaså kring Maria och hennes namn, tills man 

har nått de största överdrifterna. Allt detta måste försvinna och brännas upp av den Helige Andes ords eld 

som jag har placerat och kommer att fortsätta att placera i dig. 

44 När mitt ord har upphört att ge sig till känna genom röstbärarna, kommer jag att finna er samlade 

som mina lärjungar från den andra tidsåldern vid påsken, och min heliga ande kommer att komma i 

överflöd, förenad ande mot ande med er, pionjärerna i denna tredje tidsålder, pionjärerna i den perfekta 

gemenskapen mellan den heliga anden och människornas ande. 

45 Vad kommer Fadern att avslöja för dig vid den tidpunkten? Det som jag inte har berättat för er 

genom det mänskliga intellektuella organet. Men inse att ni måste ha en sann avskildhet och förandligande 

─ inse att för att uppnå denna förberedelse måste ni befria er från varje spår av fanatism och materialism. 

Hur ska du uppnå denna stora utrustning? Genom dagens studier, genom det som utvecklas efteråt, 

senare genom din sanna kärlek. För mitt ord är inte färdigt. Mitt ord kommer inte att upphöra 1950. Jag 
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kommer att fortsätta min proklamation. Men inte längre genom röstbärare, inte längre på detta sätt att 

förkunna, för ert uppryckande kommer att bli mer och mer perfekt efter 1950. Din andliga upphöjning 

kommer att vara större och min förkunnelse kommer endast att ske med hjälp av anden. 

46 De som har varit mina röstbärare har kommit långt. De som har tagit emot min stråle ofta kommer 

att fortsätta att utveckla och förmedla stora inspirationer och uppenbarelser. För dem som bara har tagit 

emot min gudomliga stråle några få gånger, och för vilka mitt ord har varit sällsynt, kommer min 

inspiration att vara stor, mycket stor. Låt dem inte hindra deras utveckling, deras vandring på denna väg. 

För det som de inte har uppnått under denna tid av manifestation genom det mänskliga intellektet kan de 

sedan ta emot från ande till ande, och då kommer det att finnas glädje och tacksamhet i deras själ. 

47 Men jag kommer inte bara att visa mig härligt genom dem som är invigda röstbärare. Min 

gudomliga Ande kommer också att lysa härligt över gåvobärarna. Denna nåd kommer inte att vara mindre 

för dem, utan den kommer att vara densamma för alla. 

Min andliga värld ska också lysa, dess flödande stråle, som omvandlas till inspiration och tankar, ska 

vara över Herrens lärjunge, så att dessa Ljusvarelser kan fortsätta att göra sig kända för varelserna på den 

här planeten, genom samhällsledarna, "grundstenarna", siarna och "guldfjädrarna", genom de märkta och 

de omärkta; genom dem som har upplevt den symboliska handlingen med märkningen, liksom genom alla 

dem som anser sig vara för värdelösa för att ingå i mitt folk. 

På den "första" och den "sista" kommer de tungor av eld som den helige Ande kommer att utgjuta så 

att ni i morgon, en mycket nära "morgon", kommer att kunna göra er kända för alla era medmänniskor ─ i 

den gryning som närmar sig er och där ni kommer att kunna föra ut mitt ord, inte bara till dem som talar ert 

språk, utan också till dem som talar de språk som ni i dag ännu inte känner till. 

48 Hur kommer du att kunna kommunicera med dem? Genom din goda vilja, genom din 

ansträngning, genom din iver och din kärlek. Jag ska hjälpa dig, säger Fadern. Jag ska göra underverk 

bland er. Jag kommer att se till att det bland er, att det ur era samhällen kommer fram pionjärer, budbärare, 

de som är förberedda av min vilja, som talar andra språk för att föra fram de goda nyheterna, Guds tredje 

budskap till andra folk, andra människor, andra raser. På detta sätt kommer Babels torn, som i den 

materiella världen har förstörts under tidens lopp av människohänder, att gradvis förstöras även i den 

andliga världen, och ovanför det kommer den Helige Andes torn att resa sig, den sanna kyrkan, den sanna 

platsen för tillbedjan och helgedomen, där alla kommer att förenas, där alla språk kommer att förenas, där 

alla raser och generationer kommer att förenas i Faderns kärlek. 

49 På denna nådens morgon, när ni har tagit emot mitt ord på ett stort antal mötesplatser, men som 

utgör ett enda folk, ber Mästaren er om förbön, barmhärtighet och bön för världen. Ta bort all oenighet 

och alla fördomar från era hjärtan och kom närmare varandra andligt för att bilda ett folk som är starkt i 

anden, och denna andliga styrka ska hjälpa folket. 

Varför har du ännu inte kunnat utföra stora mirakel i din själ och med dina tankar? Varför har bönens 

vapen, som jag har avslöjat för er, ännu inte visat sig med ära i dessa tider? 

50 Genom er brist på förberedelser, människor, genom er brist på enhet har ni låtit rovfågeln, 

frestelsen som alltid ligger på lur, komma in i er för att splittra er och försvaga er: ett listigt drag av 

frestelsen som aldrig har tillåtit er att enas. 

Trots att mitt kärleksord alltid har varit med er, lutar ert hjärta fortfarande åt onda viskningar, ni låter er 

fortfarande förföras av trollformelns sken och lögner. Men var vaksamma, människor, var vaksamma, o 

spiritualistiska, trinitariska mariala lärjungar, så att ni i dessa tider av förberedelser för er ─ i dessa tider av 

prövning för mänskligheten, som för närvarande dricker lidandets kalk en gång till ─ kan ge bevis på er 

makt ─ genom att inte gripa efter många vapen, utan ett enda svärd av ljus, och med det bryta frestelsens 

band, slaveriets kedjor, bryta ner murar, öppna dörrar för att befria själar och låta dem stiga upp till den 

tredje tidens ljus. 

51 Ni kan göra detta genom tankekraft, genom bön. Men det måste komma från den sanna kärlek som 

jag inspirerar dig just nu. Förena er, erkänn varandra, förlåta varandra, älska varandra, då kommer ni att 

uppleva mirakel över hela världen och ni kommer att bevittna hur denna mänsklighet, som i halsbrytande 

fart springer mot den avgrund som jag talar till er om, kommer att kunna göra det, kommer mycket snart 

att uppleva fallet och även "fram till här och inte längre", vilket kommer att vara avsky, trötthet, själens 
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trötthet på hat, materialism, sinnlighet och nöjen, så att du kan sträcka ut din broderliga hand till den, 

kärleksfullt röra vid den och väcka den för att berätta för den: 

52 "Se, det finns inga fler palats av självgodhet. Härskarna har lämnat sina troner, de giriga 

imperierna har försvunnit och krigsvapnen spottar inte längre ut död ur sina munnar. De militära ledarna 

och soldaterna är besegrade. Lyft upp ditt ansikte och se en ny dags ljus vid horisonten, en ny gryning som 

lyser upp ett nytt liv." 

53 Jag tar nu emot din själ i dess bön. Jag vill finna tacksamhet i det, och det är därför jag uppenbarar 

mig i världen ännu en gång för att utgjuta min Ande över mänskligheten i olika former. Jag skulle kunna 

göra det utan din förmedling, men genom den kommer jag att visa min barmhärtighet. 

54 Så lämnar jag er denna morgon av nåd: upplyfta i kärlek och barmhärtighet mot era medmänniskor 

─ andligt upplyfta så att ni kan känna er Faders välsignelse i er varelse. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 361 
1 Jag möter dig när jag ber och min Ande slår sig ner hos dig. Jag livnär mig på din kärlek, på din 

tro. Jag har smakat era frukter och de är mig välbehagliga. Därför välsignar jag dig och ger dig frid. 

2 Din själ har prövats av mig på olika sätt. Men när du har upplevt ett sorgligt ögonblick, stiger du 

upp och frågar mig om jag har övergivit dig, och mycket snart har du varit med mig. I sanning säger jag er 

att ni inte är ensamma, och er tro har fått er att övervinna svårigheterna och de stora prövningarna i denna 

tid. 

3 Ni som har rest långa sträckor i sökandet efter mig har äntligen funnit mig, och när ni hörde mitt 

ord skingrades era tvivel och ni fick det tydliga svaret på er begäran. Överallt hörde ni böner och 

åkallanden om min Ande, och även om ni inte hade kallat på mig skulle jag ha kommit till er som jag 

lovade. För jag sa till er att jag skulle stå vid er sida i era vedermödor i dessa dagar av smärta. 

4 Jag har gett dig känslighet så att du kan känna vad som kommer att komma, så att du kan leva 

vaksamt för varje andlig manifestation och känna igen mina ords ankomst. 

5 Jag talar till er med samma kärlek och visdom som jag har talat med i gångna tider, och jag 

bekräftar mina ord från gångna tider och bevisar att profetiorna kommer att uppfyllas. 

6 Johannes såg i sin stora uppenbarelse hur min Ande skulle uppenbaras i denna tid, hur visdomens 

bok skulle lysa upp själar när det sjätte inseglet lossades. Han såg de stora striderna mellan människor och 

deras vedermödor. Han såg boken stängas och slutligen öppnas av det obefläckade lammet. Och 

tillsammans med dig har jag öppnat sida efter sida i denna bok för din ande. Den innehåller den lag som 

jag gav er från tidernas begynnelse. 

7 Bedöma mitt arbete, genomskåda det från början till slut. Minns allt det förflutna och förenar det 

med denna uppenbarelse så att allting blir levande i din själ. Jag har utfärdat lagar och stadgar för 

människornas materiella liv, jag har gett instruktioner för det moraliska och andliga livet. Jag har placerat 

er i andens regioner, och ni har andats in den frid och lycka som finns i detta hem så att ni kan lära känna 

det fullt ut och få kunskap om mina lagar. 

8 Lev för ett högt ideal, se till att din själ återfår sitt mod och sin energi för att uppfylla sitt uppdrag. 

Sprid fred på din livsväg, bjud in människor att be med den bön som jag har lärt dig, så att de återigen kan 

känna sig värdiga inför sin Skapare. Vårda deras hjärtan, som är jungfrulig jordbruksmark, bördig mark 

för min undervisning. 

9 När du följer min undervisning, medan du arbetar för mänsklighetens bästa, kommer din själ att 

växa sig stark, du kommer att glädjas men också lida och inse vad tro och kärlek är värda. Ni ska inte låta 

er själva bli förvirrade i kampen av de olika trosbekännelserna. Min undervisning står över alla religioner 

och sekter. Ta med mitt ord, som är mitt uttryck för kärlek, och använd det inte som ett vapen för att 

bekämpa era medmänniskor, för det förolämpar inte, det sårar inte, det är bara liv för själen. 

10 Rengör kärlet inuti och utanför så att det kan innehålla den essens som jag ger dig. Ert uppdrag är 

fantastiskt. För att segra måste ni arbeta tillsammans. Blanda dig med alla folk, smält samman med alla 

raser, för ut mitt budskap om fred till alla. Därefter kommer jag att föra er till den "dal" där ni alla kommer 

att vara lika, där mänskligt elände och mänsklig egoism kommer att försvinna för att bara vara andliga 

varelser. 

11 Jag vet att ni under en tid kommer att gottgöra er oenighet. Men en dag kommer det att komma en 

dag då ni, trötta på er svaghet, kommer att samlas för att bli starka genom enighet och samförstånd. 

12 Jag vill ha dig ren. Det är därför ni renar er själva i smärta just nu, för att ge själen dess 

ursprungliga renhet och dygd tillbaka. De prövningar som du nu genomgår kommer inte att leda till att du 

dör. De kommer bara att väcka dig ur din djupa sömn så att du kan sträva efter att fullända din själ. 

13 Även om ni ännu inte har gjort er värdiga genom era gärningar, kommer den dag då ödmjukheten, 

uthålligheten, kärleken och tron hos detta folk kommer att prisas med rätta. Många kommer att vilja ge dig 

ett namn eller en titel eller sätta en krona på ditt huvud när de känner igen dessa dygder hos dig. Men då 

kommer ni att minnas Jesus och gömma er ödmjukt. Som jag har sagt till er är ert rike inte i denna värld. 

14 Om du vill erövra människornas hjärtan ska du tala sanningsenligt, med största möjliga 

sanningsenlighet. Var ödmjuk bland de ödmjukaste, så att ni kan finna tro i era ord och gärningar. 
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15 Hur mycket kommer inte min ande att glädjas när den ser ditt arbete växa fram ur mänsklighetens 

moraliska och andliga spillror. Ditt arbete har redan börjat. Se de sjuka som har blivit friska ─ icke-

troende som har fötts till tro ─ förnyade syndare. Ditt arbete är fortfarande litet, men jag anser det vara bra 

och förökar dess frukter. 

16 Israel: Mästaren är med er, full av kärlek och barmhärtighet. Gång på gång har jag gett er bevis på 

min kärlek längs den väg som jag har utstakat för er. 

17 Mitt gudomliga ord talar till folket och detta ord sänds till er av Fadern så att ni kan känna till det 

verk som jag har anförtrott era händer. 

18 Jag visar er Mina apostlar som ett exempel för er. Därför häller jag just nu in mig själv i din själ så 

att du kan erövra din kropp. Jag har rört vid den hårda klippan så att kristallklart vatten har sprungit ur den. 

19 Tro inte att du redan har kommit till slutet av ditt uppdrag, och inte heller att jag efter 1950 

kommer att fortsätta att tala genom det mänskliga förståelseorganet. Allt som jag har sagt till er har skett 

och kommer att ske, älskat folk. 

20 I den tredje tiden har din själ skickats ut för att reinkarnera så att du skulle få en ny möjlighet att 

fullfölja ditt uppdrag genom att använda närvaron av min gudomliga ande i denna tid. 

21 Jag är med er på grund av min stora kärlek och ger er styrka eftersom jag inte vill se er svaga. 

22 Jag är källan till nåd och kärlek. Drick, ge liv åt ditt hjärta och din själ. Ta bort er från 

materialismen så att ni kan förstå storheten i det uppdrag jag har gett er. 

23 Älskade människor: När era hjärtan är fulla av smärta, kom till mig, för jag ska vända ert lidande 

till glädje och stärka er andligt och fysiskt så att ni kan fortsätta på vägen full av tillfredsställelse och hopp. 

24 Jag tar emot de många som söker mig i massor för att göra mig medveten om sin smärta. Jag hör 

dem i tystnad; de är de skaror som kommer från olika sekter och kyrkor till dessa ödmjuka mötesplatser 

för att höra Mitt Ord, för att i sina själar och hjärtan ta emot Mitt budskap om fred och hopp. 

25 När de kommer fram till detta träd känner de kylan i skuggan, vilket får dem att vila, och de gläder 

sig när de hör mina näktergalars kvittrande. Då känner de min närvaro och sötman av frukten från detta 

träd. 

26 Det står skrivet att jag i denna tredje tidsålder skulle komma i Anden och likt en högljudd klocka 

kalla mänskligheten till tröst, bröd och andligt vatten. Jag byggde min kyrka i mina barns hjärta och själ. I 

denna kyrkas högtidlighet och tystnad kommer ni att känna min närvaro, och där kommer ni att få det som 

ni lägger på mitt hjärta i er meditation och er bön. I denna kyrka kommer du att känna dig upplyst av den 

heliga andens ljus. 

27 Jag har förberett de tolv stammarna av mitt utvalda folk i denna tid, så att alla nationer kan ta emot 

ljuset genom deras förmedling ─ så att de vid basunens ljud kan väcka dem som sover, och att de, när de 

lyfter sin blick mot himlen, kan skåda mig med sin andes ögon. 

28 Mänskligheten är förvirrad, men jag har kommit för att vägleda den genom den Helige Andes ljus 

och för att den ska känna igen mitt ord efter dess innebörd. 

29 Under tidens lopp har de skrifter som mina lärjungar lämnade efter sig ändrats av människor, och 

det är därför som det råder oenighet mellan olika konfessioner. Men jag kommer att förklara alla mina 

läror för att förena mänskligheten i ett ljus och en vilja. 

30 År 1950 är snart slut. Men jag har lämnat dig en detaljerad instruktion som du ska ge till de nya 

generationerna så att de kan finna frid och liv för själen. 

31 I dina händer anförtror jag Tredje testamentets bok, så att du med den kan föra fram de goda 

nyheterna till mänskligheten. 

32 Ditt hjärta förutser redan den hemlängtan du kommer att känna när du inte längre hör mig i denna 

form. Därför har jag sagt till er: tillämpa min undervisning och låt er inte förledas av dem som kommer att 

resa sig i morgon och bedrägligt påstå att jag fortfarande manifesterar mig själv genom deras intellektuella 

organ. 

33 Ni är vittnen till att allt jag har sagt till er i mitt ord har blivit sant, men ni måste leva vaksamt så 

att det inte finns någon olydnad bland mitt folk. Ni kommer att känna smärtan hos dem som är svaga och 

som ännu inte har förstått min undervisning. Men du kommer att förklara min sanning för dem och 

vägleda dem genom mitt ord. Jag kommer att göra mig själv känd genom dem som är förberedda, och 

även genom de "sista" kommer jag att sprida mig som ljus och inspiration. 
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34 Jag kommer inte att lämna mänskligheten föräldralös, jag kommer att rädda de förlorade och kalla 

till mitt bord dem som inte har hört mitt ord i denna form. 

Elia kommer att fortsätta att förena folkmassorna så att du kan visa dem boken som innehåller mitt ord. 

Genom din förmedling kommer jag att väcka de sovande själarna och ta bort avgudadyrkan från dem. Men 

om ni inte är beredda att tala till mänskligheten, då kommer stenarna att tala och ni kommer att se de mest 

okunniga bli mina sanna lärjungar och tala om min sanning. 

35 Ni ska dela de goda nyheterna med mänskligheten utan att förvränga mitt arbete, var ödmjuka som 

er Mästare och klä er inte med praktfulla kläder för att dra till er medmänniskors uppmärksamhet. 

36 Ni får inte förvränga min undervisning i morgon, utan bara lära ut det som jag har anförtrott er. Jag 

har gett er min undervisning i överflöd så att ni kan bli guider och ambassadörer bland mänskligheten. När 

ni inte längre hör mitt ord genom röstbäraren ska ni hjälpa och älska varandra så att ni kan lösa de problem 

som uppstår på er väg. 

37 Ni är de människor som jag för närvarande förenar så att mänskligheten kan lära känna mig genom 

er förmedling. Jag är den högsta barmhärtigheten och har gett er näring av den allra bästa maten. Den 

kamp som du kommer att ha är stor. Därför talar jag kärleksfullt till er för att avlägsna de fel som ni 

tillskriver Mitt verk, så att ni, när tiden kommer, kan vara världens ljus. 

38 De andliga värdarna omger era själar, de är redo att ta upp striden, för ni är inte ensamma i denna 

strid om världsbilder. Min andevärld kommer också att vara med dig. Dessa andar inspirerar er med fred 

och harmoni så att ni kan visa er inför mänskligheten. 

39 Din kamp kommer att vara stor. Du skall föregå med gott exempel i lydnad och i ditt hjärta visa 

upp din Mästares lag. Ni kommer att uppmuntra människor, men min universella stråle kommer inte 

längre att manifestera sig, och inte heller kommer min andevärld att manifestera sig genom ert sinne. 

Mästaren kommer dock att ge dig sin undervisning i en högre form, och som den heliga anden, kraften, 

välsignelsen och barmhärtigheten. 

40 Slutet av år 1950 närmar sig och den sovande mänskligheten har inte känt av mig. Men jag ska 

skaka upp dem så att de får se mig. 

41 När kommer dessa evenemang att äga rum? Den tiden är nära. Snart kommer slutet på min 

manifestation genom det mänskliga förståelseorganet att vara här. Genom förmedling av de röstbärare som 

har vetat hur de ska förbereda sig under dessa sista dagar har jag gett er stora och tydliga instruktioner, 

kärleksfulla order, så att ni kan genomföra dem när ni inte längre hör mitt ord i denna form. 

42 Jag har öppnat min vishets bok för dig och har instruerat dig hur du ska fullfölja ditt uppdrag, hur 

du ska vandra på min väg. Jag har visat dig farorna och gett dig kraften att övervinna hindren och bryta ner 

barriärerna. 

43 Innan jag slutar tala till er i denna form måste jag förbereda er så att ni i morgon kan vara de lärare 

som presenterar min undervisning för de nya lärjungarna. 

44 Om du känner dig berövad denna undervisning, klandra inte mig för det, för jag har gett dig mitt 

ord, det eviga livets bröd för din själ, i överflöd. 

45 Jag har gett er min undervisning på ett perfekt sätt. Men om du lägger till något som inte hör till 

den, kommer ditt samvete att tala om för dig vad du måste ta bort, så att mänskligheten i morgon kan få ta 

emot endast min fullkomliga undervisning. 

46 Säg till mänskligheten att jag, Gud den Allsmäktige, alltid har varit med er. Du har inte saknat 

något eftersom jag har fyllt din själ med nåd och kraft i varje utvecklingsstadium. 

47 Människor, ni har lovat att älska mig i närvaro av mitt gudomliga ljus. Men er materialism har 

alltid varit ett hinder för att uppfylla Andens uppdrag, eftersom ni inte känner er själva och inte heller vet 

vad ert syfte och era ideal är. Men min barmhärtighet har förenat er i hindret så att ni kan känna min 

kärleks eld och känna min Heliga Andes frid. 

48 Jag är givaren, jag har mer att ge dig än vad du kan be mig om. Jag känner till kroppens behov, 

känner till själen och känner till era svårigheter och sorger. 

49 Lukas, Markus, Johannes och Matteus valdes ut av min vilja. Jag gav varje själ ett uppdrag, ett 

ansvar, och de spred min lära med uthållighet, med beslutsamhet och kärlek och skapade den andra tidens 

testamente. Och precis som de väcker jag i dag din själ så att den kan känna igen tiden, känna och förstå 

den ed som den har svurit inför min gudomlighet och börja fullfölja sitt uppdrag. 
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50 Jesus vittnade om gudomlig makt, för i honom fanns Gud själv, som visade sig på jorden för att 

världen skulle lära känna honom. Det var Fadern själv som gav sig själv till folket i ord, i kärlek, i sanning 

och i ljus. 

51 Det som är skrivet i guldets minnesbok skall ske och ske. Med tiden kommer allt att bli verklighet. 

52 Israel: Jag har inte bara talat till dig under denna tid. Men din själ har varit bunden och har inte 

använt det som jag gav den första gången, andra gången och idag tredje gången. Men vad förväntar du dig 

av Herren vid denna tidpunkt? Vad är ditt beslut och din önskan? 

Jag talar till er just nu genom att hälla ut Mitt Gudomliga Ord. Men jag kommer inte att ge er mer tid 

för att följa mig när jag manifesterar mig genom Röstbäraren, och om själen gör motstånd och kroppen 

vägrar att lyda mina bud måste ni svara mig länge. Som domare ska jag nämligen kalla dig och få dig att 

förstå vad som står skrivet i din ödesbok. 

När själen väl står inför den högsta domaren kommer den att erkänna sin överträdelse och, full av sorg, 

be mig om en annan tid för att gottgöra den, en annan reinkarnation. 

53 Jag har inte bara talat till din själ utan också till din kropp. Jag har gett den ytterligare liv, styrka 

och barmhärtighet så att själen kan fullfölja sitt uppdrag. 

54 Jag har kärleksfullt hällt ut mitt gudomliga ord, jag har skänkt dig allt som min Ande och den mest 

kärleksfulla Faderns hjärta hade avsett för dig. Du är det mest värdefulla av min gudomlighet. 

55 Du är i slutet av min förkunnelse genom röstbärarens sinnesorgan. Men om ni inte längre hör på 

min undervisning, kommer jag att fortsätta att vägleda er, för jag skulle inte längre vara en Fader om jag 

övergav er i öknen utan bröd och vatten. 

56 Förbered er med min undervisning, studera vad jag har gett ert hjärta i mitt ord. 

57 Förbered din hjärna på att ta emot vibrationerna från mitt ljus. Utveckla dina gåvor så att du kan 

stoppa naturens krafter, för stora katastrofer kommer att drabba mänskligheten. 

58 Mitt kärleksfulla Faderhjärta öppnar sig så att även den siste får känna min gudomliga kärleks 

värme i sin själ. Jag är en öppen bok, sanningen och lagen. 

59 Jag har gett mänskligheten min undervisning i andevärlden, min undervisning i kärlek och min 

undervisning i harmoni. Det är inte bara i denna tid som jag har gett er min undervisning. Sedan det första 

ögonblicket då min Gudomliga Ande gav er själ jorden har jag talat till den genom mina utvalda, och 

aldrig har jag lett er in i mörker, fanatism eller avgudadyrkan. För dessa gärningar är inte tilltalande i mina 

ögon, eftersom de avlägsnar din själ från ljuset, från min kärlek, och gör den trög och gör att tiden för dess 

frälsning förlängs och orsakar den stor smärta. 

60 Vad ska jag göra för att människor ska känna igen mig, förstå mig och känna mig i sina hjärtan? 

Vad ska man göra för att själen ska kunna bryta den kedja som binder den till materialismen? Att ge den 

en ny tid och att uppmana själarna i Israels utvalda folk att placera sig som goda soldater och arbetare i 

spetsen för mänskligheten för att bli dess ledare i den kamp som närmar sig. 

61 Den gudomliga Mästaren kommer ner för att göra sig känd genom den mänskliga hjärnan, men sök 

mig i botten av ditt hjärta, där är jag. 

62 Sjunk ner i djup meditation, människor. Blunda och försök att med den andliga blicken se de 

mängder av människor som kommer att närma sig dig i önskan om ett vittnesbörd som talar till dem om 

min närvaro. 

63 Kom ihåg att du måste vänta på dem med ett hjärta fullt av barmhärtighet. För de som hungrar och 

törstar efter kärlek kommer att komma, precis som ni har kommit för att söka efter mig för att släcka er 

törst. 

64 Försök inte att utföra stora arbeten utan att vara förberedd. Sträva efter att uppnå större andlighet, 

för då kommer ett ord, en bön eller ett kärleksverk att kunna utföra större mirakel än vad du kanske har 

velat göra i din fåfänga. 

65 Barmhärtighet och återigen barmhärtighet är vad jag har utlöst hos dig. Barmhärtighet är den 

känsla som jag har gett mest liv åt genom min undervisning. För barmhärtighet är ett uttryck för kärlek 

och visdom. I sanning säger jag er att om ni förbereder er för att med barmhärtighet ta emot era 

medmänniskor som ännu inte har kommit, kommer ni att ha tagit emot dem med det bästa välkomnande, 

med det mest vältaliga vittnesbörd som ni kan ge om Min sanning. Få kommer att motstå detta bevis på 

kärlek. 
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Men om du vill få dem att förstå mitt budskap på andra sätt måste du kämpa hårt, för världen har fått 

nog av ord, läror och filosofier. Det som världen hungrar efter och törstar efter till döden är kärlek. Därför 

upprepar jag för er att ett barmhärtighetsverk, även om det är litet, men uppriktigt, känt och sant, kommer 

att vara mer kraftfullt än tusen predikningar eller tal med vackra ord utan innehåll och sanning, som de 

som världens folk hör dag efter dag utan att dessa ord tillämpas. 

66 Förbered er ännu mer på vad ni ska säga, även om ert flytande språk kommer att hjälpa er och 

skrifterna också kommer att fungera som en stöd för ert minne. Men glöm inte att det som din själ inser, 

det som kommer från djupet av ditt väsen, kommer att vara de mest fruktbara av dina frön ─ de som du 

kommer att göra dina medmänniskor de största tjänsterna genom och som du samtidigt kommer att få den 

största lyckan när det är dags att ta emot din belöning. 

67 Älskade människor, kom till mig, förena tanken med samvetet så att ni kan känna min frid. 

68 Det som jag ger er i mitt ord kommer i morgon att vara ert skyddande försvar, ert svärd och er 

sköld, och när ni sedan har förenats i förandligandet kommer de olika religiösa gemenskaperna att komma 

till er så att ni kan älska varandra. 

69 Jag har sagt er i mitt ord att tiden för min manifestation genom den mänskliga förmågan att förstå 

snart kommer att ta slut. Men du kommer att fortsätta att ta emot ljudet av min gudomliga röst i den 

innersta delen av din varelse. 

70 När ljuset på denna nya dag kom fram, uppfattade ni att den höga klockans rop hördes bland 

mänskligheten. Ni har varit blinda män som har sett detta ljusets glans och som har känt er ledda till denna 

väg av min barmhärtighet. 

71 Ni är mina lärjungar, föregångare till de skaror som kommer till mig i morgon, som kommer att 

bära detta budskap om fred, liv, kärlek och ljus som budbärare. Med era exempel vittnar ni om den 

sanning som ni predikar. 

72 De prövningar och fall som ni har upplevt ska bli erfarenhetens ljus för er, så att ni i morgon kan 

vandra rättfärdigt på min väg. 

73 Jag har avslöjat för er anledningen till varje händelse och varje smärtsam prövning bland 

mänskligheten ─ anledningen till att jag i denna tid av största fördärv har upplyst er med den heliga 

andens ljus och förenat de tolv stammarna i mitt utvalda folk Israel. 

74 Precis som ni kom till Kanaans land under den första eran, vill jag att ni i dag ger er iväg till det 

sanna förlovade landet. Du har redan börjat ta de första stegen för att bestiga berget där den stora staden 

som väntar på dig ligger på toppen. 

75 Du kommer inte att känna dig föräldralös i morgon eftersom jag och min andliga värld kommer att 

stå upp för dig så att du kan fullfölja ditt uppdrag att sida för sida göra min instruktionsbok känd för 

mänskligheten. 

76 Ert arbete kommer inte att sluta 1950, men många av er kommer att gå vilse. Men de som står fast 

är välsignade, för de ska bli som pelare i mitt tempel. 

77 Ni frågar er själva: "Kommer Faderns ord att lämna oss och kommer vi inte längre att känna den 

kärleken? Kommer Mästaren att lämna oss och kommer vi inte längre att få höra det ord som har varit vår 

själs glädje och uppmuntran?": Nej, mitt folk, Fadern lämnar inte, Mästaren kommer att fortsätta sitt 

Ljusuppdrag. Idag har ni hört mig genom ett eller annat sinnesorgan. Men i morgon kommer det inte att 

finnas någon gräns för era förberedelser, för då kommer ni alla att kunna kommunicera med mig från ande 

till ande. Och genom alla som är utrustade kommer jag att ge min inspiration. Då kommer ni att känna den 

sanna hänryckningen, då kommer Mästarens manifestation att vara gränslös. På samma sätt kommer du att 

få manifestationer av andarna på den höga andliga nivån. 

78 Du kommer att be i tystnad och jag kommer att ta emot din offergåva och besvara dig genom att 

pryda dig med min välsignelse. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 362 
1 Mästaren tar i sin oändliga barmhärtighet emot dig för att höra hans ord. 

2 Fadern säger till er: Förstå vad jag anförtror er andligt, så att ni kan förbereda er för att sprida detta 

budskap bland mänskligheten. För snart kommer tiden då ni inte längre kommer att höra mina 

instruktioner genom en röstbärare. Jag har meddelat det till er, och mitt ord är en konungs ord och måste 

ske. 

3 Sedan 1866 har jag förberett människans sinne för att förmedla mitt ord, och denna manifestation 

går nu mot sitt slut. 

4 Mitt arbete är inte nytt. Ni befinner er redan i den tredje tiden då mänskligheten är utvecklad. 

5 Har mitt ord förvirrat er, kära ni? Jag har träffat dig på olika sätt: Några i fanatism, andra i 

avgudadyrkan, som tillskriver människans öde till stjärnorna, och ytterligare andra som har förnekat min 

närvaro i denna tid, och därför mötte jag er svaga. Jag har kommit andligt i denna tredje tidsålder för att ge 

er näring med mitt ord. 

6 I tre tider har jag undervisat er, men i denna tredje tid har en del förnekat sanningshalten i Mitt 

treenighets-marianska andliga verk och har återigen fallit in i avgudadyrkan och förvirring, i tron att 

uppfylla Min vilja. 

7 Redan i den första tiden började mitt verk manifestera sig genom att få er att erkänna den enda 

sanna Guden. 

8 I denna tid har jag förberett otränade hjärnor genom vilka jag har överlämnat mitt ord till er. För 

jag har alltid sökt enkelhet. 

9 På samma sätt tränade jag Moses intellekt, en enkel man full av dygder och en stor ande. Genom 

honom gav jag lagen till mitt folk Israel och ledde dem genom öknen i fyrtio år för att föra dem till det 

utlovade landet. 

10 I den andra tiden kom Jehovas "Ord" att bli människa, vilket profeterna hade sett. Men innan dess 

kom Elia för att bana väg för honom. 

11 Nu är ni inne i den tredje tiden, den heliga andens tid. Sedan 1866 har jag förberett det mänskliga 

förståelseorganet för att tjäna som en fotpall för min gudomliga stråle, och sedan dess har jag talat till er 

genom män och kvinnor. 

12 Det är den tid då själen kärleksfullt ska böja kroppen och kroppen ska lyda själens order. 

13 Själen kommer att utvecklas från ett steg på stegen till nästa, och på så sätt kommer den att 

fullfölja sitt uppdrag, som den inte kunde fullfölja i den jordiska kroppen. 

14 Var finns det bedrägeri? Var har mitt arbete förvandlats till en affärsverksamhet, var har mitt alltid 

givna ord misstolkats? Jag har alltid bett dig om mitt tempel i din själ. Men er förvirring har varit stor när 

ni i stället har byggt kyrkor av granit och prytt dem rikligt med stenornament och bilder gjorda av 

människohänder. 

15 Mänskligheten: Jag har funnit att ni har blivit avgudadyrkare och söker min Ande i begränsade 

siffror. Minns ni inte att jag under den andra eran ledde er till flodernas stränder för att ge er min 

undervisning? Lärde jag er avgudadyrkan under den tiden? Nej. 

Nu, under denna tid, söker jag templet i ditt hjärta ─ det tempel som inte kommer att förstöras av 

elementen, eftersom mitt arbete, som du kommer att göra känt, kommer att vara lika klart och rent som 

min undervisning. På detta sätt kommer fanatism och avgudadyrkan att förstöras. 

16 Jag vill se att ditt hjärtas tempel alltid är förberett så att jag kan bo i det. Ni ska inte pryda den med 

blommor på fältet, utan med hjärtats goda gärningar, med bön. I det här templet vill jag se en fackla vars 

ljus aldrig slocknar: tron. På så sätt kommer du att vara en räddningsbåt för dina medmänniskor när 

elementen släpps loss. 

17 Kom till mig, älskat folk, så att mitt ords manna kan vara i er. Låt dess essens bli liv i din själ. Jag 

har kommit i denna tid för att återigen ge er Min Lag, Min Sanning och Min Kärlek. 

18 Tänk på mänskligheten, som är i nöd på grund av sina synder. Ni måste hjälpa den genom att ge 

den min undervisning så att den kan resa sig i bön. 

19 Israel: Kampens tid har redan kommit för er, och det är inte långt borta när mänskligheten kommer 

att dricka en mycket bitter bägare. Då ska ni resa er i bön och känna era medmänniskors stora smärta. Men 
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förstå att jag av kärlek till er och till hela mänskligheten har visat er vägen för att fullfölja uppdraget 

genom att utgjuta mitt blod till sista droppen, och genom detta har jag kommit för att förbereda världen 

med mitt ord - genom er själva. 

20 Jag är tröstaren för de lidande, jag är den kärleksfulle fadern som uppmuntrar dig på dina vägar. 

Nationerna klagar, de behöver mitt ord, de söker mig men vet inte hur de ska hitta mig. De piskas av 

virvelvindarna, och i ondskans hav finner de döden. Men ni, människor, ska resa er upp som modiga 

soldater så att mänskligheten kan vara med mig i denna tid. 

21 Israel, jag förbereder dig med min kraft. Stöd dig på min lag, omvänd dig, så att syndens värld kan 

ligga vid dina fötter. 

22 Mitt ord ger dig sanningens ljus. 

23 Jag vill inte se denna jord täckt av lik. Jag vill att mänskligheten ska resa sig ur graven som en ny 

Lasarus, och du, med den kraft jag har gett dig, hjälper dem att finna det eviga livet. 

24 Människor, vad har ni saknat för att kunna uppfylla min vilja? Stå upp med korset för att uppfylla 

din plikt. Välsignad är den som gör sin plikt, för jag kommer att ge honom allt som jag har lovat, och när 

ni sedan kommer till mitt rike kommer jag att säga till er: "Var välkomna, älskade människor, förbered ert 

hjärta som en öppen bok så att ni kan skriva min gudomliga instruktion i det." 

25 Jag är bland er för att ni behöver mitt ljus. I denna tredje tidsålder har ni ännu inte förandligat era 

hjärtan, men jag har kommit för att kärleksfullt förbereda dem. 

26 Jag ger er tröst och jag har prövat er så att ni kan veta om ni har använt mitt ord. Uppfyll min lag 

och du kommer att finna sann lycka. Men när ni har varit olydiga har ni bara känt smärta. 

27 Många har känt igen mig, har hört min röst och har lyft sig upp genom mig. Även världen är trött 

på sin materialism och söker sin Fader. Men ni är mina utvalda, som jag har gett näring åt med mitt ord, så 

att ni kan ropa till era medmänniskor för att ta emot det ljus som jag har gett er. 

28 Jag har förberett er för att jag vill att ni ska göra verk av sann kärlek som jag. 

29 Människor är förvirrade, de tömmer lidandets bägare och vet inte vad jag har gett dem i mitt arbete 

med så mycket kärlek. De har gett efter för frestelsen i sina hjärtan och har låtit ogräset växa, trots att detta 

inte är min vilja. 

30 Under den tredje eran har jag använt mig av människor av god vilja. Hos vissa har jag funnit god 

vilja, hos andra inspiration och hos ytterligare andra lydnad och följsamhet till mina läror. 

31 Men sannerligen säger jag er att frestelsen söker mitt folk för att beröva dem min nåd och mitt ljus. 

Mästarens kamp är stor, men jag utgjuter min barmhärtighet över mitt utvalda folk, eftersom jag ser den 

vita mantel som jag har gett dem rivas sönder. 

32 Allt som din själ saknade har jag gett den. Jag har gett dig mitt ord så att du kan förandliga ditt 

hjärta. 

33 Förbered er, mitt folk, världen behöver er. Inse hur den uppviglar sina krig, hur frestelser har 

drabbat den och hur människor därför inte kan resa sig. Men jag upplyser för närvarande mänskligheten så 

att den kan få min fred. 

34 Mitt rike består av fred och kärlek. Jag kräver av er, mitt folk, lite god vilja, en fast beslutsamhet 

och en oändlig önskan att tjäna mänskligheten. Jag vill att ni ska känna deras smärta i djupet av ert väsen, 

att ni ska förbarma er över dem som inte har hört mitt ord och som bara kämpar med sina lidanden. Inse, 

mina barn, att smärtans rop hörs överallt, att mänskligheten är skakad, att den skyldige renar sig själv. 

35 Öka kärlekens frön bland dina medmänniskor, använd dina gåvor så att de kan nå sin frälsning. För 

det är ni som har befogenhet att göra det, för jag har lagt nyckeln i era händer för att öppna dörrarna till 

mina nya uppenbarelser för mänskligheten. 

36 När du har fullgjort ditt uppdrag kommer jag att ta emot ditt förökade frö. Ni är lampan som ska 

lysa upp nationernas mörker. 

37 Förstå att det jag har gett dig är evigt eftersom jag har placerat det i din själ. Jag har lagt mitt arbete 

i era händer så att ni kan arbeta för mänsklighetens frälsning. Jag har gett er den lag som folken skall 

styras av. Men gå inte vilse på vägen. När du samarbetar med Fadern i detta andliga arbete får du inte 

utföra riter eller ge näring åt avgudadyrkan. Undersök mina gudomliga instruktioner, förstå mitt 

gudomliga syfte, som jag ger dig genom inspiration, när jag förenar mig med din själ. 
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38 Jag har sänt er till denna värld, ni är mina tjänare. Vissa är inkarnerade och andra är i anden, och 

dessa har gjort sig kända genom de förberedda hjärnorna. De har kommit för att få upprättelse. Kärleken 

finns i dessa mina tjänare eftersom de har sprungit ur mig. De är upplysta, för jag har översvämmat dem 

med mitt gudomliga ljus och skänkt det till dem alla. Men i sin ödmjukhet kommer de att vara 

mänsklighetens tjänare och inte herrar. 

39 Elia kom in i världen som en föregångare till min ankomst i den andra tidsåldern. Han var 

sanningens profet som jag sände eftersom mänskligheten leddes av falska lärjungar och det var nödvändigt 

att alla skulle återvända till hindret, eftersom alla måste nå himmelriket. 

40 Vid den tredje tiden sände jag Elias igen, men i andevärlden, för att göra sig känd genom Roque 

Rojas, så att människan därefter skulle ta emot min manifestation genom röstbärarna. 

41 Känn mänsklighetens lidande för att den inte har upptäckt livbåten, för att den inte har kunnat se 

ljuset från den nya gryningen. 

42 För att uppfylla profetiorna från gångna tider har jag kommit i andevärlden i denna tredje tidsålder 

och har gjort mig känd med hjälp av den mänskliga förmågan att förstå. Min Ande upplyser mänskligheten 

från "molnet". 

43 Jag är Sanningen och jag kommer för att förbereda hjärtan så att de kan lära känna min väg och 

inse att jag inte har övergivit världen. 

44 Jag är med dig som en öppen bok. Jag ger dig för närvarande samma instruktioner som din själ fick 

i tidigare tider. Men nu är ni utvecklade, och därför har mitt gudomliga ord gjort sig känt genom det 

mänskliga sinnet. 

45 Jag sänder min Universella Stråle för att lära din själ, för att väcka den och få den att inse vad dess 

reparation består av och hur den måste börja uppfylla sitt uppdrag. För tiden har gått för fort för den, och i 

sina olika reinkarnationer har den inte vetat hur den ska göra för att uppnå den nödvändiga utvecklingen. 

46 Du har inte vetat hur du ska kontrollera din kropp för att göra den villig och lydig mot min lag. För 

ni har känt er svaga och har fallit i frestelser för att ni inte har stärkt er med essensen av mitt gudomliga 

ord. 

47 Även om jag är domaren och den Allsmäktige har jag inte övergivit dig och inte heller dömt dig, 

trots att du har kränkt mig och brutit mot min lag. 

48 Än en gång har jag meddelat er hur ni måste komma till den perfekta väg som jag har utstakat för 

er så att ni kan finna andens liv. 

49 Ni har alla kommit hit vid denna tidpunkt för att fullgöra det uppdrag jag har gett er. Men när jag 

såg att ni sov, talade jag till er och ställde er till svars för att ni inte lyssnade till ert samvetes röst. 

50 Jag har hällt ut mitt gudomliga ord över er som kristallklart vatten. Jag har placerat min kärlek och 

kärnan i mitt ord i era hjärtan som en perfekt och unik instruktion. Men vilket exempel gav du dina 

medmänniskor? 

51 På grund av er bristande förberedelse har världen inte insett storheten i det arbete som jag har 

anförtrott era händer. 

Människor har inte känt min gudomliga Andes frid i sina hjärtan, de är splittrade och ger näring åt olika 

ideal, söker nya gudar och nya lagar för att kunna kalla sig själva för Guds representanter i den här 

världen. 

52 Jag har talat till dig med rättvisa så att du kan inse dina fel och vara ett föredöme för andra. För ni 

är ljusets barn, världens smak och salt, erkända som det andliga Israels folk. 

53 Jag är er Mästare och jag sänder er mitt ljus för att avlägsna allt mörker från er, för att förvandla er 

till goda lärjungar som följer mina läror och omvänder sina medmänniskor. 

54 Jag har talat till er om de apostlar som Min Barmhärtighet valde ut under den andra eran. Jag gav 

dem bevis för att de skulle tro på mig och följa mig. När de insåg att de verkligen var med Mästaren, 

knäböjde de och erbjöd sig att följa mig och bli mina lärjungar, predikanter av min lag, mitt verk. 

55 Deras hjärtan var lika bräckliga som dina. Det var nödvändigt att Mästaren skulle prägla stavelse 

efter stavelse i deras hjärtan för att förvandla dem till goda lärjungar. 

Efter att de hade tagit emot min undervisning och alla bevis på kärlek som jag gav dem, var det min 

vilja att sända ut dem så att de skulle tala om vad de hade hört från mig. 
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56 Men innan Mästaren skulle ge sig av var det nödvändigt att pröva deras hjärtan. Därför skickade 

jag ut dem på olika sätt för att se deras förtroende, mod och övertygelse om min sanning. Men när de var 

utan Mästarens närvaro kände de sig som små barn, deras mod sjönk och deras vilja blev svag. Det fanns 

fortfarande inte mycket höjd och tillit till dem själva. De upplevde bitterhet och fällde tårar. Men Mästaren 

återförenade dem för att ingjuta förtroende och kärlek. 

57 När jag kom till den här världen inspirerades jag inte av något mänskligt ideal och jag tog inte 

heller emot lärdomar från någon religion eller vetenskap. Jag själv var Kunskap, Fulländning, Gud själv, 

som blev människa i denna värld för att troget uppfylla den mosaiska lagen, som hade missförståtts. 

58 När folkmassan samlades för att lyssna till Jesu undervisning, riktade mina apostlar sin 

uppmärksamhet mot den och lyssnade vördnadsfullt på mitt ord. Det räckte med en enda mening för att de 

skulle känna igen det "gudomliga ordets" oändliga barmhärtighet. Det räckte med ett ord och de skapade 

en bok med enorm visdom och kunskap om den doktrin jag spred. För jag gav dem perfekt undervisning 

så att mina utvalda kunde möta mänskligheten och leda den på kärlekens, fredens och förståelseens väg. 

59 Jag har aldrig övergivit er, jag har alltid gått i förbön för er, för hela mänskligheten, och jag har 

gett var och en det han saknar så att er själ kan stärkas och själv bryta de band som binder den till 

materialiseringen. 

60 Ännu en gång har jag kommit, vid denna tid i Anden som Kraft och Kärlek över denna 

mänsklighet, när den har gått vilse och människor har ropat på krig ─ nu när naturens krafter har släppts 

loss, prövningar och sjukdomar drabbar länderna och hemmen är höljda i sorg ─ nu när hjärtan sörjer och 

plågade kroppar går sina vägar utan att hitta en riktning eller en hand som nådigt erbjuder dem bröd, 

stärkande och hjälp. 

61 Den kärleksfulle Fadern kan inte överge mänskligheten i dess ovisshet, i dess plågor eller i dess 

vedermödor. De profetior som jag har gett dig är nu på väg att förverkligas. 

62 Ta bort er själva från materialiseringen så att ni kan uppfylla den gudomliga och andliga lag som 

jag har gett er. Den är perfekt, ren och full av ljus så att ni kan finna liv, barmhärtighet och veta hur ni ska 

vägleda er själva på kärlekens, förståelsens och moralens väg. 

63 Ert hjärta har inte böjt sig för min kärlek, ert mörker och er brist på förståelse har inte tillåtit er att 

upptäcka innebörden av mina läror i det perfekta ljuset som jag häller in i era själar, och er hörsel har inte 

hört mig. Vill du att Jesus ska komma ner och bli människa så att du kan känna honom med dig och röra 

vid hans sår och kläder med din hand? Nej, den tiden är nu över. 

64 Älskade lärjungar, sannerligen säger jag er att jag för närvarande häller ut min Heliga Ande över er 

och mitt ords väsen i era hjärtan. 

65 Som Fader tar jag emot alla som hör mitt ord och alla som är villiga att gå alla de vägar som min 

vilja visar honom. 

66 Jag kommer i denna tid för att ni på nytt ska känna tro, tillit och värmen från min kärlek ─ för att 

ni ska kunna leva med mig i all evighet, för att ni ska kunna friska upp er och läsa mina uppenbarelser och 

läror som i en öppen bok. 

67 Min gudomliga Ande är som en lysande stjärna framför din själ vid denna tid. Jag ger dig mitt ljus 

och min kärlek så att du alltid kan ha förtroende för din Fader och Skapare. För tiden har kommit då jag 

vill se er med utrustning i era själar. Jag vill inte längre att ni ska säga att er Fader har lämnat er. Nej, mina 

barn, ni är inte ensamma. 

68 Jag vill inte se dig gå på väg med en sorg i din själ, för middagsljuset lyser upp ditt hjärta. 

69 Jag ger er nu det som jag har sparat för er i min skattkammare. För detta är det nödvändigt att du 

söker mig i ditt hjärtas innersta vrår. Det är nödvändigt att ni uppfyller min gudomliga lag så att ni inte gör 

fel och förvirrar era medmänniskor, utan förstår och genomskådar mina läror och är mina sanna lärjungar 

som följer dem. På så sätt kommer dina andliga ögon aldrig mer att bli blinda, och dina öron kommer att 

vara beredda att höra min röst, så att du verkligen kan känna att Mästaren, världens Frälsare, slår sig ner i 

ditt hjärta och ger sig till känna därifrån. På detta sätt kan ni vittna inför människorna. 

70 För att den här världen ska kunna renas är det nödvändigt att du andliggör ditt liv, att du är en 

levande helgedom och att du vänder dig bort från det som inte passar dig, och att du renar din själ från 

spetälska och smuts. 
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71 Utan att veta vad du hade kommit för och varför Fadern hade kallat dig kom du och jag tog emot 

dig och förberedde dig kärleksfullt. Om smärta har drabbat dig under en kort tid har jag tröstat dig efteråt 

och gett dig liv och uppmuntrat dig med min barmhärtighet så att du kan omvända dig från onda 

gärningar. För jag vill verkligen att ni ska presentera er själva inför mig rena och renade. 

72 Om det inte vore så skulle ni inte ha suttit vid mitt bord i denna tredje tid, ni skulle inte ha gått med 

på att använda det vatten som renar er, och ni skulle vara på avvägar. Men Faderns röst ljöd i ditt hjärta 

och återkallade din känslighet, och du kunde därför träda fram inför din Herre. 

73 Jag kommer att utrusta och stärka dig när din tro hotar att slockna. Det är jag som har tänt den så 

att du kan ge den näring, för jag vill inte att den ska slockna. Jag vill att ni renar er från fläckar genom era 

förberedelser. För ni är verkligen de utvalda, och jag vill att ni en dag ska befria era medmänniskor från 

mörkret. För detta måste ni lära känna er Gud från djupet av ert hjärta och sprida kunskapen om min 

undervisning över hela världen genom att tända en fackla i varje hjärta. Detta är den tjänst som din Gud 

och Herre förväntar sig av dig, och som även mänskligheten förväntar sig. 

74 Jag har lärt dig att höja din själ och förena den med den gudomliga anden. Jag kräver förnyelse av 

er och säger er: er Fader är kärleksfull och barmhärtig och jag uppenbarar mig själv i fullheten av min 

skapelse. Jag har lärt er hur ni ska förmedla min kärlek, jag har befriat er och ni är inte längre i träldom, 

för jag har bränt upp allt som var orent i er och denna eld har renat era verk och tankar. Jag har brutit de 

band som band dig till denna värld. 

75 Ni har gått vilse ─ på vägar som lett er till döden. Därför har mitt ord instruerat er, som den röst 

som korrigerade och väckte er från er djupa sömn. Jag har påmint er om det ni hade glömt. Jag har förädlat 

dig och förvandlat ditt hjärta till en helgedom. 

76 Detta är min kamp för att rädda er, för att ta bort ögonbindlarna som täckte era ögon, för att lära er 

att känna igen mig i min sanning. Från att tidigare ha varit pariaer har jag förvandlat er till ljusets barn, till 

de utvalda barnen som bär de bästa kläderna även när de fortfarande är inkarnerade. Det har varit min vilja 

att ni ska bli medvetna om min närvaro så att ni kan förbereda er och leva i mitt rike. 

Jag har velat att ni ska vara de första som ser mig andligt och känner mig, så att ni kan vittna om detta 

för era medmänniskor. Säg till dem att timmen har kommit för dem att förbereda sig så att de icke-troende 

kan få tro. Berätta för människor att mitt rike är närvarande i deras egna själar. Knacka på hjärtan från dörr 

till dörr för att väcka dem som sover, för döden har tagit över bland dem. 

77 Männen har utlöst krig för att försvara sina flyktiga troner och ägodelar. Gå och berätta för dem att 

fredsfursten har kommit för att bekämpa ondskan. Men denna kamp sker med vapen av kärlek och ljus. Ty 

jag har hört änkors suckande och gråt, föräldralösa barns klagan, jag har sett människornas oro och 

fientlighet. 

78 Gå till dem och tala om för dem att den levande Guden har kommit, att de inte behöver de avgudar 

som de har gjort med sina egna händer eller de materiella templen ─ att kärlekens, ljusets och fredens Gud 

kallar alla sina barn att förnya sig själva och lyssna till samvetets röst. 

79 Jag säger till er: Välkommen som "den förlorade sonen". Ni har gråtit mycket eftersom ni har stött 

på ondska och har avlägsnat er från min eviga barmhärtighet. Du har bara sett avgrunderna, öknarna. Men 

se nu på det levande vattnets källor som har släckt din törst för alltid. Se livets träd som ger dig frukt och 

skugga under sitt lövverk. Jag erbjuder er skydd och näring och kommer att avlägsna er materialism från 

tidigare tider. 

80 Jag anförtror er evangeliet att predika så att mänskligheten kan känna igen mig och resa sig i 

längtan efter min kärlek. Säg till dina medmänniskor att jag väntar på dem med öppna armar som en Fader 

full av kärlek. Säg till dem att det nu är dags för deras andliga förening ─ för att lyfta deras gränser och ta 

bort distanserna mellan dem. För mig är ni alla mina barn och jag älskar er alla lika mycket. Ge dem dessa 

budskap, gå till dem som representanter för mig och ta mig som exempel på din väg, så att dina ord kan 

vara fulla av uppmuntran, tröst och liv. 

81 Kämpa på din livsstil och besegra världens mörker. Ta bort avgudadyrkan från hjärtan, förbered 

vägen så att alla kan komma till mig. Varhelst du ropar kommer det inte att vara du utan jag som gör sin 

röst hörd, och varhelst du går kommer jag att vara där. 

82 Fadern säger till er: Förbered er, för jag ska bo i era hjärtan. Om ni är värda det och era själar är 

starka kommer det inte att vara ni som kommer att ge mänskligheten en gåva, utan jag med oändlig kärlek. 
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83 Förstå att jag kommer att använda mig av er. Ni måste förbereda er för att vittna om mig och för att 

visa mänskligheten fredens och lagens standard som en frälsningshamn för de skeppsbrutna. Tala utan 

rädsla för teorierna, de falska lärorna om spiritualisering. Berätta för dem att Fadern inte vill att 

mänskligheten ska gå under, utan att han vill att alla sina barn ska bli frälsta. 

84 Säg att ni också har kommit till mig utan något gott, att ni har varit döva och blinda för sanningen. 

Säg att den bekräftade syndaren som har förlorat tron kommer att kunna rädda sig själv, att jag kommer att 

veta hur jag ska rena och renodla hans själ. Var därför inte rädd för att gå ner i avgrunderna för att rädda 

dina medmänniskor. Klättra upp på bergen och ge också där. Men var ödmjuk i hjärtat, ödmjuk och 

dygdig. Som din vägledare kommer jag att ge dig den heliga andens ljus, som är utgjutet i hela universum. 

85 Om dina medmänniskors falska tolkningar motsätter sig din vandring, säg till dem att de som är 

friska inte behöver någon läkare. Vakta och be, lyft upp er andligt till mig. Ty jag skall riva Babels torn, 

jag skall förstöra avgudarna, jag skall förvirra de lärda, jag skall visa mitt ljus, jag skall ta bort blindheten 

från människorna och jag skall utrota fiendskap och onda avsikter. Jag ska få de döda att uppstå, de som 

trodde att de var stora ska se sin litenhet, och jag ska få de stolta att böja sig inför mig. 

86 Jag söker själens frälsning, och i denna tid av stor kamp måste du tala till dem som vill korsfästa 

mig på nytt. 

87 Fadern säger till er: Om ni älskar mig, uppfyll min lag, arbeta på er själva. Om du känner dig svag 

eller saknar något, fråga Fadern, för jag kommer att höra dig. Men be om det som är rätt, och jag kommer 

att fylla dig med min nåd. 

88 Om ni förbereder er kommer jag att göra er till mina apostlar som avslöjar min kärlek. Men skryt 

inte och ta inga stora steg så att du inte går vilse. När tiden är inne kommer Elia att utrusta dig med den 

helige Andes ljus. 

89 De gåvor som jag har gett er tar jag inte tillbaka, och jag ändrar dem inte heller. De kommer att 

finnas kvar i din själ för alltid, och när du når toppen av berget kommer du att se frukten av din kamp. 

90 Vägled er själva med min mest fullkomliga undervisning, bär fred och lugn i era hjärtan så att ni 

kan ge det till andra. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 363 
1 Älskade lärjungar, hör ordet som kommer att göra er starka. Ha övertygelsen om sanningen i mitt 

arbete, så att du kan praktisera det och visa det för dina medmänniskor genom ditt exempel. 

2 När människan är förnyad, när min sanning regerar i henne och hennes andliga förmågor besegrar 

hennes världsliga passioner, då kommer hon att ha förstått mitt verk. 

3 Mina arbetare har mycket att göra, och vägen som de måste vandra är mycket lång. Hans arbete 

har börjat och fröet har såtts. Men andra arbetare kommer att komma för att skörda frukten, för att så fröet 

på nytt under tidens lopp. Det är er uppgift, mitt folk, att se till att mitt arbete erkänns i denna tid och att 

mänskligheten får ta emot min oändliga visdoms nåd, eftersom den aldrig har kunnat känna samma sak. 

4 Mitt ljus har spridit sig över hela världen och har fått min sanning att sökas i varje undervisning. 

Detta är anledningen till att människor beter sig på olika sätt i sina olika trosuppfattningar. 

5 Det är uppfyllandet av det som har profeterats. Vilken av dem representerar sanningen? Vem 

döljer den hungriga vargen i fårkläder? Vem försäkrar med rena kläder sin absoluta inre uppriktighet? 

6 Du måste använda spiritualism för att upptäcka min sanning, för mänskligheten har delat upp sig i 

så många trosbekännelser och världsåskådningar som motsvarade utvecklingen av det mänskliga 

tänkandet. 

7 På så sätt har det bildats fler och fler sekter och samfund, och det blir mycket svårt för dig att 

bedöma sanningsinnehållet i var och en av dem. 

8 Min undervisning upplyser människors tankar och idéer, och lite efter lite kommer alla att förstå 

grunderna för att fullända sina arbeten och styra dem på en mer perfekt och högre väg. 

9 Spiritualismen är inte en ny doktrin som syftar till att utveckla tidigare tiders trosläror - nej, den är 

samma uppenbarelse som den första och andra tidens uppenbarelse. Det är grunden för alla religioner som 

jag vill påminna mänskligheten om i dessa tider av separation, så att de inte glömmer sitt ursprung. 

Människans verk, seder och bruk och sätt att imponera på sinnena för att smickra sig själv och vara 

stolt över sina olika religioner står i strid med vad mitt verk vill att världen ska se. 

10 Jag lämnade den perfekta undervisningen genom Jesus så att det skulle finnas en förståelse för 

kärlek bland människor. Dess effekter har varit en välsignelse för världen. Nu tänker man återigen på de 

kristna principerna. Men världen är så långt ifrån dem att endast de prövningar som mänskligheten nu går 

igenom kommer att påminna den om den kärlek som Mästaren lärde ut genom sitt exempel. 

11 Min undervisning är det ljus ni måste söka så att fred alltid kan råda bland mänskligheten. 

12 I varje handling som innehåller goda avsikter avslöjas mitt arbete. Det är en väsentlig del av allt 

som människan kan bygga upp genom välgörenhet, genom ärliga avsikter att hjälpa mänskligheten, att 

föra människor närmare varandra, att leda människor på vägen mot högre utveckling och förädling. 

13 Förandligandet som jag återigen lär dig är det gudomliga arbetet som, trots att det är så stort, kan 

begränsa sig till att avslöja sig själv i en kärlekshandling. Men gör inte fel och underkasta dig inte 

gudstjänsterna i något religiöst samfund, och följ inte heller de idéer som andra människor har infört som 

oföränderliga. 

14 Jag har sagt till er att mitt arbete inte ska splittra er, att ni ska förena era tankar och göra gott 

genom att dela mina läror med era medmänniskor. Om de följer dem spelar det ingen roll vad deras 

undervisning är. De kommer att känna förandlighet när de sprider sin kärlek till sina medmänniskor. 

15 Det finns många som förstår den andliga kärnan i mitt arbete och som gör det för tillfredsställelsen 

av att ge kärlek och barmhärtighet. 

16 När den tid kommer då Mitt Ord inte längre kan höras genom det mänskliga förståndsorganet 

kommer det att finnas de som försöker tala genom att ta Mitt namn förgäves. Men jag har redan sagt att de 

kommer att vara bedragare! 

17 Jag kommer inte att lämna dig ensam. Jag kommer ständigt att inspirera ditt sinnesorgan. Jag 

kommer att finnas i dina ord och i dina handlingar. Ni kommer även i fortsättningen att kunna samlas för 

att minnas mitt ord. Det är därför jag har tillåtit att den bevaras i skrift, så att den kan vara ett ämne för 

ständig granskning för er. Men det är inte min vilja att ni ska ha sensuella ritualer vid era sammankomster. 

För då skulle det jag har lärt er urarta till riter och traditioner. 
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18 Jag har anförtrott er mitt arbete, var och en av er måste följa en väg, uppfylla en plikt. Anpassa 

dina behov till min lärdom. I alla dina handlingar kommer du att upptäcka en möjlighet att älska och 

förlåta din nästa, att förlåta dina medmänniskor ─ inte ur en mystisk synvinkel, utan som en naturlig 

handling i enlighet med det ögonblick av utveckling som du lever. På så sätt kommer världen att förstå 

mitt arbete, lite efter lite. 

19 Om mänskligheten hade hört, förstått och förstått min undervisning skulle en väg av sanning och 

kärlek ha öppnat sig framför den vid horisonten och den skulle inte gå igenom de prövningar av smärta 

och rädsla som den befinner sig i. 

20 Förstå att ingen är rättvis och perfekt. Era överträdelser är stora, ni kämpar med er själva. Just 

därför har jag gett dig min barmhärtighet. 

21 Liksom den grupp av lärjungar som jag valde ut sörjde över Jesu avgång, men som sedan fick 

gudomlig inspiration, vars sinnen var upplysta och som gav sina liv för att försvara Mitt verk, så kommer 

även ni att sörja över Mästarens avgång när det gäller Hans manifestationer. Men din hjärna kommer att 

öppna sig, ditt hjärta kommer att bli uppeldat av kärlek och barmhärtighet mot dina medmänniskor, och du 

kommer att fortsätta att älska mig genom att älska och förlåta din nästa. 

22 Då kommer min sanning att avslöja sig andligt och allt blir större, mer rättvist och mer sant. 

23 Eftersom mänskligheten inte är i harmoni med den universella lag som styr hela skapelsen kommer 

ett okontrollerbart tillstånd att uppstå, vilket kommer att ta sig uttryck i naturkrafternas våld. 

24 Människan har splittat atomerna, och hennes utvecklade hjärna använder denna upptäckt för att få 

största möjliga makt och för att ge död. 

25 Om människan hade utvecklats andligt i samma utsträckning som sin vetenskap och sitt intellekt 

skulle hon bara använda upptäckten av nya naturkrafter till förmån för mänskligheten. Men hans andliga 

eftersläpning är stor, och därför har hans själviska sinne använt sin skapande kraft till skada för 

mänskligheten och har använt sig av destruktiva krafter och vänt sig bort från Jesu principer om kärlek och 

barmhärtighet. När du ser en flod av eld komma ner från himlen kommer det därför inte att bero på att 

himlen själv öppnar sig eller att solens eld plågar dig ─ nej, det är människans verk som sår död och 

förstörelse. 

26 Jag har kommit just nu för att påminna er om mina kärleksläror, och i morgon kommer era 

barnbarn att kunna höra ljudet av min röst som kallar dem att komma ihåg, att bli medvetna om att det 

finns större krafter som kan förgöra dem. 

27 Jag säger er samma sak som jag sa till mina lärjungar på den tiden: "Vakta och be så att ni inte 

faller i frestelse", för ni kommer att uppleva bittra tider. Men om din tro är stor kommer du att se att allt är 

för mänsklighetens bästa. Och i framtiden, när människorna förstår att de bara har arbetat för fiendskap 

och förstörelse, kommer naturkrafterna att släppas lös för mänsklighetens bästa och kommer att skapa 

kärlek och bevara freden. Då kommer själen att finna en mer gynnsam plats för sin utveckling, för jag, 

mina älskade lärjungar, har kommit för att ge er frid och tröst. Jag har talat till dig om ett bättre liv och 

avslöjat de stora underverk som din själ kommer att kunna visa upp för världen. För du kommer att ge de 

blinda synen och bota de psykiskt sjuka genom mitt kärleksord. Du kommer att få de lama att lämna sina 

sängar för att följa mig. 

28 Tiden kommer att komma då ni kommer att förstå mig bättre som ett resultat av att ni fullföljer ert 

uppdrag och förandligar er. Då kommer ni att känna er förenade och det kommer att bli glädje i er själ. Då 

kommer ni alla att veta hur ni ska vakta och be så att världen kan se mitt välsignade verk med den renhet 

med vilken jag har anförtrott det åt er. 

29 Tiden kommer att komma då varje sekt och kyrka kommer att rannsaka sig själv för att hitta det 

som tillhör mitt verk. Men för att hitta den skatten måste de lyfta upp sina själar och lyssna till Andens 

röst. 

30 Idag fortsätter Mästaren att lära er och förvandla människor till verkliga kristna. 

31 Mina lärjungar, ni vet inte när ni kommer att se slutet på ert uppdrag, när ni kommer att nå seger i 

er kamp. För ni kommer att fortsätta att arbeta från generation till generation för att uppnå förandligande 

av mänskligheten. Ni kommer att korsa gränser och hav, ni kommer att gå till provinser, länder och 

nationer för att göra min sanning känd. 
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32 Precis som under den andra epoken, när mina lärjungar, överfyllda av den helige Andes ljus, utan 

rädsla för världen och utan att mäta avstånden, gav sig iväg för att föra min undervisning vidare, bör även 

ni utrusta er och när tiden är inne ge er iväg för att fullfölja ert uppdrag. 

33 Under den här tiden har jag varit den bästa läraren, jag har aldrig ljugit för er, jag har alltid talat till 

er med enkla och klara ord så att era själar och hjärtan kunde känna Mig och ge näring åt sig själva med 

den essens som stärker och uppmuntrar. 

34 Jag känner er, och vid alla tillfällen när jag har sänt er ut för att reinkarnera har jag manifesterat 

mig för er. Men din hjärna kan inte komma ihåg dina tidigare reinkarnationer. 

35 Aldrig har jag lett er vilse från den väg som leder till pliktuppfyllelse, aldrig har jag gett er en 

annan lag, inte heller har jag lett er in i de avvikelser som människan har skapat. Människor har alltid följt 

sin egen vilja och visat de mängder av gudar som de skapat i sina hjärnor. Från deras läppar har det 

kommit falska ord, lögnaktiga profetior, och det har funnits svaga hjärtan, bundna själar, som inte har 

kunnat frigöra sig och inse att det eviga livet väntar dem. 

36 Ja, Israel, människans hjärta har alltid sökt dyrka materiella ting, örat har frossat i melodiska ord. 

Därför förändrade människan det som jag förde med mig som kristen lära under den andra epoken när hon 

förvandlade det till "religion". 

Egoism, girighet och fåfänga har alltid vaknat i människans hjärta, och de har gjort sig själva till 

kungar och herrar för att folket ska böja sig inför dem, och för att göra dem till vasaller, slavar, för att 

kedja dem till synden och leda dem in i mörker, desorientering och förvirring. 

37 Världen förkastade mig som Jesus, spikade mig på träkorset och gjorde senare korset till ett 

föremål för avgudadyrkan och kastade sig ner inför det för att be om förlåtelse. Idag ger du näring åt 

materialism, fientlighet och illvilja. Mänskligheten lever idag i den allra största fördärvningen. 

38 På livets väg har den vuxne, ungdomen, jungfrun och barnet gått vilse, och de hittar inte den 

perfekta vägen som jag har utstakat med mina exempel på kärlek och barmhärtighet. 

39 Den stora massan av människor har glömt hur man söker sin skapare. Själarna har låtit sig 

bestämmas av materien, och idag gråter de för att de har förlorat den nåd och auktoritet som min 

barmhärtighet gav dem i samma ögonblick som hon sände dem till jorden. 

40 Vad hände med Israel? Vad har mänskligheten kommit att känna i dag? Vad har de alla stött på på 

vägen? Bara tistlar och törnen, kriget mellan världsåskådningar. Hela mänskligheten är fångad i ett 

misstag. Men vem ska rätta till det som människan har gjort fel, det som hon har gjort fel i? Vem måste ge 

det som mänskligheten saknar, så att den kan vägledas av denna lag, denna undervisning och detta ljus? 

Jag, tröstaren, som kommer ner "i molnet" i den tredje tidsåldern för att tala till människorna och 

undervisa dem, för att än en gång göra dem medvetna om att de har förlorat allt på vägen och att jag, som 

skapare, har tagit dem i handen för att leda dem på min väg, för att göra det andliga livet känt för dem. 

41 I morgon kommer stora händelser att vittna om vad jag har gett er som profetia, och genom den 

smärta som orsakas av naturkrafterna i länder och nationer kommer människor att resa sig och söka Israels 

folk. 

42 Krigsatmosfären och plågorna, sjukdomarna och hungern ökar, och som ett resultat av detta har 

människan ingen frid i sitt hjärta eller i sitt hem. Men har jag önskat det så, och kommer Min Heliga Ande 

ner för att frossa i din smärta och ditt lidande? Nej, älskade människor, det finns en oändlig sorg i min 

gudomliga ande. 

43 Mänskligheten har glömt det välsignade högsta budet som jag gav den under den andra eran: 

"Älska varandra". 

44 Jag har förberett en tidsålder då mänskligheten kommer att höja sig i lydnad. Era barnbarn kommer 

att få se den härlighet som jag kommer att utgjuta över denna jord. 

Min vilja måste uppfyllas i den här världen som jag gav er som ett jordiskt paradis, och tiden kommer 

när de själar som har nått en hög utvecklingsnivå och som har kämpat kommer att komma till den här 

planeten. Mitt gudomliga ljus kommer att lysa upp jorden och uppfyllandet av min lag kommer att regera 

över den. 

45 Kom ihåg mitt ord fram till sista ögonblicket av ditt liv i materien, då kommer din ande att 

påminna dig om allt du hörde i mitt ord och som sinnet hade glömt. 
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46 I det sista ögonblicket kommer din själ att önska en annan stund i livet för att uppfylla sitt syfte, 

men ditt öde måste ske. 

47 Jag har sagt att förvirringens och olydnadens tid kommer när den "arbetaren" reser sig upp och 

hävdar att min förkunnelse genom det mänskliga intellektet inte kommer att upphöra. Men den tid kommer 

då mitt ord kommer att uppfyllas, även om människan vill motsätta sig min vilja. 

48 Hur många misstag på vägen har inte begåtts av många av dem som jag har anförtrott ett uppdrag 

och en nåd. Hur mycket obegriplighet ser jag inte sprida sig bland mina barn efter år 1950. 

49 Genom obegriplighet och dårskap undanhåller människan min hjälpande kärlek, auktoritet och nåd 

och står åtskild från den sanna vägen av lag, harmoni och sanning. 

50 Jag förnekar inte det jag gav dig för flera år sedan. Sedan 1866 har jag talat till folket genom den 

första röstbäraren och profeterat för dem att en tid skulle komma då mitt ord inte längre skulle bli känt för 

folket. Men när jag såg att modlösheten höll på att gripa tag i deras hjärtan, lät jag dem med enkla ord veta 

att år 1950 skulle vara det sista året för manifestationen av min undervisning genom röstbärarnas intellekt, 

ett ord som just gavs i det bönehus som bär namnet "Damiana Oviedo". 

51 Ännu en gång kommer Israel att splittra sig från stam till stam, det kommer återigen att splittra sig 

och vilja trampa ner den rena och laglösa lagen som jag överlämnade i dess händer; ännu en gång kommer 

Israel att söka sig tillbaka till de tidigare vägarna och falla in i avgudadyrkan och fanatism. Den kommer 

att vända sig till sekterna och falla in i förvirring och mörker, och den kommer att frossa i de trevliga och 

falska ord som människan erbjuder den. 

52 Hur mycket smärta har inte Mitt Hjärta orsakats av de tjänare som inte har förstått Min Lag, och 

hur mycket smärta orsakas för närvarande av dem som, trots att Jag har tränat och utsett dem, i dag har 

gett skydd åt tvivel, åt osäkerhet, och som ett resultat av sin brist på förståelse och sin själviskhet har sagt 

att Jag kommer att stanna kvar bland människorna under ytterligare en tidsperiod, att Jag enligt deras 

mänskliga vilja kommer att sända ner Min Universella Stråle en gång till och fortsätta att manifestera Mig 

själv under en lång tid. 

Därför har jag sagt till er: När har jag visat obeslutsamhet, osäkerhet eller oenighet i mitt ord? Aldrig, 

sannerligen, för då skulle jag inte längre vara perfekt, skulle inte längre vara er Gud och er Skapare. 

53 I mig finns beslutsamhet, en enda vilja, och därför talar jag så klart som dagens ljus, så att alla kan 

känna mig i min närvaro, mitt väsen och min kraft, så att anden kan känna igen det (bakomliggande) skälet 

och ordet som jag har gett genom den mänskliga förmågan att förstå. 

54 Mästaren berättar för dig: Människan har uppfört byggnader och kallat dem kyrkor, och på dessa 

platser gör människorna som går in en bön, ger näring åt fanatism och avgudadyrkan och dyrkar det som 

människan själv har skapat. Detta är avskyvärt i mina ögon, och därför har jag tagit bort från er, Israels 

folk, allt det ni först kände till och hörde, så att ni kan överge er fanatism. 

55 Israels folks bönehus skall vara kända för mänskligheten, de skall inte vara stängda, för de skall ge 

skydd åt de svaga och vilsna, åt de trötta och sjuka. Genom er förberedelse, genom lydnad mot min högsta 

vilja och iakttagande av min lag, kommer jag att vittna om mig själv i de sanna lärjungarnas verk av min 

gudomlighet. 

56 Låt det inte bedröva er att falska röstbärare, falska kyrkoledare, falska "arbetare" också dyker upp, 

att deras hädiska läppar talar till folket och påstår att mitt Ord och min Universella Stråle skulle förbli som 

undervisning bland folket. 

Jag kommer att avslöja vem som är en bedragare, vem som inte lyder lagen enligt min vilja, vem som 

bara uttrycker sin egen vilja, och jag kommer att avslöja det arbete som han har gjort fel och den lag som 

han har skapat, och de kommer att förkastas och förvisas. 

För jag kommer att undanhålla gudomlig nåd och kraft och frestelsen kommer att fånga dem i sina nät 

och därför kommer den som söker dem inte att känna min Heliga Andes nåd i sin själ. 

57 När kyrkan och sekteristerna ser att Israel splittras, att Israel förnekar varandra och är svagt, 

kommer de att leta efter skäl för att gripa juvelen av ovärderligt värde, för att ta det nya förbundets ark och 

i morgon säga att de är de sanna gudssända bland mänskligheten och representanter för min gudomlighet. 

58 Ni känner alla till innebörden av lagens första bud: "Du ska älska Gud mer än dina föräldrar och 

dina barn ─ mer än dig själv och allt du äger på jorden." Om du agerar på detta sätt kommer du att känna 

sinnesfrid, dina lidanden kommer att bli lindrigare och naturkrafterna kommer att vara barmhärtiga mot 
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dig. Du kommer sedan att leva genom de prövningar som är avsedda att fullända din själ utan att känna 

misslyckande. 

59 När du förstår detta bud och lyder det kommer du att vara nöjd med din lott, du kommer att älska 

människor och respektera deras liv. Det kommer att finnas rättfärdighet i dina verk och du kommer att 

använda dina gåvor till ditt och din nästas bästa. 

60 Det är sant att den väg som jag har utstakat för er inte är en trevlig väg, utan ett liv av försakelse 

och strikt iakttagande av mina bud, men det är inte en väg som innebär ett offer. Kärlek och barmhärtighet 

innebär inte smärta, utan är snarare glädje och liv för själen, och jag erbjuder er denna glädje så att ni kan 

känna sann andlig lycka. 

61 Din smärta har du själv orsakat när du avvek från lagens uppfyllande. Vill du stoppa spridningen 

av krig och dess konsekvenser? Älska och förlåta, dela med dig av ditt bröd och du kommer att känna dig 

mer nöjd. Lita på de gudomliga lagarnas effektivitet, på deras visdom och rättvisa, så kommer du att 

skyddas av dem. 

62 Var själar som är noga med sina gärningar och lever i bön och ständig förberedelse så att ni kan 

vara ståndaktiga inför frestelser och övervinna den rådande materialismen. 

I början är dina steg osäkra, som när ett litet barn börjar gå. Men efteråt kommer du att bli mer kraftfull, du 

kommer att förvärva kunskap tills du når fram till att utveckla dina andliga gåvor, vars värde är ovärderligt 

på jorden. 

63 Om ni går in på denna väg kommer ni att bli människor med stor dygd, och ni kommer att kunna 

kontrollera er kropp och leva andligt. Du kommer att ha samvetet som en fyrtorn på din livsväg. Den 

kommer att vara din vän och din domare. Den kommer alltid att tala sanning till dig, och dess instruktioner 

kommer att vara riktiga och exakta i det ögonblick du behöver dem. Denna röst är min alltid ömma och 

kärleksfulla röst som visar dig det goda. 

64 Vem kan frukta något från mig som är ditt livs Fader och Herre? Jag har skapat allt som du känner 

till och även det som är okänt för dig för att du ska få glädje och varaktig lycka. Tvivla inte på honom som 

älskar dig oändligt mycket mer än vad du kan förstå och greppa med ditt sinne. Kom ihåg innebörden av 

min passion, och när du väl har förstått vem du är kommer du att med hängivenhet rikta din blick mot mig 

för att ge mig din kärlek och lydigt underkasta dig mina lagar. 

65 Jag ger dig mitt ord, som ger dig liv som en himmelsk konsert. En del av er finner jag försjunken i 

en djup sömn. Men på samma sätt som jag gav liv åt Lasarus, väcker jag idag din själ till nådens liv. 

Använd min styrka och res dig så att du kan börja den väg som för dig till andens liv, som är evigt liv. 

66 Det finns inte mycket tid kvar innan den gudomlige mästaren drar tillbaka sitt ord. Men innan dess 

vill jag att ni ska vara förberedda så att ni kan fullfölja det uppdrag som jag har gett er. Jag vill lära er de 

verk som är tilltalande för min gudomliga blick. 

67 Jag håller just nu på att överlämna den bok som ni ska läsa och tolka i morgon till ert intellekt. I 

den kommer ni efter min avgång att finna min kärleks eld, och era medmänniskor kommer att få ta del av 

dess gudomliga läror, som vittnar om intelligens, kunskap och makt ─ allt som min gudomlighet rymmer. 

68 Under denna tredje tidsålder har jag lärt er att ni alla är barn till en Fader, att ni alla är bröder och 

systrar i min oändliga barmhärtighets ögon och att jag har gett alla själar samma gåvor. 

69 Välsignade människor, ett nytt stadium av uppfyllelse börjar för er, i vilket ni ska göra min 

undervisning känd. För ni är mina lärjungar, mina utvalda, och ni ska förberedas så att ni kan så kärlekens 

frö i människornas vägar på samma sätt som jag gör. Tro dock inte att alla dina medmänniskor kommer att 

tro dig, för från många av dem kommer du bara att få höra hån och förakt. Men fröet kommer ändå att gro 

och de kommer att komma till mig. 

70 När alla naturens riken och hela skapelsen ger bevis och manifestationer av min rättvisa, ta det inte 

som ett straff. Det kommer bara att vara ett test som kommer att få mänskligheten, som inte har lyssnat till 

mitt ord, att inse sitt misstag efter att ha levt i förvirring och lidande och tillskrivit naturkrafternas 

frigörelse olika orsaker. Ni bör dock inte låta er själva bli förvirrade, ni bör vara beredda att klara detta 

prov med seger, med sann tro, med kärlek och barmhärtighet för era medmänniskor, vilket kommer att 

tjäna till att rädda de mänskliga massorna. 

71 Gör er redo, Israels folk. Jag lämnar er min nåd så att ni kan fortsätta att vara de starka. Låt 

samtalet gå ut till mänskligheten. Jag vill manifestera mig i varje hjärta, jag vill göra mig känd i varje själ 
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och ge den vattnet och brödet som ger den näring och styrka. Förstå att mänskligheten är törstig och att ni 

inte får överge den som lider i öknen. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 364 
1 Full av kärlek kommer jag till dig för att upplysa ditt sinne, för att göra ditt hjärta känsligt genom 

mitt ord. 

2 I denna tid tar jag emot den som hör denna undervisning och den som är långt ifrån den ─ den som 

har glömt mig, liksom den som har skapat en helgedom i sitt hjärtas botten. 

3 Mästaren är full av glädje när han ser att ni är de goda arbetarna som har rensat ut sina frön och 

tagit bort halmen från sitt sädesslag för att kunna erbjuda mig endast det gyllene vetekornet. 

4 Ni som arbetar på detta sätt har uppfyllt det löfte som ni gav er Fader när ni kom in i min närvaro 

för att jag skulle anförtro er fröet och odlingarna. Genom er lydnad påminner ni mig om det förökade 

fröet. 

5 Antalet anställda har mångdubblats. Men farväl till dem som vet hur man sår och sköter sina åkrar, 

för de kommer att ge en stor skörd. 

6 Min Faders röst sänder ut en kallelse till alla människor. Men de som lever för världsliga nöjen har 

skapat en barriär som hindrar deras själ från att höra min kallelse. Det är smärtan som väcker dem och får 

dem att höra min röst genom samvetet. 

7 Den som lyder min lag kommer också att veta hur man lyder människornas lagar, och det kommer 

inte att finnas några hinder eller barriärer som hindrar honom från att arbeta inom mitt verk. 

8 Om mänskligheten levde inom min lag skulle den inte vara slav under sina passioner och inte 

heller skulle den tömma lidandets bägare. 

9 Genom sin olydnad har hon förvandlat denna jord till en tårarnas dal. Överallt hör man klagan över 

smärta, det finns ingen enhetlig tanke i sekterna och religionerna, inte heller finns det något broderskap 

mellan dem. 

10 Jag har förberett detta folk här så att de med Faderns kraft och visdom kan avslöja budskapet om 

fred, ljus och kärlek som måste nå alla nationer. Jag har anförtrott den ett svärd, en sköld och en fana, så 

att den kan kämpa outtröttligt tills min vilja säger till den att sluta. 

11 Älskat folk, förbered er och ge er ut på vandring, precis som under den första eran, och lämna 

denna "dal" för att ge er iväg till det utlovade landet. Förtrösta på mig, för som på den tiden kommer 

havets vatten att dra sig tillbaka för att låta er passera, och i öknen kommer det återigen inte att saknas 

manna eller vatten som kommer från klippan. 

12 När mänskligheten följer mina instruktioner kommer den att avlägsna den smärtsamma rening som 

den har drabbats av från sin väg. 

13 I dag kommer mitt ord ner till dig, Israel, för att hjälpa dig i din utveckling, så att du kan fullfölja 

det svåra uppdrag som jag har anförtrott dig, så att du kan vara en förebild för dina nära och kära och för 

dina medmänniskor. För Israels folk, i föreningen av hjärtan och själar, skall vara ett exempel, de skall 

vara en spegel för hela mänskligheten, och dessa måste se sina egna ansikten speglade i Israels ande. 

14 Jag upplyser era sinnen så att ni alla kan vittna om mig med era tankar, ord och gärningar. För ni 

som är nybörjare är kallade att bli mina stora lärjungar och senare lärare bland mänskligheten ─ de goda 

lärarna i den Helige Andes lära, som inte har materialiserats eller gjorts dumma enligt de tidigare sederna. 

15 Därför kräver jag av er i denna tid andlighet, upphöjdhet, enkelhet och renhet i var och en av era 

handlingar och procedurer inom Min Lag. 

16 Elia förbereder andligt hela världen, Israels ande, för min nära avfärd, så att ni kan vara modiga 

och fulla av ljus inför den kamp som väntar er. 

Efter min avgång får ni inte falla in i slöhet, inte heller stanna kvar på eller avvika från den praktiska 

vägen, utan ta ödmjukt och värdigt min plats som lärare. Ni ─ med er självförnekelse, förberedelse och 

själens upphöjning, med er kärlek och barmhärtighet ─ ska ge er ut för att så det spiritualistiskt-trinitarisk-

mariska fröet på alla vägar och stigar där hjärtan väntar på er, där armar öppnar sig för att ta emot er, där 

själar som törstar och hungrar efter min sanning och min kärlek väntar på att mina utvalda ska komma. För 

snart kommer ni att börja skaka om världen så att den vaknar, så att den inte längre får sova, för det är min 

vilja. 

17 Älskat folk i Israel! Elia har hjälpt er att lyfta era själar. Han har förenat dina tankar och din vilja 

till en enda. Han har förenat alla själar så att min välsignade stråle kan slå sig ner i Israels egen anda. 
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18 Elias går före dig och förbereder vägarna, gör dem farbara. Det är han som renar dig, som hjälper 

dig att städa upp även den minsta fläck i ditt hjärta, så att ditt samvete alltid är lugnt och redo att tjäna min 

Gudomlighet och dina medmänniskor. Det är han som ger dig nytt mod på vägen när han ser dig ledsen 

och deprimerad ─ det är han som förvarnar dig om farorna och upplyser dig i stunder av vanföreställningar 

och mörker. Det är Elia som tröstar dig i stunder av smärta och leder dig steg för steg till en enda punkt av 

förening ─ till en punkt som alla själar är kallade till, som är det höga bortom, och som du kommer att nå 

genom att höja din själ, genom sann bön och sann tillbedjan av Gud. 

19 Var inte rädd för människors domar eller kritik. Även jag kommer att bli dömd, diskuterad, 

gisslad, men inte dödad i denna tid. Mitt arbete, Mitt ljus och Min sanning kommer inte att besegras. 

Spiritualismen, som är min doktrin, kan inte förgås, den kommer att fortsätta att manifestera sig trots 

människornas obegriplighet, olydnad, otacksamhet, otrohet och fåfänga. Min Gudomliga Ande och min 

undervisning kommer att fortsätta att göra sig kända och att utvecklas från hjärta till hjärta, från ande till 

ande, från folk till folk och från värld till värld, utan att stanna upp. För det finns ingen kraft, ingen makt, 

ingen lag eller något hinder som kan stoppa min Ande och mitt Ljus ─ det finns ingen skugga som kan 

skymma mitt Universella Ljus. Därför kommer jag alltid att vara Ljuset, jag kommer alltid att vara 

Sanningen, jag kommer alltid att vara Anden. 

20 Men som jag har sagt till er: Ni är mina barn som jag har gjort till mina lärjungar så att ni kan ta 

mig till förebild och bli som min gudomlighet, så att ni helt och hållet kan förstå er Fader, som är den 

Helige Ande. Men ni kommer att förstå detta genom att ni förandligar er genom denna spiritualistiska-

etrinitariska-marianska doktrin. 

21 Be för de "första" och arbeta också för de nya generationerna ─ för dem som kommer efter dig. 

Om den "första" tog det första steget ska ni ta det andra, och de som kommer efter er ska ta det tredje. Och 

på så sätt kommer mänskligheten från generation till generation och från period till period att närma sig 

mig andligt, tills den uppnår sann andlig upphöjning och fulländad dyrkan av min gudomlighet. Men jag 

säger er: Hela världens fred beror inte på ett hjärta, inte heller på många hjärtan ─ inte heller på 

spridningen av Mitt verk, som är världsomspännande och andligt. Allt beror på min vilja, men i min 

barmhärtighet, i min oändliga kärlek, ger jag dig, Israel, möjlighet att delta i mitt verk av andlig 

fulländning, av världsomfattande fred. Mina barn, jag har velat att ni ska delta i mitt arbete, i detta 

kärleksarbete, i denna ljusets kamp mot mörkret. 

22 Kom ihåg att världen väntar på er, att nationerna väntar på mitt folk, att denna värld som inte 

finner något botemedel, som inte känner till den sanna tillbedjan av Gud ─ denna värld som inte finner sin 

Gud, möter er, och att den i er kommer att finna mig, höra mig och se mig. För jag vill att ni ska vara min 

avbild ─ jag vill att ni ska återspegla mitt ansikte och min kärlek i er egen själ och i era handlingar. 

23 Fall inte in i fanatism, för det är inte vad ni ska lära ut. Fall inte in i avgudadyrkan, för detta är inte 

vad du ska ge världen. Ni ska ge andligt vatten som släcker törsten ─ brödet som mättar den hungrige, 

klädet som täcker den nakna. 

24 Jag har gjort mig själv känd i denna tredje tidsålder genom det mänskliga intellektet, och de som 

jag har gett mig själv som "fotpallar" har haft en av den Helige Andes största gåvor: överföringen av min 

gudomliga stråle genom dem för att leverera mitt ord till världen. Och ni har upplevt mycket ödmjuka, 

okunniga och obetydliga hjärtan genom vilka jag har förvånat er med mina ord av perfektion, visdom, 

hälsa, barmhärtighet och uppmuntran ─ med mitt ord som alltid är en oändlig blick som i era hjärtan läser 

ert förflutna, er nutid och er framtid. Och närhelst ni har hört det genom röstbärarna i denna tredje tid har 

ni känt att Mästaren är med er och att han betraktar er, hör er och är uppmärksam till och med på den sista 

av era böner ─ att han accepterar att ni fullföljer ert uppdrag och bedömer varje tanke, ord och arbete. 

25 I den här tredje tidsåldern har min Heliga Ande helt öppnat dörrarna till det höga bortom för att 

låta min andliga värld av ljus komma till er full av utveckling, med önskan om att fullfölja sitt uppdrag, för 

att göra sig känd genom den mänskliga förmågan att förstå, att tala med människor, förklara mitt 

gudomliga ord och bota andliga och fysiska sjukdomar med den andliga vätskan ─ den vätska som Jesus, 

er Mästare, botade de sjuka med under den andra tidsåldern ─ en vätska av kärlek, liv och andlig hälsa. 

26 Min andliga värld har varit din vän, din läkare, din bror, men en perfekt bror full av kärlek, 

tålamod och barmhärtighet. 
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27 Israels välsignade folk, i era händer har jag anförtrott det nya förbundets ark. Ni är mina utvalda 

som jag förvandlar till källor med kristallklart vatten, så att mänskligheten kan finna det vitaliserande 

vattnet bland er. 

28 I er har jag utgjutit mina andliga nådegåvor, ni är mitt tempel där mitt ljus och min kärlek finns. 

Det är ni som, fulla av ödmjukhet, måste gå ut till de skaror som har fallit in i fanatism och avgudadyrkan, 

för att visa mitt ljus för dem som har dolt min sanning och förfalskat min lag. 

29 Människor, ni har trott på min andliga närvaro eftersom ni har känt mig i den mest dolda delen av 

era hjärtan: det är er själ som har utvecklats med tiden. 

30 Jag har talat till er genom syndare för att lära er att söka mitt rike. Men du har materialiserat det 

som tillhör mitt verk. Ni har skapat ett livsskede som inte är det som jag har talat till er om. Ni har 

materialiserat korset, som är en symbol för frälsning. 

Korset på vilket Lammet löste er genom sitt gudomliga exempel ─ det korset försvann redan från era 

materiella ögon i den andra tidsåldern, så att ni inte skulle förvandlas till avgudar. 

31 Redan under den första tidsåldern talade Fadern till er genom sina profeter för att ni inte skulle 

falla in i frestelser och avgudadyrkan. Under den andra tidsåldern kom jag genom Jesus för att ge hela 

mänskligheten mina läror om kärlek och sanning. Jag har inte lärt er någon religion, för religioner har 

skapats av människor. 

32 Redan under den andra eran sade jag till er: "Jag ska återvända till er", och jag har uppfyllt mitt 

ord. Hur stor fanatism och avgudadyrkan än är, så är här din Mästare återigen, andligt manifesterad. Jag 

renar ditt hjärta med mitt ord för att ge din själ en upphöjning så att den kan nå sin frälsning. 

33 Välsignad är den som har tagit emot min kärlek, min frid och mitt ljus och som vet hur han ska 

rädda den som håller på att förgås, och som med sin bön också kan upplysa de varelser som bor i den 

"andliga dalen" ─ de mörka krafter som inte har kunnat ta emot den helige Andes ljus. 

34 Ni är ödmjuka, utvalda människor, men jag ska göra er stora och visa i anden för att ge vägledning 

och tröst åt mänskligheten. Jag har talat till er genom olika röstbärare så att ni kan arbeta med mig som ett 

exempel för att förnya mänskligheten. 

35 Ni är det folk som jag har lärt mig andlighet så att ni på detta sätt kan ge ett troget vittnesbörd om 

er Fader. 

36 Ge en fullständig förståelse för mitt arbete så att ni kan dyrka mig från ande till ande. 

37 Var ovillig att stanna kvar i din materialism, fall inte längre in i förvirringens och mörkrets nät. I 

denna tid då jag räddar er från syndens sörja, känn mig genom mitt ljus, min kärlek och min rättvisa. 

38 Jag vill inte att ni ska vara splittrade och jag vill inte heller att ni ska bryta mot mina instruktioner. 

39 Varför har en storm brutit ut bland er? På grund av din brist på förberedelser och förståelse av mitt 

ord. När slutet på min manifestation till er i denna form är här vill jag att ni ska förenas inför er Mästare 

med tillfredsställelsen att ha lytt mina bud. 

40 Var redo, mitt folk, och låt er inte förledas av de dåliga kyrkoledarna ─ låt dem inte presentera sin 

lag för er. För jag ser att de döljer min undervisning och endast gör sin egen känd, och att de har börjat 

göra affärer med mitt arbete och presenterar det fullt av hemligheter och materialiseringar. Det är min vilja 

att ni ska göra mitt verk känt med renhet, med förandligande. För detta verk har kommit från min Ande 

och innehåller essensen av mitt ord för mänsklighetens förnyelse. 

41 Jag vill att ni alla ska börja fullfölja uppdraget på riktigt och ta bort era brister från mitt arbete. 

Inse att från början av min manifestation genom det mänskliga förståelseorganet har min kamp varit stor 

för att rädda er från synden. 

42 Jag ser fortfarande mina får på olika vägar, men Elia som en lysande fyr förenar er nu och samlar 

er på en väg. Han skickar ut en kallelse till mitt utvalda folk med en hög klocka, så att de kan nå 

frälsningens hamn. 

43 I den första tidsåldern räddade Fadern sitt folk genom Moses. Han var den utvalde för att utföra 

detta svåra uppdrag. Han var lydig och gick före er med stort mod, och folkets bristande förståelse lät 

honom inte försvagas för ett ögonblick. 

44 Under den andra tidsåldern kom jag som Faderns "Ord" för att bli människa och göra mig känd för 

människorna. 
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45 Det var ett bud från Fadern och måste uppfyllas. Det var nödvändigt att leva med människorna 

själva för att ge dem min undervisning och min sanning. Mitt ord uppenbarade sig i sin essens, närvaro 

och kraft för att knacka på hjärtats dörr och öppna dem. 

46 Jag har alltid talat till mänskligheten som intuition, som uppenbarelse genom profetiska visioner. 

Idag, i denna tid, har jag kommit för att uppfylla profetiorna i Anden så att mänskligheten kan känna igen 

ljuset från den nya gryningen och resa sig. Tecknen har redan profeterats under den första tidsåldern, och 

de måste uppfyllas under den tredje tidsåldern, den helige Andes tidsålder. 

47 Jag talar till er klart och tydligt så att ingenting förblir dolt, och om jag inte talade till er i den 

första och andra tiden om det som jag avslöjar för er i dag, så beror det på att det var Faderns vilja. För jag 

har själv uppfyllt mitt ord och ger er ett vittnesbörd om min närvaro hos er vid denna tid. 

48 De tolv stammarna av Israels folk omger mig, och jag ger mitt ord till dem alla, så att ni, när tiden 

är inne, kan resa er och vittna om min närvaro för mänskligheten. 

49 Res er upp i de sista ögonblicken av Min manifestation i denna form, förenas som en arbetare, som 

en ledare för samhället, så att Jag kan avgå med glädje i Mitt Hjärta för att ha fått Mitt folk att bilda en 

kropp och ha en vilja. 

50 Jag är oövervinnerlig genom mänsklighetens synd, och ni kommer inte att kunna förstöra mitt ljus, 

min kärlek, min barmhärtighet genom era brister, för jag står över allt skapat och det finns ingen makt, hur 

mäktig den än är, som kan besegra min visdom och min makt. Därför talar jag till er och ger er kärlek för 

att ni ska känna igen mig som Fader och för att ni ska dyrka mig som Gud. 

51 Arbetare på min åkermark: Jag anförtror er mitt ord som god säd, så att ni kan visa mig att det har 

förökats när ert arbete är slut. 

52 Uppfyll ditt uppdrag så att Fadern kan uppfylla de löften som givits till din ande. Varför vill du att 

jag ska ge dig det du inte förtjänar? Varför vill du skörda det du inte har sått? Innan du gör det måste du 

anstränga dig och arbeta. Jag vill inte att ditt samvete ska klandra dig. 

Var välsignade, mina barn, eftersom ni förstår er far och vill förtjäna denna belöning genom 

ansträngning och arbete. Ni måste kämpa för detta mål, och om människor offrar sig själva för ett 

materiellt mål och förlorar till och med sina liv, ska ni nå detta andliga mål där ni inte förlorar livet. För 

om ni håller ut till slutet, kommer ni att få evigt liv. 

53 Tjäna meriter så att du kan nå det förlovade landet. Där ska du vila efter den stora striden. 

54 När två eller tre av mina utvalda samlas och höjer sin ande till min gudomlighet kommer jag att 

vara med dem och inspirera dem. På varje plats där du åberopar mig kommer jag att vara närvarande. För 

jag har sagt er att varje syndigt och icke-syndigt öga kommer att se mig och alla kommer att känna min 

närvaro. 

55 Ni arbetare står under det mäktiga trädet, för ni vet att jag väntar på er med öppna armar. Du vet att 

det är jag som du måste visa att du har fullgjort din uppgift. För det är bara jag som kan bedöma det, för 

det är min sak och jag är den enda som kan belöna dig eller ställa dig till svars. 

Men du har förtroende för din Fader och vet att ─ hur hård min tillrättavisning än må vara ─ så har jag 

också utgjutit min barmhärtighet och mitt medlidande över dig tillsammans med tillrättavisningen. För jag 

älskar er och förbarmar mig över er och ger er styrka att stå emot min tillrättavisning. 

Var och en av er har en åker på min åkermark, och på den ska ni så och skörda. Jag, som Fader, tar 

emot din ansträngning, ditt offer och dina lidanden. Jag ser dina tårar och uppmuntrar dig med mitt ord så 

att du kan fortsätta att gå framåt, alltid framåt mot evigheten. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 365 
1 Lärjungar, jag har satt er vid mitt bord och där har jag bjudit er på den rika banketten med min 

undervisning: min kropp och mitt blod, ordet och dess innebörd, så att ni genom denna näring kan bli 

odödliga och oövervinnliga i livets stora strider. 

2 Du omger mig och Mästaren går in i ditt hjärta och ser din sorg. Varför, mina barn? Jag har 

förberett er för sann manifestation ─ under denna tid då jag har varit med er och gjort mig känd genom 

enkla och ödmjuka människor. Men detta har inte varit den bästa eller mest perfekta av de former jag har 

valt för att kommunicera med mänskligheten. Detta har varit en förberedande manifestation så att din 

andes ögon snart kan se mig komma "på molnet", och då kan din själ också få kontakt med änglarna i 

deras upphöjning. 

3 Den mest perfekta kommunikationen med Mästaren är den som kommer efter att Mitt Ord har 

separerats. Avsaknaden av dessa manifestationer kommer att göra många svaga i sin tro, de som inte 

förstår mig eller vet hur de ska tolka mina läror. Men de som väl har förstått Mitt Ord och som har använt 

tiden med kärleksfulla gärningar vet att Jag har satt en gräns för Min manifestation vid lämplig tidpunkt, 

vid lämplig tidpunkt, för att lämna er efteråt till det Oändliga, till Evigheten, till det Andliga. 

4 Vakta och be, denna tid är avgörande, det är prövningens timme, mitt folk! Ni måste vakta 

mänskligheten och er själva, för er bön ska vara som en mantel som täcker dem ─ och som en oförstörbar 

mur som skyddar dem. Frestelsen väntar på er i tusen former, låt er inte förföras. 

Mästaren ger er dessa profetior, för ni kommer att dricka en mycket bitter bägare som folket har 

förberett för sig själv ─ en bägare som jag har druckit i det hinsides och som jag nu ger er att dricka. För 

du är nu stark, för jag har lagt min visdom och min beredskap i din själ, och om du vakar kommer du att 

kunna stå emot prövningar och stormar. 

5 Vad finns det i denna bägare som har lämnat en så bitter smak på Mästarens läppar? Det är detta 

folks otrohet, det är deras olydnad, deras materialism, deras avgudadyrkan, deras fanatism, deras brist på 

förnyelse, den lilla förandligande som de har uppnått, och den lilla som de har värderat och använt under 

lärornas tid ─ den oenighet och de stridigheter som alltid har rått bland detta folk mellan arbetarna och 

mellan församlingarna. Och allt detta tillsammans bildar nu en bägare som ni själva ska dricka. Men jag 

ger dig styrka att stå emot prövningen. 

6 Till er som hör detta ord säger jag: ni har inte fyllt denna bägare, men ni kommer ändå att dricka 

en del av den, för ni kommer att vara i strid och inte likgiltiga ─ för ni kommer att beröra bristen på 

känslighet hos dem som till synes alltid har vakat och bett och som i verkligheten har sovit djupt i sin rutin 

─ för ni kommer att behöva stå upp mot de svaga, mot de många offren för olydnad, mot mångas 

vanhelgelse, för ni kommer att vara soldater för Mitt verk bland er själva och bland utomstående. 

7 Jag vill att ni ska vara en skyddande armé i morgon. Men förbered er, samla andlig styrka så att ni 

inte blir svaga för ett ögonblick. Med dessa ord uppmuntrar jag er att be och förbereda er för striden så att 

ni kan nå mitt bröst, bergets topp där jag är. 

8 Kom till mig, älskat folk, och lyd mitt bud. Kom till mig, Israel, och ge dig själv näring av mitt 

ord, så att du inte drabbas av hunger och törst. Välsignad är den som när han hör mitt ord tar emot det med 

ödmjukhet och behåller det i sitt hjärta. För den tid kommer när mänskligheten kommer att söka detta 

bröd, och ni ska ge det vidare till den vad jag har anförtrott er i mitt verk. 

9 Tiderna har gått och din själ har utvecklats och du befinner dig nu i en tid då du har utvecklats och 

förandligats. 

10 Tre gånger har jag lagt min lag i dina händer. Mitt verk är detsamma som jag gav er första gången, 

när jag gav er lagens tavlor genom Mose, och han har varit er vägledare i öknen i fyrtio år. 

11 Under den andra tidsåldern uppfyllde jag denna lag för att frälsa mänskligheten. Och i den tredje 

gången har jag kommit tillbaka som den Helige Ande för att förklara samma lag för er. 

12 Efteråt kommer du att vittna om min sanning för mänskligheten ─ den mänsklighet som förväntar 

sig att se mig med sina fysiska ögon för att tro och som sedan förnekar mig. 

13 Det är en tid av förvirring i världen, en tid av kamp för er. Tre år innan 1950 tog slut talade jag 

utförligt till er för att ni skulle förbereda er och förena er andligt, men nu när 1950 tar slut har många av er 

gått vilse i er materialism. 
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14 Kampen väntar på er, och ni ska resa er som soldater. Jag har anförtrott er vapen så att ni kan vara 

oövervinnliga i strid. Börja med att besegra er själva. 

15 I många år har jag anförtrott dig mitt ord. Men de som inte har förstått sin Mästare ber mig att göra 

mig känd genom det mänskliga intellektet för en annan gång. Men mitt ord är en konungs ord och måste 

ske. 

16 De falska lärjungarna kommer att fortsätta att existera, och de kommer att förvirra mänskligheten. 

Då kommer de att ropa och säga: "Var är du, min Gud, var är din sanning, vad är ditt verk och var är dina 

utvalda? 

17 Efter min bortgång skall ni vittna om min närvaro och lyda min lag, så att ni kan göra detta verk 

känt i all sin renhet. 

18 När min förkunnelse genom röstbärare är över kommer världen att stiga till förandligande, till ljus, 

till fred, och när de nya generationerna kommer kommer det inte längre att finnas någon fanatism eller 

avgudadyrkan. Då kommer jag att sökas i den helige Andes tempel, där jag kommer att vara för evigt. 

19 På denna nådens dag förenar och samlar jag de tolv stammarna som utgör mitt utvalda folk Israel 

vid bergets fot. 

20 I denna tredje tidsålder har ni förberetts av Mitt Ord, av den Helige Andes ljus, för att fullgöra det 

uppdrag som Jag anförtrodde er från början, att vara det folk som lyder Min Lag, budbärare av Min 

Gudomlighet till människorna. 

21 På denna dag betraktar jag din förberedelse och tar emot din själ. Visa mig vad du har lärt dig av 

mig. För jag har utgjutit mitt gudomliga ord i er för att ge er undervisning, liv och förandligande, så att ni 

andligen kan bli "till min avbild och likhet". 

22 Min faderliga blick tränger in i ditt väsen denna dag och undersöker allting. Jag ser era själar 

förberedda, och till dem ger jag mina order så att ni kan uppfylla dem, vilket har skrivits sedan den första 

eran och har också bekräftats i denna tid av mina röstbärare. 

23 Som Mästare har jag varit outtröttlig med er och gett er instruktioner för att göra er till mina 

lärjungar. Jag har renat dig och gett dig liv med mitt blod. Jag har vänt er från andra vägar och tagit bort 

fanatism och avgudadyrkan från er. Du är nu fri från allt detta eftersom jag har placerat sanningen i ditt 

hjärta och din själ, och genom den har jag förandligat dig, och på denna dag visar jag dig en ny sida i 

Visdomens bok. Men allt ljus, all uppenbarelse, kommer jag att ge er från ande till ande. 

24 Ni ska förbereda era hjärtan och lyfta upp era själar för att ta emot min visdom i den perfekta 

gemenskapen mellan ande och ande. 

25 Ni ska utveckla era gåvor och alltid vara beredda så att min Heliga Ande kan strömma ut över er. 

26 På denna dag, i min närvaro, i närvaro av Maria, Elia och patriarkerna från den första eran, säger 

jag till er: Ni själar som utgör mitt utvalda folk Israel, jag avskedar er för att ta de första stegen i 

uppfyllandet av det stora och sublima uppdrag som jag har förberett er för. 

27 Ta emot min kärleks smekning och ägna er åt att fullfölja ert uppdrag bland mänskligheten. 

28 Sätt din fot på alla vägar, visa dina medmänniskor Mitt verk och vittna om Mig, då kommer du 

med Min visdom, med Min undervisning att ge liv åt de "döda" och visa människor Min lag. 

29 Dela med alla den barmhärtighet som jag har anförtrott dig, känn i din ande ansvaret för det arbete 

som jag har gett dig och bär detta kors för att andliggöra världen. 

De av er som är förberedda ska undervisa folket ─ de "första" och de "sista" ─ med mina instruktioner. 

Var som facklor som lyser upp själar, och duka bordet med evigt livets bröd för dem som hungrar och för 

dem som söker min visdom. 

30 Bär vittnesbörd med dina barmhärtighetsverk som du bär i din själ. Kämpa outtröttligt dag efter 

dag och "vakta" för mänskligheten och för er själva, för jag vill se er förenade inför min Gudomliga Ande. 

31 I min hand bär jag en bok, Livets bok. Skriv era namn i den, Israel, så att ni kan få evigt liv och få 

allt det som jag har lovat er sedan tidernas begynnelse av mig. 

32 Jag lämnar er min närvaro, Elias närvaro och Marias ömhet. Jag förbereder de andliga värdarna för 

att förenas med er i ande och sanning. Ni skall vara er Guds tempel, för detta är min vilja. 

33 Som en välsignad skugga kommer min sublima kärlek ner för att täcka dig på din väg. För jag ser 

det ögonblick du befinner dig i och den prövning som din ande går igenom. 



U 365 

169 

34 Med stor oro förbereder ni er för att höra mitt ord den dagen. 

Välsignade människor: I åttiofyra år har Mästaren varit med er för att utbilda er. Ändå ser jag att ni 

fortfarande stammar den första stavelsen och har varit svaga inför mina bud. 

35 Mänskligheten är desorienterad, förvirrad och ett byte för den hungriga vargen. Även om min 

avresa med hjälp av det mänskliga sinnet är så nära, vet ni inte vilken stor prövning er ande kommer att 

utsättas för från och med nu. 

36 Erkänn, Israel: Jag har gett dig tre år för att uppnå stora förberedelser, så att ni alla skulle förenas 

och samlas som får i Min kärleks hinder ─ så att ni skulle arbeta och skörda stora skördar ─ så att ni den 

dagen inte skulle komma in i Min närvaro med böjda huvuden och bara presentera det gyllene majskolven 

inför Mig. 

37 Men ni har inte helt och hållet tagit till er mitt ord och ni har inte heller förstått min inspiration. Du 

har stannat upp, du har lämnat korset på vägen och du störs av din olydnad. Men er kamp är inte över: jag 

kommer att tala till er genom uppenbarelser och intuitioner så att ni kan fortsätta att arbeta i mitt verk och 

vara andligt förenade. 

38 Efter min avgång kommer röstbärarna att dela upp sig mellan sig. Allt detta ser min blick. Men det 

är min vilja att ni alla ska ha samma utrustning. Om du agerar på detta sätt kommer jag att hålla dig vaken. 

Jag har lämnat mitt ord och dess innebörd i era hjärtan, och det som "guldfjädrarna" har skrivit ner av 

mina läror kommer att utgöra det tredje testamentet. 

39 Mästaren kommer aldrig att lämna er, för till var och en som verkligen vet hur man förbereder sig 

för att söka mig, kommer jag att ge i enlighet med hans upphöjning och förandligande från ande till ande. 

Jag kommer att göra mig känd som uppenbarelse, som intuition och inspiration, så att du kan leda 

folkmassorna och nå bergets topp. 

40 Jag kommer att låta er genomgå stora prövningar, för varje prövning uppmanar er att uppfylla er 

plikt och lyda. 

41 Så jag talar i dag till den flock som Elia har valt i denna tredje tid, och som Fader tar jag emot ert 

uppdrag, era ansträngningar och er vilja. 

42 Genom röstbärarna har jag berättat för er att ni på den sista dagen av år 1950 kommer att få höra 

mitt ord för sista gången, och att den som efter den dagen skulle kalla min stråle eller min andliga värld för 

att kommunicera i den tidigare formen skulle falla i falskhet, i bedrägeri. I dag upprepar jag min 

instruktion till er. 

43 När år 1951 börjar kommer Min Heliga Ande att upplysa er för dialogen mellan Ande och Ande, 

och som Fader kommer jag inte att vända min blick och min kärlek från er. 

44 Den här dagen faller en kärlekstråle från min Ande över dig eftersom du har kunnat använda mina 

andliga förmåner och känna min närvaro i din själ. 

45 Du kommer att utföra mina order på jorden, för jag ser dig förberedd, full av undervisning, styrka 

och visdom. 

46 Du har varit lydig mot min vilja. Jag har förandligat er på livets väg, jag har eliminerat den 

materialism som fanns i er och jag har gjort min närvaro påtaglig för er genom att höja er själ. 

47 Jag öppnar en större dörr, men full av ljus och andlig fulländning, genom vilken du kommer att gå 

och genom vilken du kommer att låta dina medmänniskor nå andlighetens rike. 

48 Jag överlämnar profetia, uppenbarelse, intuition och verklig förståelse av min gudomliga vilja. Ni 

ska vara som klarinetter och trumpeter som gör min undervisning känd och därmed väcker mänskligheten. 

49. Jag väntar på dig på toppen av berget och när du har uppfyllt mina order kommer jag att belöna dig 

med lagerkronan. Jag kommer att omfamna er i mina faderliga armar och som en belöning för er lydnad 

kommer ni att komma in i det förlovade landet, och när ni sedan är med mig kommer jag att berätta för er: 

50 "Välkomna lärjungen med tanke på den perfekta undervisningens bok." 

51 Från det ögonblick då ni märktes med mitt gudomliga ljus fick ni det svåra och stora uppdraget att 

stå upp för mänskligheten. 

52 Jag ser de svårigheter ni har gått igenom, men jag säger er i sanning: Det var inte jag som lade 

smärtan i din väg. Det var du som åstadkom det, och i dag ger jag din själ det som är ditt tillbaka. Men jag 

har fyllt er med min nåd och sagt till er: Ni ska vara mänsklighetens starka och ge den mitt ljus. 
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53 Du måste vara ett levande exempel på kärlek och barmhärtighet för din nästa när du visar dem Mitt 

verk. För ni är de barn som har kunnat förstå mig, och jag ser att ni alltid är redo att lyssna på mig och 

följa i er Mästares fotspår. 

54 Jag har länge sagt till dig att de desorienterade människorna skulle komma till dig för att be om 

min undervisning. Idag säger jag till er: Visa dem i sanning att ni inte är avgudadyrkare, att ni lever i 

ljusets tid, så att de kan söka mig från ande till ande. På detta sätt kommer de att finna den kärleksfulla 

fadern, den allsmäktige Guden, den bästa läkaren och även deras bästa vän. 

55 När filosoferna kommer till dig skall du förklara för dem vad de inte kan förstå, och när 

vetenskapsmännen kommer skall du ge dem ljuset från min visdom. För ljuset från min heliga ande är hos 

hela mitt folk. 

56 Mästarens älskade lärjungar: I denna tredje tidsålder har jag meddelat er att när år 1950 är över 

skulle jag sluta ge er mitt ord genom det mänskliga förståndsorganet. Men jag har lämnat ord som kan 

trösta och vägleda er så att ni kan styra era handlingar därefter, så att ni kan stärka er tro och bli som er 

Mästare i morgon. 

57 I denna tid av andlig och mental utveckling, när människan kämpar med sig själv, med olika 

världsåskådningar, för att finna sanningen, måste du börja arbeta för att se till att mänskligheten överger 

sina seder, riter och vanor från det förflutna, så att den kan lära känna och förstå spiritualisering på ett 

heltäckande sätt. 

58 I vår tid missbedömer världen varandra: en bror dödar en annan, kvinnor glömmer sin skam och 

värdighet, föräldrar missbedömer sina barn och barn missbedömer sina föräldrar. Livets värde uppskattas 

inte tillräckligt. Människor följer olika ideal och det finns ingen enighet mellan dem. Nationernas ledare 

förstår inte varandra. 

59 Därför har jag kommit i Anden och gjort mig känd genom människans intellekt, för att få världen 

att förstå att mitt verk är räddningsbåten och för att påminna den om samma undervisning som jag gav den 

under den andra eran. 

60 Mästaren kommer inte att skilja sig från er, men han kommer inte längre att visa sig i denna form, 

eftersom ni går in i ett nytt stadium av andlig utveckling, där det är nödvändigt att ni utvecklar era gåvor. 

För endast på detta sätt kan ni bevisa att ni har använt er av min undervisning och att ni är värdiga att 

sprida mitt arbete. 

61 Endast en gång manifesterade sig Faderns "Ord", med alla sina förmågor av makt och kärlek, i en 

perfekt förberedd kropp, det var Jesu kropp. Men i den nuvarande tiden har "fotpallarna" genom min 

barmhärtighet och medkänsla förberetts så att tröstens Ande, som är min egen Ande, kan göra sig känd. 

Om ni förbereder er kommer ni att få min inspiration på ett omfattande sätt i den kommande tiden. 

62 Varför har jag kommit tillbaka, mina barn?...: Därför att människan genom sina egna instinkter, 

genom sina egna passioner, har lutat sig mer och mer mot det som avlägsnar henne från förandligandet. 

Han har följt så olika vägar att han har förvrängt Mitt verk när han har försökt förstå det. 

Människan är andligt stillastående eftersom hennes andliga utveckling inte är i harmoni med den 

vetenskapliga utvecklingen. Det är inte genom att iaktta riter som människor kommer att uppnå större 

höjd, inte heller genom rädsla för straff eller straff för sina gärningar. 

63 Den själ som inkarnerat i en kropp och en annan har haft olika erfarenheter för att lära sig det 

godas förtjänster och det ondas föraktliga. Genom att känna tillfredsställelsen av att göra gott av kärlek till 

Skaparen kan du på detta sätt uppnå evig fulländning. 

64 Mitt verk är kärlek, och kärlek ger sig själv utan själviskhet, utan att söka fördelar för sig själv. 

Därför var det nödvändigt att jag kom för att påminna er om min undervisning. 

65 Var och en av er har utrustats av mitt ljus, och ni har också känt närvaron av höga varelser som har 

hjälpt er i det ögonblick ni har behövt dem. Du har känt Mästaren med dig. Jag har levt med mina barn i 

deras stunder av svårigheter och tvivel. Vem kan tvivla på de manifestationer som Herren har tillåtit för att 

trösta mänskligheten i denna tid? 

66 Jag begränsar inte någon. Du måste låta mitt verk blomma och göra det känt i enlighet med dina 

förberedelser. Praktiken med barmhärtighet kommer att vara den bästa erfarenheten för er, och genom 

denna dygd kommer ni att höja er andligt. 
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67 Dessa manifestationer som du har fått från mig genom en röstbärare är nu på väg mot sitt slut, men 

du kommer att fortsätta att få min inspiration eftersom din själ har upplysts av mig och förberetts för en 

dialog mellan ande och ande. 

68 Mitt andliga arbete behöver inga materiella symboler och riter. Det är en fortsättning på den 

undervisning som Jesus lämnade efter sig under den andra tidsåldern. 

69 Spiritualismen är ingen religion, ingen sekt, ingen ny doktrin, den är en lag för alla tider. Det är 

kärleken, förlåtelsen och ljuset som Jesus lämnade till världen i den andra tidsåldern. Om ni förstår min 

undervisning och följer den kommer ni att vara värdiga att kalla er spirituella. 

70 De som från 1950 och framåt fortsätter att få sina medmänniskor att tro att jag fortfarande gör mig 

känd genom det mänskliga intellektets organ kommer att dra domen över sig själva, och i sin tid kommer 

de att dra konsekvenserna och vakna upp ur sin sömn. 

71 Fadern manifesterar sig inte längre i den nuvarande formen, men allt som jag har gett er finns kvar 

i skrift. 

72 Jag lämnade mitt ord av undervisning och utgöt min kärlek så att ni alla skulle låta den inspirera 

era verk. Jag har förlåtit alla brott eftersom jag är förlåtelse och kärlek, eftersom jag manifesterar mig själv 

i rättvisa. Men inte på det sätt som du förstår det, om du tror att jag straffar dig genom att förstöra dig med 

de okontrollerade elementen. 

Nej, min rättfärdighet har uppenbarats för er när jag har förberett er och upplyst er så att ni kan förstå 

mig, när jag har visat er ert eget verk och fått er att veta vad ni är och vad ni kommer att bli, när jag har 

avslöjat för er vad världen har fått och vad mänskligheten måste få genom er förmedling. 

73 Ni kommer att samlas för att studera mitt ord, som kommer att bevaras i skrift, och ju mer ni 

förstår det, desto större styrka och uppbyggelse kommer ni att få. 

74 Jag lämnar er enade och övertygade om vikten av mitt arbete i världen i framtiden. Jag har redan 

berättat för er att ni är såarna, men att ni inte kommer att skörda under ert jordiska liv. Nej, för det du sår i 

denna tid är avsett för morgondagens värld. 

75 Mitt arbete ska vara för er som en kristallklar spegel som speglar era handlingar och gör det 

möjligt för er att känna igen er själva. 

76 Mitt folk: Jag kommer inte att lämna er ensamma. Närhelst det är nödvändigt kommer jag att vara 

med dig, och när du talar i mitt namn kommer jag att vara där för att ge kärlek och barmhärtighet. 

77 Enligt dina förberedelser kommer du att kunna ta emot liv, inspiration, kärlek, kunskap, förståelse, 

styrka, helande kraft och allt som du saknar från mig när du är i samklang med mig. 

78 Ert reningsstadium ska avslutas så att ni kan börja ert uppstigningsstadium. På detta sätt kommer 

du att känna den outsägliga lyckan i din själ när du smälter samman med din himmelske Faders kärlek. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 366 
Min frid vare med er! 

1 Från det nya Sions höjder sänder jag mitt ord till er, mitt älskade folk. I essens, närvaro och kraft 

gör Jag Mig själv känd för sista gången genom den mänskliga förmågan att förstå, ett medel som Min 

Gudomliga Vilja valt i denna Tredje Era för att göra Mig själv känd, för att utgjuta Mitt Ord bland 

människorna och för att förbereda dem för den perfekta manifestationen från ande till ande, och genom 

denna förberedelse för att ta emot den perfekta tillbedjan av Min Gudomlighet från människorna. 

2 Detta har varit en tid av förberedelser under vilken Fadern, omgiven av sina andliga värdar, har 

gett er den instruktion med vilken han har öppnat Livets stora bok, den gudomliga visdomens bok, de sju 

seglens bok, så att detta folk, som läser sida efter sida, kan höra den gudomliga förklaringen till alla hans 

läror, kunde förvandlas till den Helige Andes lärjunge, till den starka apostel som med sitt exempel, sitt 

sätt att tänka och sitt ord skulle föra mitt verk till hjärtat av denna mänsklighet, av denna värld som i detta 

ögonblick när jag ger er mitt sista budskap vänder och vrider sig i sin trångmål, i sin smärta och i sitt eget 

blod. 

3 Jag har kommit till dig och sett dig förberedd. I den bön ni framför till Fadern, älskat folk, ser jag 

hur ni bygger en helgedom som bjuder in mig att vara där. Det är ert eget hjärta, mina barn. I det tar jag 

emot offergåvan, er doft, och vid det andliga altarens fötter ser jag er skörd ─ det som ni har arbetat och 

skördat under tidens gång och som ni har fört till sin höjdpunkt nu när ni har varit mina arbetare. 

Min blick som domare, som Fader och som Mästare dömer er alla. I den finns dina kamper, dina 

önskningar om andliga framsteg, dina lidanden, de ideal du har sett förverkligas och de du ännu inte har 

sett blomma. Men din andes ödmjukhet har gett sitt offer, som jag verkligen tar emot. Min Faders hand 

sträcker sig ut för att ta emot den frukt som ni erbjuder mig. 

4 Mitt folks medvetande håller på att klarläggas och det dömer sig självt. Minnet blir tydligare och 

du minns ögonblicken, den där morgonandakten som var lycklig för din själ, då du för första gången gick 

den väg som du går i dag, då du hörde rösten som ljöd i öknen och även ögonblicket då den riktade sig till 

dig. Och från och med den dagen har du, trots motgångar, hinder och taggar, följt min väg steg för steg. 

5 Så mycket ni har upplevt, så mycket ni har sett och känt, och äntligen har ni nått det datum som 

mitt folk fruktar! Till domens, samvetets och förberedelsens dag! 

6 Ingen visste om Fadern hade gett honom tillåtelse att bevittna den sista av mina manifestationer i 

hans nuvarande jordiska liv och i hans nuvarande kroppsliga skal. Men du är här! Ni har gradvis bildat ett 

enda hjärta, en enda arbetare, en enda blomma som avger en doft som når upp till min tron. Och tack vare 

denna andliga förberedelse kommer jag återigen till er full av styrka, ljus, frid och nåd för att säga till er, 

älskade folk: ni är inte föräldralösa. Låt inte sorg komma in i era hjärtan ─ låt inte modlöshet gripa er när 

ni inte längre hör Mitt Ord genom dessa sändare. Titta inte bakåt, gå alltid framåt, sök i mitt arbetes kärna 

den uppmuntran som leder dig steg för steg mot målet. 

7 Folket har förberett sig, och bortom, över er, är även himlen redo. Den är klädd som en brud i 

väntan på att maken ska komma, och denna universella förberedelse har jungfruns renhet, blommornas 

doft och ljuset från en ny gryning. 

Bortom er, men där, dit er ande har stigit i detta ögonblick av ära och dom, finns de stora andarna som 

omger Fadern ─ de andliga varelser som fortfarande är okända för er, men som ni i morgon kommer att se 

och älska som era egna bröder och systrar, som era budbärare som har upplyst vägen för er existens från 

det Oändliga som lysande stjärnor, och bland dem finns också de som ni känner till vid namn. Det är 

Moses med lagen i sin ande, med den odödliga, oföränderliga lagen. Det är patriarkerna, apostlarna, 

profeterna, martyrerna, helgonen, de rättfärdiga, de oskyldiga och de stora botgörarna. Var och en har 

förberett sig. 

8 Den andliga dalen lyser över dig, och till och med naturens krafter höjer sina röster som häroldar 

för att skaka om människans själ och hjärta och säga till henne: "Den här timmen är som den då Jesus 

andades ut sitt sista andetag på korset." I detta ögonblick kunde jag faktiskt upprepa mina sju ord från den 

andra eran, som jag utropade när jag hängde på korset. Men sannerligen, säger jag er, de är redan skrivna i 

mänsklighetens medvetande med gudomligt blod. 
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9 Jag har kommit med nya ord, men som innehåller samma ljus, väsen och visdom, så att man inte 

ska säga att den Helige Ande bara upprepar de läror som uppenbarats i det förflutna. 

10 Om ni förbereder er och tränger mer och mer in i det som lyser ner på er i detta ögonblick, kommer 

ni att kunna skåda den Allsmäktige på sin tron, precis som Johannes i sin syn. Det är han som talar till dig 

─ han vars ansikte du inte kan se ─ han som bara låter dig ana att han är kungarnas konung och den 

Allsmäktige. Det är han som talar till dig i detta ögonblick från den högsta höjden på det nya Sions berg 

och som låter sig ses av varje andligt öga som reser sig upp och förbereder sig. 

Han är också omgiven av de äldste = tolv till höger och tolv till vänster, av patriarkerna från stammarna 

av Guds utvalda folk, av apostlarna från den andra tidsåldern, Jesu efterföljare. Det är de som omger 

Fadern i evighet för att fortsätta att lysa ner på er därifrån i all evighet. 

Vissa kommer att ge dig liv på den här världen, blodet, styrkan och början på vägen. De andra kommer 

att ge er det andliga livet genom att vittna om mitt arbete, min passion och mitt ord. Och i detta ögonblick 

dömer de tillsammans med Fadern sitt folk, de dömer sin säd, de prövar sin egen frukt, och de böjer sig 

också inför den gudomliga domaren. 

11 Men min bedömning i detta ögonblick gäller inte bara lärjungar från den tredje eran, inte heller de 

tolv andliga stammarna, av vilka en del är inkarnerade och andra befinner sig i det andliga tillståndet. Mitt 

omdöme är allomfattande. Varje varelse, varje själ vägs just nu på min gudomliga våg. Och efter att de har 

dömts placeras de av mig återigen på den säkra vägen. 

12 Sedan början av min förkunnelse genom det mänskliga förståndsorganet, från röstbärare till 

röstbärare, från generation till generation, från arbetare till arbetare, har den dag, den timme som min 

rättvisa har bestämt för slutet av min förkunnelse tillkännagivits för er. 

För Fadern har denna tid bara varit ett ögonblick i evigheten, men för detta folk har det varit en lång 

och tillräcklig tid för deras förberedelser, deras andliga omvandling, deras återuppståndelse bland 

mänskligheten, och slutet på denna period har fastställts av min vilja för 1950. 

13 Det här året har jag inte bara tillägnat dig. Det har varit en nåd som Fadern har skänkt 

mänskligheten och som har skänkt Mästarens ljus i varje samvete som har 

institutionerna skakade till och med i sina grundvalar och skakade de människor som utför prästerskapets 

uppgifter i sekter och kyrkor, så att mänskligheten i denna tid, i detta år, skulle komma till sans, vakna och 

be, så att den kunde uppnå fred, samförstånd och broderskap, ta lidandets kalk från sina läppar och 

förvandla sina mordvapen till arbetsredskap. 

14 Allting gavs till denna värld i början av 1950. Andligt skickade jag mitt budskap om fred, 

uppmuntran och ljus till alla mina barn. Jag välsignade alla vägar och gav fruktbarhet åt alla frön. 

Men nu i slutet av året, när jag kommer för att ta emot skörden från människans hand, när jag 

ifrågasätter hennes eget samvete ─ vad erbjuder hon mig? Vad är det som denna värld erbjuder mig?...: 

Dess olydnad, dess materialism, dess misstro mot min gudomliga rättvisa, dess brist på vördnad inför min 

makt. 

Men i sanning säger jag er att det folk som jag har undervisat är som en spegel av hela mänskligheten, 

en spegel av den oenighet som finns i världen. För när ni ser att den här världen är uppdelad i maktblock, 

har ni också delat upp er själva i andliga maktblock. Om de stora folken, de stora nationerna på jorden har 

för avsikt att absorbera de andra, att annektera dem och förslava dem, så ser jag också många bland detta 

folk som vill vara först och dra de andra till sin sida. Och när ni ser att mänskligheten, de stora folken och 

nationerna, föröder krig ─ när ni ser hur människor går mot döden med de nya vapen som de har skapat, 

ser jag också bland detta folk de som utrustar sig med nya vapen för att förstöra människornas tro, för att 

höja vissa över andra, för att få de "första" att förödmjuka de "sista" och förkasta varandra. Men om 

världen har misstrott mig, accepterar jag dess misstro, jag låter mig prövas och är verkligen föremål för 

prövning. Men ni, hur ska ni kunna stå inför min dom, ni människor? 

15 När jag har tagit emot er frukt, när jag har överöst er med välsignelser, säger jag er: Det andliga 

kan inte dö. Det är bara synden som försvinner. Passioner kommer att försvinna, och de stolta krafterna i 

denna mänsklighet kommer också att falla, och av dem kommer inte en enda sten att finnas kvar på en 

annan. Den mänskliga vetenskapen som är avsedd att tjäna ondska och förstörelse kommer att förstöras av 

min rättvisa, och även bland er kommer jag att eliminera ert bedrägeri, er världslighet och oenighet, och 

jag kommer att bevara endast er själ, i vilken jag har placerat ljuset från det sjätte inseglet ─ det kapitel 
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som har öppnats i denna tid och där det står skrivet att ni kommer att få uppleva den stora dagen av 

Herrens gudomliga rättvisa. 

16 Detta är en stor dag, den består inte av tjugofyra timmar. För ni vet inte hur länge domedagen 

kommer att pågå, ni vet inte när den tar slut. Men i vilket fall som helst är ni redan på höjden av tiden och 

ni lever under Herrens dom. 

17 "Vakta och be i denna tid" har jag lärt er. Ni är min säd, ni är mina lärjungar, ni är mitt folk som 

jag skall sända bland de andra folken på jorden, som jag skall leda in i mörkret eftersom det är ljuset ─ 

som jag skall låta gå in bland de sjuka, de spetälska, de förtvivlade, så att ni kan ge dem ljus och tröst, 

balsam och frid. Jag kommer att få dig att se föräldralösa barn och änkor, elände i alla dess former, synd 

på sin lägsta nivå, så att din själ inför dessa bilder av vedermöda, övergivenhet och död kommer att resa 

sig, dina känslor kommer att vakna, ditt hjärta kommer att öppna sig som en källa av kärlek och du 

kommer äntligen att bland människorna uppfylla det gudomliga öde som jag har förutsett för dig från 

början. 

18 När kommer du att se rättvisans sol igen i din värld? När kommer ni att se fred igen i 

människornas hjärtan? När kommer ni, älskade folk, att höra en sång, en fredshymn som stiger från 

människans själ till Faderns hjärta? 

19 Ni måste fortfarande se stora händelser i den här världen passera fram till dess att den tiden 

kommer. Det sjätte inseglet är fortfarande öppet och jag kommer att behöva vända många sidor så att det 

sjunde inseglet kan lossas bland er. 

20 Vilka tecken ska jag ge er så att ni över hela världen kan känna igen att det sjunde inseglet öppnas 

för människan?" När en stor tystnad har fallit över hela världen. Detta kommer att vara mitt tecken. Men 

hur kommer denna stora tystnad att se ut, o folk, genom vilken ni kan vittna för den förvånade 

mänskligheten om att det är slutet på en period och början på en annan? 

21 När krigen har upphört för en kort tid, när naturkrafterna har lugnat ner sig, när förföljelsen av 

mina lagar och min lära har upphört, då kommer det att bli en stor tystnad i mänskligheten, och denna 

tystnad kommer att vara ett tillkännagivande om att det sjunde inseglet öppnas för att avslöja sina 

hemligheter för mänskligheten. Det är den sista delen av boken som du måste lära känna, som din ande 

måste ha för att lära känna Fadern och känna sig själv. 

22 Spiritualisering kommer att visa sig i hela mänskligheten. Kampens tid är mycket nära, omenerna 

närmar sig redan. Folket kommer att ge dem själva. Jag ska drabba kyrkans ledare, prästerna, alla präster 

och pastorer med min rättvisa. I detta ögonblick känner de min dom djupt i sin själ. Det finns ingen som är 

lugn i denna stund. En del böjer nacken, andra gråter, åter andra försöker tysta sitt samvetes röst. Men alla 

känner mig, alla känner mig, eftersom jag är med alla i detta ögonblick. 

23 Jag vill i mänskligheten upptäcka den kyrka som Petrus grundade, men jag ser att ingen helgedom 

byggdes på den grundstenen. Hur få offrade sig själva genom att följa i hans fotspår. 

Jag ser de stora kyrkorna, de stora religiösa organisationerna, prakten och rikedomen, prakten och 

makten, men jag ser inte den andliga prakten, jag ser inte dygdens festliga kläder, jag upptäcker inte den 

makt som är en del av min universella makt. Och sannerligen, säger jag er, jag ser dessa "Petrus' 

efterföljare" gråta i den andliga dalen när de tänker på dem som har följt dem och lett mänskligheten till 

olycka och död ─ att läpparna hos dem som kallar sig apostlar och Petrus' efterföljare i denna tid, medan 

de talar om kärlek, talar om Kristus, talar om fred i världen, underblåser de mordiska krigen bakom sina 

ord. 

Petrus sådde inte döden. Jag tog svärdet ur hans hand. Jag lärde honom att ge sitt liv för att ge liv åt 

andra. Jag lärde honom att utgjuta sitt blod så att det skulle bli som kärlekssådd, som ett vittnesbörd om 

sanningen, som ett sant sigill för hans egna gärningar, och han uppfyllde detta till slutet av sin livsresa. 

24 När jag därför i denna tredje tidsålder bedömer avkomman av dem som jag lämnade bland 

människorna som exempel, som ambassadörer, kan jag bara säga till människorna att de har byggt på sand 

som dårar, och att de inte har vetat hur man bygger på Petrus' orubbliga klippa, på vilken människan skulle 

ha byggt den sanna kyrkan till sin Fader och Herre. Jag säger er också: Av all denna härlighet, av all denna 

makt kommer inte en enda sten att stanna kvar på en annan. 

Men vad kommer massorna att göra efteråt? Vad ska hjordarna göra utan herdar och utan hinder? Vart 

ska fåren ta vägen när klockorna inte längre kallar dem till fårhagen? 



U 366 

175 

25 Då, folk, när fåren vänder sitt blödande mot det bortomliggande, när de söker sin herde på bergets 

topp, då kommer mitt rike att komma till alla. Jag ska komma enligt mitt löfte, enligt mina profeters ord "i 

moln", och varje öga ─ både syndare och icke-syndare ─ ska se mig. Då kommer människorna, skakade 

av det andliga och förskräckta av sanningen, att titta uppåt och glömma allt som finns under deras fötter. 

Och de kommer inte längre att betrakta helgedomar av granit, och deras öron kommer inte heller att 

fortsätta att höra klockornas toner. Då kommer mänskligheten ─ som vaknar upp från hjärta till hjärta, från 

folk till folk och från nation till nation ─ att resa sig i längtan efter den Helige Ande, som har öppnat sin 

skattkista för att avslöja skatten och placera den i alla människor av god vilja. 

26 Men i den tiden ─ vilka kommer att vara de som förklarar mina uppenbarelser? Vem kommer att 

förklara den Helige Andes mysterier för mänskligheten, som då redan har vaknat upp till Fadern? 

27 Ni vet mycket väl att ni kommer att vara dessa, att ni kommer att distribueras av mig till olika 

delar av världen, så att era munnar blir som basuner mitt i natten ─ så att era vittnesbörd blir kraftfulla 

verk som rör människornas hjärtan. Då kommer ni att kunna säga till världen: "Här är det sjätte inseglet i 

sin prakt! Här är det sjätte inseglet på sin höjdpunkt! Här är det den Helige Ande som kommunicerar med 

människans ande ─ herden som söker fåren och får dem att höra hans röst, hans ord, hans konsert, utan 

förmedling av något materiellt!" Och många kommer att lyssna på er, eftersom ni är de som går stadigt. 

Man kommer inte att se dig vackla, du kommer inte att stamma på dina läppar. Du kommer att ge ditt 

tydliga, djupgående och omfattande vittnesmål till alla som vill ta emot det. Och ni kommer att betraktas 

som apostlar, ni kommer att höras som profeter och ni kommer att tas emot i samhällen, hem och 

institutioner som pionjärer och budbärare av min gudomlighet! 

28 Bli starka, o folk! Var beredd och låt mitt arbete tränga djupt in i dig. Behåll den, behåll den där, 

för du ska nu studera den. Sannerligen säger jag er att även om ni redan förstår mycket av mitt arbete, så 

förstår ni ännu inte allt. Under den tid av eftertanke som jag ger dig kommer du att kunna förstå många 

lärdomar som kommer att överraska dig. 

     Ni lever nu i den tredje tidsåldern, men ni har ännu inte förstått hur ni ska tolka profeterna från den 

första tidsåldern. Ni har inte fördjupat er i det ord som Jesus berättade för er i den andra tidsåldern, och det 

verk som den helige Ande har uppenbarat för er har ni ännu inte tagit till er i er förståelse. Men du måste 

sammanfoga dessa tre testamenten, dessa tre uppenbarelser till ett i din ande, eftersom de alla 

representerar en lag, en bok, en väg, en sanning. 

29 Tiden närmar sig när böckerna från den första och andra tiden kommer att återvända till era 

händer, era ögon och era sinnen, och då kommer ni att kunna förstå det förflutna genom nutiden och 

bekräfta nutiden genom de avslöjade lärorna från de tidigare tiderna. 

30 Jag har tillåtit mina budbärares mänskliga händer att skriva ner den historia som är ert förflutna. 

Jag har gjort mig själv känd i denna tredje tidsålder genom dessa röstbärare som valts ut och förberetts av 

mig för att förmedla nya uppenbarelser till er. Det här är din present. 

Jag har också talat till er i profetiska toner och har uppväckt profeter i denna tredje era för att tala till er 

om de händelser som ska komma, och denna profetia är er framtid. 

Det förflutna, nuet och framtiden är som du, de innehåller allt. Det är evigheten som jag ger er, i vilken 

ni lever och som ni ska äga enligt min vilja, så att ni inte bara äger den jordiska tiden och inte heller är 

herrar över den här tiden. 

31 Bred ut dina andliga armar! Sprid ut dina vingar! Öppna ögonen och omfamna evigheten, för ni är 

spirituella som är medvetna om livet, om händelsernas öde, och ni förstår allt som har varit, allt som är och 

allt som kommer att bli. Mitt ljus har fått er att förstå många saker, och ni kommer att förstå ännu mer när 

ni förbereder er. 

     Du kommer att stå inför teologer och teosofer och de kommer att bli förvånade. Då skall det inte finnas 

någon feghet hos dig, du skall inte sakna tro, Israel, för då skulle du darra inför dem som verkligen, 

verkligen inte är stora i mina ögon. Andra andliga ögon kommer också att se er som likvärdiga, som 

"arbetare" i denna tid ─ som själar som idag ingår i mina andliga körer, som länge har varit bland er som 

arbetare i dessa korridorer, som vägvisare, budbärare och röstbärare. 

32 Titta, seare! Känn, älskade människor, dessa stora legioner som är här, som är fulla av kärlek, fulla 

av respekt, fulla av glädje i sina själar över och med er. 
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Där finns Roque Rojas, Damiana Oviedo, alla röstbärare som har rest till den andliga dalen ─ 

"arbetarna", "pelarna", samhällsledarna och många av dem som bär det andliga märket av Min beteckning 

och bildar ett folk, en legion av andliga arbetare som blandar sig med er i detta ögonblick för att bilda den 

tredje epokens folk, den tredje epokens andliga arbetare som förbereder sig för att ta emot den Helige 

Ande som manifesterar sig bland mänskligheten. Även de erbjuder mig sitt uppdrag, visar mig sin säd och 

hjälper dig i din förberedelse så att du kan vara värdig att visa den för Fadern. 

33 Ni är alla förenade i denna välsignade stund, i detta ögonblick av dom och kärlek, och bildar en 

familj, ett folk inför Fadern. I vilken region vibrerar din själ just nu? I den andliga världen. Det är därför 

du känner denna frid och lycka. Du har glömt bort världens olyckor. Du känner inte längre tyngden av din 

börda, och bitterheten i din mun är i detta ögonblick bara sötma. Varför, människor? Eftersom du har rest 

dig över människor, religiösa idéer och alla sekter. Du reser dig i hemlighet, ödmjukt, eftersom ditt 

glädjeskrik inte finner något eko i den här världens vidder. Men där i den andliga världen ser du hur alla 

varelser höjs upp, dematerialiseras för att hylla Skaparen. 

34 Du känner att du är omgiven av ett oändligt antal varelser som gör sig påminda eftersom de har 

vaknat upp till rättvisans röst. Men när ni hör detta ljuda genom den mänskliga röstbäraren, hör hela 

jordens krets det i det innersta av anden, och ni frågar Mig: "Fader, kommer Himmelriket, Ditt rike, nu att 

vara helt och hållet hos oss?" Men Fadern säger till dig: "Jag ville, jag ville att du skulle bära himmelriket 

redan i ditt hjärta. Men fram till idag har ni inte uppnått detta, ni soldater för min sak!" 

35 Du kommer fortfarande att behöva kämpa, arbeta och lida för att uppnå din fackförening. Men det 

kommer att vara uppnåendet av din egen enhet som kommer att få dig att känna att Faderns rike finns i ditt 

innersta hjärta. Detta rike är det andra Jerusalem, den vita staden där ni ska bo enligt min vilja. Dess portar 

är öppna och dess invånare är förberedda, och inom dess murar finns fred, frälsning och evigt liv. 

Du måste gå lite längre på stigen, sedan har du nått denna stad. I dag kan jag säga till er, som första 

gången, som till Moses: "Se vid horisonten den 

Det förlovade landet!" 

36 Mose såg inte i sin sista stund ditt inträde i det utlovade landet. Till och med Mästaren, som stod 

inför sin död som människa, kunde inte se att folket skulle vända sig till hans lag. När Herren hade bestigit 

ett berg, som Moses hade bestigit det i den första tidsåldern, och han såg det jordiska Jerusalem som 

syndade som alltid, försjunken i sin århundraden långa sömn, fällde Mästarens ögon och hjärta tårar över 

den älskade staden, och han ropade: "Jerusalem, Jerusalem, du har inte känt det goda som har varit med 

dig! Jag ville samla er som lärkan samlar sina kycklingar. Men ni har somnat in och har inte känt mina 

steg eller hört mina ord." 

I denna tid, i denna timme, säger jag samma sak till er, o folk: "Israel, Israel, du har haft mig med dig 

så länge, men du har inte kunnat älska varandra med den kärlek som jag har älskat dig med. Ni har inte 

förenat er, trots att Fadern så många gånger har inspirerat denna kärlek och detta broderskap, och han har 

förvandlat sig själv till en lärka under vars vingar alla kycklingar skulle kunna få plats och erkänna 

varandra. Men precis som tidigare finns styrkan inom dig att fortsätta livets resa. 

37 Kommer du att komma för att ta det förlovade landet? 

38 Ja, kära människor. Härifrån kan du redan skymta den stora stadens ljus. Redan här känner du 

doften av dess trädgårdar. Till och med härifrån kan man höra rösterna från invånarna, från folket, och 

detta intryck av verkligheten uppmuntrar en att fortsätta sin väg för att inte avvika från den. Detta vackra 

himmelska panorama inbjuder dig att ständigt gå framåt för att kunna nå dess portar och slutligen säga: 

"Jag har intagit det förlovade landet genom min ansträngning". 

39 Moses tro och mod ledde er första gången till det förlovade landet ─ ett land som har varit en 

återspegling av det himmelska fosterlandet, det eviga hemlandet. Lammets blod, Mästarens blod räddade 

dig i den andra tiden. Det här är ditt pris. Ingen kommer att kunna rycka ifrån mig det som är mitt. Och 

under den här tiden höjer Mitt Ord som levereras genom det mänskliga förståelseorganet er upp i Vägen ─ 

ett sätt genom vilket jag har uppenbarat den tredje epokens stora läror för er ─ en gång till. Det är 

samvetets ljus som inte tillåter dig att avvika från vägen, det är samma öppna brytning för sanningen. 

Ta aldrig avstånd från den, för tiden för kriget mellan ord och världsåskådningar närmar sig, kriget 

mellan åsikter och tolkningar i mitt verk. Missbedöma aldrig min lag, mina uppenbarelser och min 

undervisning, utan akta er för de tolkningar som era medmänniskor gör av dem. Låt tolkningen, den 
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tolkning som andra gör av min lag, bli föremål för din bedömning, din andliga känslighet, och om du anser 

att tolkningen är korrekt, acceptera den. Om andra ligger före dig i förståelse, var opartisk och rättvis och 

ge första plats åt dem som har vaknat upp före dig och som har upptäckt kärnan i mitt arbete, dess sanning, 

dess eviga värde och dess ljus. 

40 Jag lämnar er återigen som får bland vargar. Men dessa får är förberedda, de går inte utan herde. 

De känner till den säkra vägen och vet var hindret finns. Så länge du går på vägen har du inget att frukta. 

För det är lättare för en varg att bli ett får än för ett får att bli en varg. Men om ni skulle avvika från vägen 

och glida in i arrogans, olydnad, självupptagenhet eller materialism, då blir ni rovdjursvargar, rabiata 

vargar. Men då är det synd om dig! För det kommer att finnas starkare vargar och starkare rättvisa, fällor 

och avgrunder. 

41 Min väg är skriven i ditt samvete. Snart kommer ni inte längre att ha några själarnas herdar på 

jorden, inga präster som firar riter inför era ögon, inga mötesplatser som symboliserar Guds universella 

tempel. Du kommer att ha hela världen som ditt tempel, inför din ande Herren, Mästaren, din kärleksfulla 

Jesus full av visdom och kärlek, alltid redo att lyssna på dig. Du kommer inte att ha något annat altare än 

ditt hjärta eller någon annan vägledare än ditt eget samvete. 

42 Dessa lektioner har uppenbarats för er och har tagit form i era sinnen. Du kommer inte längre att 

kunna avvika från vägen, för du har känt den väl. 

När världen ser att ni lever utan jordiska gudar, utan riter och utan pastorer kommer den att bli 

indignerad, den kommer att fördöma er och det som skulle kunna ge dem vittnesbörd om min sanning och 

att det kommer att vara era gärningar, er dygd, ert liv som kommer att göra att ni inte förblir ensamma. För 

ni kommer inte bara att sprida mitt verk genom era läppar, ni måste leva det, för en handling i ert liv är 

mer värd än tusentals ord, hur övertygande de än må vara. Kärlek, mildhet, uppoffring ─ på så sätt 

kommer världen att känna igen mig i dig. 

43 Jag lämnar er på min plats som lärare, och även om ni alltid känner er som små barn med mig, 

kommer ni att vara som mästare med männen, som äldre bröder och systrar som ger de eftersläntrande allt 

som jag gav er. Och om de på grund av sin kärlek, sin hängivenhet till Mitt verk, skulle bli större än du, 

erkänn det för dem och le ─ men med ett leende av kärlek, av andlig tillfredsställelse. För en ny tid 

kommer verkligen att komma för er, då ni kommer att hinna ikapp dem på vägen, så att alla kan vara 

jämlika, eftersom ni alla har kommit fram på samma sätt från början och också måste nå mig som jämlika. 

Ni kommer alla att bli bra på att förstå mig. Ni kommer alla att vara andar med kraft, visdom och 

kärlek för att känna och förstå Fadern och tillsammans med honom styra universum enligt min vilja. 

För för närvarande är ni överlägsna människor i förhållande till underlägsna människor, men precis 

som jag anförtrodde er denna värld för att ni skulle styra över den, så kommer ni senare, när jag för er till 

mitt rike, alla att vara furstar inför Fadern och styra över hela skapelsen. Ni kommer då att bli härskare av 

sann storhet. Ingen kommer att känna sig överlägsen någon annan. Kärleken kommer att styra alla era 

gärningar, och ni kommer alltid att ha perfekt andlig lycka genom att älska Fadern och älska er själva. Du 

kommer inte att känna att varken Fadern eller din nästa är frånvarande eller avlägsna. En värld kommer att 

ligga bredvid en annan värld, på samma sätt som ett hem ligger bredvid ett annat hem. 

44 På så sätt, folk, på så sätt, lärjungar, vill jag föra er till fulländning, på så sätt skall ni enligt min 

vilja komma fram till denna stora "stad" som förberetts från evighet, så att ni kan bli invånarna, de eviga 

invånarna i denna frid och i denna fulländning. 

45 Allt som jag har uppenbarat för er från 1866 till 1950 genom den tidigare överföringsformen kan 

ni hitta i De sju seglens bok, och alla händelser i denna mänsklighet bekräftar det som står skrivet i den. 

Jag har alltid gjort mig känd för mina barn. För närvarande har ni fortfarande denna form av manifestation, 

men den kommer nu att upphöra med er. 

46 Det kommer ett nytt sätt att göra mig känd: Den perfekta formen av ande till ande. Den andliga 

manifestationen kommer att nå en hög grad av perfektion bland människor, men den kommer att nå sin 

högsta grad först när du har lämnat världen och kroppens skal. Jag kommer att fortsätta att lösa många 

mysterier genom denna gåva, jag kommer att göra nya och stora avslöjanden för er. Människorna kommer 

att gå in på spiritualiseringens väg, och på så sätt kommer de att finna ljuset för sina företag, för sina 

uppdrag, för sina uppdrag och för sin vetenskap. 
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47 Med hjälp av en dialog mellan andar kommer jag att fortsätta att ifrågasättas och sökas av alla. På 

detta sätt kommer jag att tala till mina barn och inspirera dem. Välsignad är den ─ säger jag er i dag ─ som 

söker mig genom denna nåd med ödmjukhet, saktmodighet och vördnad, för han kommer att finna i mig 

en rik och outtömlig källa till ljus, uppenbarelse och välsignelser. Men ve den som söker mig på ett dåligt 

sätt, för jag ska besöka honom för att få honom att förstå sitt misstag. Om han då fortfarande är dåraktig 

kommer han bara att få kontakt med det skenbara ljuset, som är mörker och frestelse! 

48 Småningom har ni kommit från början av min undervisning. Ni har kommit till mina fötter, trötta 

på vägen, sjuka ─ och många utan något gott ─. Mitt ord och mina kärleksbevis övervann all misstro. Min 

andliga essens besegrade materialismen. Jag förvandlade de hårda hjärtan som liknade stenar till känsliga 

hjärtan och gjorde syndare till mina tjänare. De män och kvinnor som hängde sig åt lasterna lät jag gå 

igenom förnyelse för att förvandla dem till mina arbetare. Många av dem som inte var kapabla att styra 

sina egna steg omvandlade jag till samhällsledare för att skärpa folkets samvete. 

Många profana läppar fick senare uttala det gudomliga ordet. Många outbildade och klumpiga sinnen, 

som var stängda för vetenskapens och människans ljus, öppnade sig frivilligt för att ge tillgång till den 

andliga världens ljus. Men sannerligen säger jag er: Jag har inte delat in Mina kallade i klasser, i kaster 

eller familjekön. Jag har inte förkastat vetenskapsmannen, jag har inte förkastat den skriftlärde. Jag 

stängde inte dörrarna för den utbildade mannen, för ofta förstod de utbildade Mig tidigare och bättre än de 

outbildade. I andra fall har outbildade och okunniga tidigare erkänt att själens upplysning har ägt rum hos 

dem. 

49 Jag har ringt alla. Jag har placerat en sändebud, en härold i mina barns väg, och om många har 

varit lydiga och lydiga för min kallelses röst, har andra varit döva och aldrig kommit till mig. Men av dem 

som har hållit ut ─ vissa i sin övertygelse, i sin tro, andra för att övervinna sitt misstroende tills de har 

segrat, andra i sin sjukdom tills de har återfått hälsan, och ytterligare andra som har sagt till mig: "Fader, 

om du inte vill bota mig, så vill jag följa dig ändå." 

50 Av alla dessa som älskade mig bildade jag min kropp av "arbetare", mitt nya apostelämbete, och 

jag lät många ödmjuka och fattiga mötesplatser finnas, så att folket skulle samlas i deras skugga och där ta 

emot min gudomliga manifestation genom mina röstbärare, gåvobärare, kyrkoledare, "pelare", siare, 

"guldfjädrar" och "grundstenar". För jag har talat till detta folk genom de sju gåvorna som förkroppsligar 

de sju andarna (inför Guds tron), jag har lett dem och förberett dem. 

     Trots mina utvaldas ofullkomlighet, trots deras fel och brist på förståelse, har jag alltid uppenbarat mitt 

verk ─ vare sig det är i ett ord, i ett ansikte, i ett prov, så att detta skulle bli en sporre och stimulans för 

detta folk, och så att de som redan hade trott på sanningen i denna uppenbarelse aldrig skulle tvivla igen. 

51 Även om många har vänt mig ryggen, har många stannat på vägen och följt mig till slutet av denna 

period. Ni är dessa orubbliga personer, dessa arbetare, dessa ledare för mängder av människor. För ni har 

alla dragit mängder av själar och hjärtan bakom er och har bevittnat hur dessa samma mängder har 

förändrats i fråga om hälsa, moral och religiös praktik. Även om du vid deras första steg såg dem fattiga, 

sjuka, behövande och okunniga, ser du nu ljus på läpparna hos Israels skaror, sanning i deras handlingar, 

förnyelse i deras liv och längtan, önskan och fulländning i deras dyrkan av Gud. 

52 Jag har inte förvägrat någon mitt ord. Jag har alltid stått i beredskap för detta folk, och genom alla 

dessa medlare har jag spridit essens, sanning och liv. Alla har inte vetat hur de ska förbereda sig, och jag 

har inte upptäckt andligheten hos alla. De som har uppnått mest har gjort det tack vare sina förberedelser, 

sin upphöjning och sitt engagemang i Mitt arbete. Men nu har den sista dagen kommit, som jag har 

meddelat alla. För det finns ingen som inte vet att Fadern vid denna tidpunkt måste avsluta sitt ord för 

alltid i den form som ni har fått det. 

53 Är folket redo för denna händelse? 

54 Är lärjungen stark nog för det här testet? 

55 Vissa ser jag starka och andra svaga, och Mästaren säger till de starka: Be om de svaga! Och till de 

uppvaknade: Håll utkik efter dem som sover! Och till dem som har kommit längst: Känn ansvar för dem 

som lämnas kvar! Och till dem som har fått mest: Var medveten och dela denna undervisning med andra 

när tiden är inne! 
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56 Men Fadern frågar hela sitt folk: Varför vill ni hålla Mästaren tillbaka längre? Varför ber du 

Fadern att gå bortom sitt eget ord och ge dig ett exempel på ofullkomlighet? Har ni inte förstått att jag är 

oföränderlig, oförsonlig och fullkomlig? Saknar ni mitt ord som jag tålmodigt har gett er i så många år? 

57 Mitt ord har varit ett fullkomligt verk, som nu har nått sitt slut hos er. Ni har gåvorna, ni har 

undervisningen, ni har mina uppenbarelser. Jag har förberett dig: Vad mer kan man begära? Vad mer vill 

ni ha av Fadern, ni människor? 

58 Men de som sover ─ de olydiga, som har vant sig vid att skända, att strunta i mina bud och säga: 

"Vi kan strunta i Herrens ord. Han kan ge sitt folk vad som helst. Vår vilja kan ske." 

59 Åh, sannerligen, de vet inte vad de säger, och de vet inte heller vad de utsätter sig för, eftersom 

Faderns dom kan bli utlöst! 

60 Herrens rättvisas stora dag är redan här, och även den mänskliga rättvisan ─ vaksam, hotfull, 

upplyst av min gudomliga rättvisa ─ kan sätta sig i rörelse för att döma människornas gärningar! 

61 Alla de som har accepterat ett gudomligt verk, ett andligt ord ─ alla de som har använt min lära 

och mina lagar för att styra människorna, för att undervisa dem, för att hålla dem tillbaka i deras laster och 

synder, för att leda dem på evighetens väg, står inför domen. Bland dem är ni, Israel, först, och efter er 

kommer alla religioner. 

62 Här är mina vågar! Här är min rättvisa och mitt obevekliga svärd! Misstror mig inte längre, mitt 

folk! Var inte som denna mänsklighet, som under reflektionsåret, under förlåtelsens och försoningens år, 

reste sig upp, tog sina mordvapen, fläckade fredens vita sida med broderligt blod och ─ sannerligen, säger 

jag er ─ trotsade mitt fredsförslag! 

63 Ve världen! Den står på avgrundens rand! Den är nära att tömma lidandets stora kalk till 

bottensatsen, och den måste utstöta ett stort smärtskrik för att vakna upp. 

64 Det är så människan har velat ha det. Jag har erbjudit honom min fred, jag har erbjudit honom min 

kärlek, jag har närmat mig honom mer, men ändå ─ han vill inte ha något av mitt rike, han vill ha sitt eget. 

Inte heller något av min kraft ─ han har föredragit sin egen kraft. Inte heller något av mina festkläder ─ 

han vill fortsätta att hölja sig i stolthet. Han vill inte ha liv i evighet, han vill bara ha tidsmässig makt och 

död, som kommer att göra upp med alla människors gärningar. 

65 Jag har förutbestämt en plats för alla som söker min frid och som finner döden i människornas 

orättvisa krig. För det finns många som befinner sig på slagfälten med ett vapen i sin högra hand, men 

samvetet talar till dem. Det gråtande samvetet, förtvivlan i hjärtat, säger till Fadern: "Förlåt mig för att jag 

sår död. För jag har skadat dig med den." 

66 Det är de som har känt Mig. Jag kommer att rädda dem. Be för dem, människor. Många kommer 

att återvända till fred, många kommer att återvända till sitt hem. De som faller, de som lämnar sina 

kroppar i ruiner, kommer att resa sig härliga i anden eftersom min röst kallar dem till denna värld av fred 

och rättvisa för att säga till dem: På jorden har ni inte funnit rättvisa, men min rättvisa finns och kallar er, 

omger er och väcker er till liv. 

67 Du kommer fortfarande att uppleva många smärtsamma prövningar. Året 1951, som bara kommer 

att börja om några timmar, kommer att ge mänskligheten en "gåva" av prövningar, och om året 1950, som 

förbereddes med Faderns ljus, överskuggades av människornas tragedi, dränktes av deras eget blod, 

skakades av de stora händelserna ─ sannerligen säger jag er att året 1951 kommer att skaka mänskligheten 

ännu mer. 

68 Ni som är en del av mig och som har förberetts för att överleva alla dessa prövningar, sluta inte 

"titta", sluta inte be. Kom ihåg att du är som en fredsmantel. Kom ihåg att det är du som äger balsamet. 

Kom ihåg att ni är tröst i den här världen och att jag därför inte tar er med mig i den här timmen när ni vill 

förbli förenade med min Universella Stråle och med min andliga värld och inte vill lämna den här världen 

för att kunna uppleva det Högsta Riket. Den tiden har ännu inte kommit för dig. Stanna kvar hos folket 

och var en välsignelse och förlåtelse för dem. 

69 Era vapen är redo. Din styrka kommer att hålla dig igång till slutet. Men i sanning säger jag er: Tro 

inte att dessa olyckor bara drabbar dig. Tänk på att jag i varje prövning ger dig nåd. Varje lidande och 

motgång kommer att åtföljas av en välsignelse och ett bevis på kärlek till dig. 

70 Jag har talat till dig som en domare. Jag har varit med er som domare, men min behörighet är 

universell. 
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Som Mästare har ni haft mig under dessa år av undervisning, som kulminerade under de senaste tre 

åren, som jag tillägnade till minne av de tre år då jag predikade under den andra eran, och även som ett 

minne av de tre tiderna. 

Mitt undervisningsarbete som Mästare är hela mitt ord. Min uppenbarelse som helig ande är allt jag har 

sagt till er under denna tid av undervisning. Den här boken är skriven med den Helige Andes eld i ditt 

samvete, i själva köttet i ditt hjärta, där Mitt Ord kommer att finnas kvar på ett outplånligt sätt. Den 

sträcker sig mot hela världen. Och allt det som har placerats inom er som något som har varit ett 

ogenomträngligt mysterium i tidigare tider, klarläggs nu av ljusstrålar som är underbara för er ande i den 

här tredje eran. 

71 Jag lämnar er som tolkar av mitt verk, mitt ord, mina budord. Se hur människorna bara har blivit 

förvirrade i sin önskan att tränga in i Herrens Ord, Hans Lag, Hans profetior och allt det som Johannes 

överlämnade till mänskligheten på min gudomliga befallning! Hur ska människorna, teologerna, tolkarna, 

kunna komma fram till sanningen? Genom det vittnesbörd som du ger om vad den helige Ande har talat 

till dig. 

Den heliga anden har spridit ljus i alla hans läror. Han dolde ingenting. Alla slöjor har avlägsnats och 

skattkistan har öppnats för folket. Ni är förvaltare av detta ljus, för ni har blivit kallade lärjungar och barn 

till den helige Ande. Gå därför till folket och låt dem förstå. Ni kommer att se hur mycket glädje de 

kommer att känna när de äntligen kan läsa utskrifterna och förstå vad de inte kunde förstå tidigare ─ de 

profetior som de har sett uppfyllas och de som ännu inte har blivit verklighet. 

72 På detta sätt kommer ni att uppfylla detta höga öde, ni profeter och apostlar av den helige Ande, ni 

välsignade israeliska folk! Det är så ni har varit mina lärjungar under denna tid, det är så ni har haft mig 

som Mästare, men jag vill att ni äntligen ska erkänna mig som Fader. 

73 Du sitter vid mitt kärleksbord en gång till. Ni är alla mina lärjungar. Jag har alltid delat brödet i 

tolv delar, och de tolv stammarna i mitt folk har ätit lika mycket. 

     Vid den heliga nattvarden, den sista gången jag åt omgiven av mina apostlar i den andra tiden, sade jag 

till dem när jag tog brödet: "Ta och ät, detta är min kropp." Jag välsignade vinet och gav det till dem att 

dricka med orden: "Drick, detta är mitt blod." Men efteråt tillade jag: "Gör detta till minne av mig!" 

74 Under hela den andra tidsåldern har mänskligheten livnärt sig på denna symbol. Men när Fadern 

åter uppenbarade sig bland er, inte längre i kroppen genom Jesus, utan andligt bland molnen, och han 

gjorde sig känd genom sin gudomliga Andes ljus genom ödmjuka mänskliga varelser, sade jag till er: 

Tiderna har förändrats, tiderna har passerat, och idag är Mitt Ord Kroppen, och dess innebörd är Blodet. 

Din gemenskap med Mästaren är andlig. 

Men i detta ögonblick, när jag ger er mitt ord för sista gången i denna form, säger jag till er: glöm inte 

att detta ord, som har varit mat för er och essens och liv, frälsning och förnyelse, hälsa och hopp för detta 

folk, innehåller evig essens, och att även när ni inte längre hör det genom röstbärarna kommer det alltid att 

finnas inom er som en källa till liv, som bröd, som utsökt mat, som balsam och hopp. 

75 Behåll det jag lämnar dig och bär det alltid i din själ. Men om du vill gå in i perfekt gemenskap 

med din Mästare, om du vill ta emot honom helt och hållet i ditt hjärta, räcker det med förberedelser, 

renhet i tanke och hjärta för att du ska kunna låta själen fly, som vet hur den ska hitta mig mycket snabbt. 

Den kommer att finna mig förvandlad till mat, till näring full av liv och god smak. 

76 Förbered er på detta sätt, o folk, så att ni alltid kan komma in i denna fullkomliga gemenskap. Du 

kommer aldrig att sakna min uppmuntran och min frid. 

Ni sitter runt omkring mig, ät detta livets bröd, och Mästaren säger också till er, som han gjorde i en 

annan tid: Bland de ödmjuka, bland dem som har älskat mig mycket ─ bland dem som tålmodigt och 

uthålligt har följt mig trots prövningar, finns det de som kommer att överlämna mitt verk i händerna på den 

mänskliga rättvisan. En del kommer att fortsätta att förfalska Mitt verk, Mitt eget ord, Mitt testamente för 

småpengar, och ni kommer att fråga er själva en gång till: "Kommer jag i morgon att förvandlas från en 

flitig och lydig arbetare till en förrädare?" 

"Vem är den där Mästaren?" frågar din ande mig, och jag svarar dig: Du vet inte. Men just nu 

förbereder jag er, jag ger er styrka, så att ni kan överlåta det till mig ensam att döma er. 
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77 Om du i din väg ser en förrädare, en oärlig, en hårdhjärtad, en svag eller otrogen, en hädare, en 

världsvan, så stå upp och förlåta honom ─ ja. Tala till honom med kärlek, med detta domsord som jag har 

talat till er. Men låt det vara min dom, inte er, för er dom är ännu inte fulländad. 

Medan ni arbetar inom mitt arbete och fullföljer det, tänk att det inte finns några förrädare ─ glöm att 

det finns världsliga människor och tänk att det bara finns fogliga människor. Fördöma ingen och bara 

älska, förlåta och arbeta. För bakom fullgörandet av ditt uppdrag kommer min rättvisa att stå och 

bestämma allt, kommer att ge tillbaka till alla deras ljus, deras fulländning, kommer att korrigera och göra 

värdig inom mitt verk och mina lagar dem som är perfekta i början av livet och likaså i slutet. 

78 Mina sista ord ─ tror du att jag kan vägleda dig från korsets höjd? Mänskligheten förnyas inte. 

Klagovisor når mig, människors hädelser når mig, det öronbedövande bruset från människornas krig, 

barnens gråt, ödeläggelse hos män och kvinnor. 

Jag ser sorg och fattigdom, jag ser imperier i förfall och makter som är nära att kollapsa, andetag av 

död över hela mänskligheten. Och mitt bland alla dessa röster av förbannelse och tillkallande finns en röst 

som ljuder bland människorna och som når ut till mig, och som rör min gudomliga Ande. Det är ett ord 

som säger: "Kom!" Det är vad denna värld säger till mig: "Kom!" Eftersom Anden har mitt löfte, eftersom 

människor vet att jag har meddelat min återkomst, eftersom människor har väckt varandra genom att säga: 

"Herren meddelade att han skulle komma tillbaka." För när de står inför avsaknaden av mänsklig 

rättfärdighet vänder de sig till mig i längtan efter min frid och rättfärdighet och säger till mig: "Herre, 

varför kommer du inte?" Varför ser du inte min smärta? Varför tänker Du inte på min tragedi?" 

79 Jag ser på dig nu, mänskligheten. Min blick som Fader ser dig, men mina ögon är också en 

domares ögon. Du har aldrig velat ha mig som far. Ni har inte gett mig överhöghet över er. Ni har inte 

velat ha mig som Mästare, bara som Domare, och som Domare har ni mig nu i detta ögonblick. 

För att inte tynga ert samvete berättar jag inte att jag hänger på ett kors. Osynligt befinner jag mig på 

ett berg, på toppen av ett berg, men ─ som på korset ─ med öppna, omätligt öppna armar för att omfamna 

dig. Och på samma sätt som min sida öppnade sig då för att hälla kärlekens vatten och blod över er, så 

öppnar sig min Ande idag för att hälla förlåtelsens, barmhärtighetens och fredens gudomliga vatten och 

blod över alla. 

80 Mina armar är utbredda! Hela min själ känner din smärta. Men inte den fysiska smärtan, inte den 

mänskliga smärtan, inte smärtan från plågade själar. Det är en gudomlig smärta ─ obegriplig för 

begränsade varelser, det är en smärta som du inte kan känna. För sannerligen säger jag er: Jag törstar, 

människor, jag törstar, mänskligheten, efter din fred, efter din frälsning och din kärlek! 

81 De som lyssnar just nu med hjälp av en mänsklig röstbärare skulle i det ögonblicket inte våga höja 

sin hand för att förolämpa sin egen broder i tron. De kunde inte öppna sina läppar för att uttala någon 

förolämpning inför sin Herre. Men de som inte är närvarande vid denna manifestation kan mycket väl 

skada varandra, döda varandra och beröva varandra den värdefulla skatten av liv, välfärd och kärlek. Detta 

beror på att de inte alls vet vad de gör. 

Men på denna sublima dag, en dag av världsomfattande kärlek och rättvisa, hör alla de som lämnar sina 

kroppar bakom sig för att gå igenom de andliga rummen återigen Jesu kraftfulla röst som säger till dem 

från toppen av detta berg: "I sanning, just i dag skall ni vara med mig i paradiset." 

82 Alla de som är förberedda under detta gudomliga inflytande har vaknat upp och säger till mig: 

"Herre, på den sista dagen av detta år som kallas 'heligt' lämnar jag min kropp för att stiga upp till det 

okända. Ta emot mig!" Sannerligen säger jag er: De kommer att finna mig i mitt rike. Men när de som 

hädar Gud stänger kroppens ögon för alltid, kommer de andliga ögonen att vara stängda för Mitt ljus, och 

de kommer att öppna dem först efter sin egen bedömning. 

83 När Kristus som människa kände all smärta och övergavs av Anden för en kort tid i denna smärta, 

sade han som människa, som människa: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" 

84 Idag säger jag till alla som lever, vandrar, lider och syndar med mig: När du känner köttets 

svaghet, åk på din ande som Mästaren gjorde. Anden är starkare än köttet. "Köttet" är och kommer alltid 

att vara svagt. Men om prövningarna skulle vara mycket stora för anden och starkare än den, vänd dig då 

till mig. Detta är det enda fall där jag tillåter ditt kroppsliga skal att säga, när det känner andens frånvaro 

som ett resultat av just denna prövningens kraft: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" Då 

kommer det genast att finnas en ljusstråle i dina ögon, i din själ, som lyfter upp den på ljusets väg och ger 
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den bevis på att den inte är ensam, att Gud aldrig överger, att Fadern inte kan överge sina barn, allra minst 

i de stora prövningarnas ögonblick, när de helt och hållet vittnar om sin Herre. 

85 Jag lämnar er förenade och lägger över er den ömhetens mantel som alltid har omslutit er och vars 

värme ni redan har lärt känna. 

86 Maria låg vid Kristi fötter utan att yttra ett enda klagomål eller en enda förebråelse mot denna 

mänsklighet. Därför var hon stor i Faderns ögon som kvinna och som ande. Hon är nämligen den 

universella moderskapets ande som finns i Gud. Och i denna välsignade timme lämnar jag denna kärlek 

inpräglad i mitt folk, för ni är den tredje tidens mariala folk, som kommer att låta den nuvarande och 

framtida mänskligheten känna närvaron av denna kärlek, denna doft, denna oändliga ömhet, denna förbön 

och denna oskuld som inte förstås av människorna. Och hon som är i mig och i allt hör den röst som säger 

till henne: "Förbli alltid Moder i universum!" Och till detta folk, som representerar hela mänskligheten i 

denna och andra tider, säger jag: "Folket, min son, här är din mor!" 

87 Jag vill inte lämna dig i smärta eller sorg. För även om Min Gudomliga Ande är ledsen, dödligt 

ledsen, vill Jag lämna er med minnet av att ha varit med vid den sista banketten, så att denna sista timme 

blir den, älskat folk, som lämnar ett outplånligt minne i era hjärtan ─ den ljuva timmen, samhörighetens 

timme, lyckans timme, för att ni hör "Ordet" så som ni har hört det så länge. 

Tänk inte på världens lidande i den här timmen när du har ätit den rikliga andliga maten tills du har 

tillfredsställt din andliga hunger och törst. Jag är med er alla. Tänk inte på nuet i detta ögonblick. Lev för 

en kort tid i framtiden, i den tid av fred som jag förbereder för er, och se er alla omge Fadern vid just detta 

bord fyllt av kärlek ─ kärlekens, undervisningens, uppenbarelsernas och förlåtelsens bord. 

88 Ta och ät! Mitt ord är min kropp. Ta och drick! Mitt blod är den essens som jag har placerat i mitt 

ord där ni verkligen har upptäckt mig i denna tredje tid. Inte i röstbäraren, inte i tonfallet i hans röst, inte i 

det mänskliga ordets yttre form, utan i dess djupaste innebörd. Det finns essensen, som är själva blodet 

från Mitt Ord. Drick det, för i morgon kommer ni att vara bröd och vin, kropp och blod bland 

mänskligheten! 

89 Jag lämnar er förenade vid detta bord, som aldrig kommer att bli en domstol, utan en bänk för 

lärjungar och elever som är nedsänkta i Mästarens undervisning, som genom sin förberedelse gör sig 

värdiga att han gör sig känd för dem i varje stund. I morgon kommer jag att överraska er som 

Emmausvandrarna, som de apostlar som behövde min närvaro och mina bevis för att uppmuntra och 

upplyfta dem, och jag kommer också att överraska er. 

Aldrig skall det finnas falskhet bland er, ert vittnesbörd skall alltid vara sant. Då kommer dina 

profetiska läppar att säkert leda stegen för den skara som är detta älskade folk här, och den kommer aldrig 

att snubbla. Ni ska bevara den från de stora farorna och föra den segerrikt till det nya Jerusalems portar ─ 

den stad som jag har skänkt er i denna tredje tidsålder, så att ni kan erbjuda den till mänskligheten som 

dess väktare ─ med dess portar öppna för hela världen, genom vilka de som söker sanning och de som 

hungrar efter förandligande måste komma in. Och ni, som är folkets goda ledare och guider, kommer att 

föra dem med fasta steg till hjärtat av den vitglänsande staden. 

90 Min dom har givits, min undervisning och mina uppenbarelser likaså. Min faderliga frid, min 

smekning är med alla. Känn, känn att jag pressar dig i sanning och ande till mitt gudomliga Hjärta! 

91 Hör, hör Faderns röst som börjar klinga i djupet av ditt hjärta, som i detta ögonblick börjar söka ett 

eko i djupet av dig. För jag lämnar er från och med nu i nådens tid, i en tid av dialog från ande till ande. 

92 Älskat folk: ge er iväg, gå in i hemmen och skapa fred överallt! Ta med mitt testamente och 

försvara till det sista mitt trinitarisk-mariska andliga arbete som jag har uppenbarat för er, som jag har 

anförtrott er i uppfyllelse av mitt ord som gavs i gångna tider i denna tredje tidsålder. 

93 Jag kom "på molnet". Från den sände jag ner Min Universella Stråle, och med hjälp av den har ni 

från 1866, från Roque Rojas, fram till 1950, haft Mig i ord, i väsen, i närvaro och i kraft, med hjälp av de 

sista röstbärarna genom vilka Jag har återgivit Mitt Universella Ord. Men om ni i dag har lärt känna några 

få som utgör mitt folk, medlemmarna i Israels folk, de tolv stammarnas medlemmar, kommer mitt ord i 

morgon att bli känt över hela världen genom dessa vittnen och sändebud som jag lämnar bland 

mänskligheten. Den kommer att förkunnas som sanning och kommer att bli en livlina, en skyddande 

hamn, en ledstjärna för pilgrimerna på jorden och ett fredsrike för hela världen, för detta är min vilja. 
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94 Jag lämnar dig min frid. Adjö, kära människor! Snart kommer ni att få mig i den Heliga Anden i 

överflöd... Varför gråter ni, människor? Se hur jag bevisar mitt ord för dig i denna stund. Jag fortsätter att 

tala till er och bryter inte mot mitt mandat. 

95 Kom till mig, människor! Gråt, gråt, för jag tar emot era tårar. Köttet är svagt, men anden är stark. 

Den vet vad den har fått och är lydig och i samklang med min vilja. Men ert kroppsliga skal är barnet som 

ibland känner sig svagt på sin resa genom livet, och som ni själva ska göra starkt. 

96 Kom, människor, och lämna er smärta vid mina fötter! Öppna ditt hjärta och överlåt dina sista 

klagosånger till mig, så att jag kan förvandla dem till frid. Under lång tid har du tystat din smärta som 

orsakats av vetskapen om att Mitt Ord inte finns. Men i sista stund har "köttet" svikit dig, kroppshuset har 

blivit svagt eftersom det är omoget. Jag tar henne i min famn, vaggar henne och säger till henne: "Frukta 

inte. Ty om livet är en bitter bägare i din mun, så vet jag hur jag kan försöta det med hjälp av din ande. 

97 Ögon som fäller tårar och låter smärtan i din smärta flöda över: Gråt, för på detta sätt renar ni er 

själva så att ni kan se den nya eran klart och tydligt! 

98 Kom till mig, män, kvinnor, ungdomar, vuxna och barn, som har blivit arbetare, och ge lindring åt 

ert hjärtas smärta i min gudomliga närvaro, när ni har spillt den sista tåren i det, när ni har lagt ner det sista 

andetaget av sorg och den sista sucken i Fadern. Endast glädje, frid och fröjd kommer att finnas kvar. För 

jag vill att ni ska vara de människor som har den sinnesfrid som samvetet ger för den fullgjorda plikten 

och hoppet om den förberedda nya tidsåldern. 

99 Ni är ägarna till min helande balsam. Ge den styrka och bota din kropp och bär med dig denna 

hälsa överallt. 

100  Allt du har lagt på Faderns hjärta finns i honom. Jag har verkligen hört dig och bryr mig om dig. 

101  För denna begäran ─ ta emot, ta emot! 

102  Hela världen får min frid, min välsignelse, om den vet hur den ska förbereda sig ─ om den kan 

fälla tårar inför denna tids avsked ─ var välsignad! Välsignad är hon om hon reser sig till andlighet, 

förnyelse och fred! 

103  Ta emot, o jordkrets, min frid, min välsignelse ─ mitt vapen, så att du kan segra! Mina värdar är 

med er, även min balsam, och snart kommer ni att höra Faderns universella röst, den Helige Andes röst 

och den andliga världens imponerande röst, som just denna natt kommer att göra sig känd för människorna 

i kyrkorna, i hemmen och på vägen, för detta är min vilja. 

Min frid vare med er! 
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