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Inledande kommentar 
Läsaren kommer att observera att i texten i de volymer som utgör "Det sanna livets bok" upprepas 

vissa teman, ibland med överdriven frekvens, även om de alltid utvecklas på olika sätt; detta är ett 

återkommande särdrag i denna sammanställning av de läror som tagits emot från Herren. 

När det gäller detta måste vi komma ihåg att budskapen i denna bok har tagits emot på mer än 50 olika 

mötesplatser spridda över hela denna huvudstad och hela landet (dvs. Mexiko, red.), och att dessa budskap 

å andra sidan har tagits emot genom ett stort antal ordförmedlare. 

Verkligen beundransvärd är det inre sammanhanget i den gudomliga mästarens hela undervisning, 

vilket bekräftar att det ord som kom från läpparna på dem som valts ut för denna proklamation är sanning. 

"Mitt ord är ett med alla", sade Herren genom sina röstbärare, och så var det i sanning, för det som han 

uppenbarade med en, bekräftade han med alla de andra och tillade: "Stora sanningar uppenbarar jag för er 

genom olika ordbärare, för en enda skulle inte räcka för att överföra ljuset från min gudomlighet." 

Samma sak hände med det budskap som den gudomliga mästaren uppenbarade för mänskligheten 

under den andra tidsåldern. Fyra av hans lärjungar lämnade skriftliga vittnesmål till mänskligheten om vad 

de hade hört, och likheten mellan de fyra presentationssätten är häpnadsväckande, eftersom många avsnitt 

upprepas i nästan samma form i varje skrift. Den övertygande kraft som de fyra evangelierna får genom att 

de bekräftas av varandra är extraordinär, eftersom man i dem alla pekar på kärnan av sanningen. 

Vi hoppas att denna korta förklaring kommer att hjälpa läsaren att i den tredje tidens budskap upptäcka 

förekomsten av ett mirakel som liknar det som vi har nämnt. 

Kommissionen för sammanställningen av boken om det sanna livet  
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Introduktion 
Efter att den första volymen publicerades uttryckte många läsare en önskan om att få veta mer om 

ursprunget till Kristi andliga arbete. Som svar på denna begäran inleds denna andra volym med kapitlet: 

UPPKOMSTEN AV GUDOMLIGA UPPENBARELSER OCH DERAS FÖRSTA BÖRJAN I 

MEXIKO. 

Den stora händelsen, som otvivelaktigt representeras av de gudomliga tillkännagivandena, var klokt 

förberedd av Guds hand. Det utvalda instrumentet var Roque Rojas, född 1812 i Mexikos huvudstad, en 

enkel och from man som sedan sin ungdom hade ägnat sig åt religiösa saker. Natten till den 23 juni 1861 

fick han en andlig syn och en inre röst talade till honom: "Roque, du är den utvalde som ska bli Israels 

starka klippa." - Från och med den tiden hörde han ofta inre röster vars innebörd han först inte förstod. 

Han fick också andliga uppenbarelser. Allt detta förvirrade honom till stor del och han fruktade att förlora 

förståndet. I desperation bad han den röst han hörde att berätta vem som talade till honom. Och han hörde 

tydligt: "Det är Gabriel som talar till dig." - Från och med den stunden blev Roque Rojas lugn inombords, 

för han visste nu vem rösten kom från, och så ofta han hörde den koncentrerade han sig på att förstå 

innebörden av orden. Hans uppgift hade blivit klar för honom och enligt instruktionerna samlade han 

likasinnade män och kvinnor runt sig. Vid en av dessa sammankomster uppenbarade sig Elias' ande genom 

Roque Rojas sinne och sade: "Jag är profeten Elias, den som förvandlades på berget Tabor." Han gav de 

första lärdomarna till dem som var närvarande och öppnade för dem att den "tredje tidsåldern", den helige 

Andes tidsålder, var på väg att börja. Elias' Ande var outtröttligt verksam för att utrusta de första 

lärjungarna, precis som han redan hade förberett vägen för Jesus i den andra tidsåldern genom Johannes 

Döparen. Den 1 september 1866, mitt i en stor församling, smorde Elia genom sitt redskap Roque Rojas 

sju troende som skulle stå i spetsen för de sju församlingsplatserna och representera de sju inseglen. Det 

var troligen också denna dag som den gudomliga uppenbarelse som Roque Rojas tidigare fått 

tillkännagavs, vilken förenade Moses bud, Jesu läror och Elias instruktioner till en enda lag med 22 bud. - 

Vid ett tidigare möte hade 12 män och 12 kvinnor smörjts för att senare tjäna som "röstbärare" för den 

gudomlige Mästaren. 

När den tiden kom vilade den gudomliga strålen för första gången på en ung kvinna vid namn Damiana 

Oviedo, som det utvalda instrument genom vilket Kristus talade. 

Allt hände i stor enkelhet, i enlighet med den gudomliga viljan; början var ödmjuk på grund av 

människans svagheter och ofullkomlighet. Men redan i början av detta århundrade fanns det flera 

gemenskaper där Kristus gav sig till känna genom utvalda instrument. Dessa personer, män och kvinnor, 

valdes ut och förbereddes av Gud för att arbeta i andlig hänryckning som instrument för att förkunna hans 

budskap. På spanska är ordet "portavoz", vilket betyder röstbärare, ordbärare eller munspel. - Mellan åren 

1930 och 1950 hade den andliga undervisningen konsoliderats och spridits till många samhällen i 

huvudstaden och i hela Mexiko. Utan att den stora skaran märkte det, uppenbarade sig Kristus i härliga 

läror. Det var Kristi återkomst i Anden, i Ordet. Enligt Guds vilja pågick manifestationerna i Mexiko fram 

till 1950, och under de sista åren före det spelades den gudomlige mästarens predikningar in. En grupp 

trogna anhängare av den andliga rörelsen samlade in utskrifterna och började publicera den första volymen 

på spanska 1956. Totalt omfattar undervisningen nu 12 volymer. - Om man betänker att de gudomliga 

uppenbarelserna tillkännagavs genom olika röstbärare i de respektive, talrika församlingarna och att 

budskapen helt motsvarar varandra i sin innebörd, är detta ytterligare en bekräftelse på att det ord som kom 

från de utvaldas läppar är gudomlig sanning. 

Efter 1950 fortsatte medlemmarna i församlingarna att samlas på de olika mötesplatserna, och man 

följde de instruktioner som Herren hade gett i förväg: Andlig upplyftning praktiserades genom tyst bön, 

och sedan lästes en undervisning. Därefter vittnade "profeterna", som har den andliga synens gåva, om vad 

den himmelske Fadern gav dem att skåda. Andra, utrustade med intuitionens gåva, förklarade och 

fördjupade olika teman i den predikan som hade lästs upp. På detta sätt skulle medlemmarnas 

förandligande främjas. 

Författaren till dessa rader hade turen att åka till Mexiko 1930 för att få en yrkesutbildning. Under 

många år njöt jag av en ny värld och av yrkesmässig framgång. 1942, medan den stora kampen mellan 
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nationerna rasade på olika krigsskådeplatser, kom jag i kontakt med de gudomliga budskapen i Mexikos 

huvudstad och kände mig omedelbart tilltalad av dem. Trots detta undersökte jag till en början budskapen 

kritiskt, tills jag snart insåg att de var äkta uppenbarelser från den himmelske Fadern. Jag var då en ivrig 

lyssnare och ett personligt vittne för dem. - Det fanns en tid då vi var en grupp på upp till 20 tyskar i det 

mexikanska samhälle där vi lyssnade. Men några av landsmännen drog sig tillbaka igen. 

För elva år sedan, när jag ville avsluta min yrkesverksamhet i Mexiko, återvände jag till Tyskland. Kort 

därefter började jag tillsammans med min vän Traugott Göltenboth översätta den första volymen till tyska 

för att göra de enorma uppenbarelserna tillgängliga för tyskspråkiga intresserade. Den första volymen har 

översatts sedan en tid tillbaka och publicerades för en tid sedan av Otto Reichl Verlag, Remagen, under 

titeln "Book of True Life". Nu har den andra volymen färdigställts, och vi önskar att även den ska finna sin 

välsignade väg in i de tyska andliga brödernas och systrarnas hjärtan. 

 

Walter Maier 

Tjänsteman Traugott Göltenboth 
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Instruktion 29 
1 Lärjungar, återigen är jag bland er; men eftersom den form i vilken jag uppenbarar mig är ny, 

tvivlar ni utan att förstå att ni inte får uppehålla er vid formerna, för på det sättet kommer ni inte att få reda 

på var sanningen finns. 

2 Det medel genom vilket jag manifesterar mig själv i denna tid är människan; detta är anledningen 

till att ni tvivlar på min manifestation. Mitt budskap ligger i kärnan i det ord som kommer från 

röstbärarens läppar. 
* Beteckning på de personer genom vars sinne, som ett instrument, Herren gör sig känd. På spanska är ordet 

"portavoz", dvs. röstbärare, ordförmedlare eller munspelare. 

3 Idag tvivlar du på nytt. Vill du att jag ska komma som jag gjorde tidigare? Kom ihåg att du också 

tvivlade då! 

4 Jag talar inte till er genom en forskare eller filosof, för då skulle ni inte ha tillskrivit mig ordet utan 

honom. Istället uppenbarar jag mig genom den ödmjuke, den okunnige och den klumpige, så att när ni 

jämför hans mänskliga utseende med storheten och visdomen i det ord som kommer från hans mun, så 

kommer ni att förstå att endast Herren kan tala till er på detta sätt. 

5 Det finns också de som i sitt tvivel frågar sig: Är det verkligen Mästaren? Är jag på rätt väg? Är 

inte detta ett frestelseverk? - Men när ni frågar er själva så hör ni Mitt kärleksfulla Ord säga till er: Har ni 

känt frid på den här vägen? Har du funnit tröst och återhämtat dig från dina sjukdomar? - Sedan bekänner 

du dig inför ditt samvete och säger: Ja, jag har upplevt och tagit emot allt detta. 

6 Det är ännu inte dags för er alla att tro. Tiderna, prövningarna och händelserna kommer att väcka 

folket, och i morgon kommer de att säga: "I sanning, han som var här och talade till oss var den gudomlige 

mästaren. 

7 Jag avslöjar många andliga hemligheter för er så att ni kan lära känna er själva och på så sätt lära 

känna er Fader bättre. 

8 De som studerar Gud är inte överens. Vilka är sanningen? Forskarna är oense. Vilka är de som har 

rätt? Religionen och vetenskapen har alltid stått i strid med varandra, utan att människorna har förstått att 

det andliga och det materiella lever tillsammans i perfekt harmoni och tillsammans med det utgör 

Skaparens sanna verk. Den ena har ett annat uppdrag bland människorna än den andra, men de bör utföra 

det gudomliga arbetet genom att vara i harmoni med varandra som alla skapelsens varelser. 

9 Hur många förbannelser har inte religionen kastat mot vetenskapen, och hur ofta har inte 

vetenskapen förnekat religionens existens av andligt liv! Religionen grundar sig på det onda som 

vetenskapen har åsamkat mänskligheten, och vetenskapen använder som vapen den fanatism och 

vidskepelse som religionernas tjänare har lärt mänskligheten. 

10 Sannerligen säger jag er att vissa saknar kunskap om den sanning som naturen innehåller, och 

andra saknar en korrekt tolkning av min lag. 

11 Jag är fredens kung. Jag har dragit mitt svärd och kommit med avsikt att kämpa för att förgöra all 

synd och allt mörker. De som följer mig ska inte vara rädda om de blir missbedömda av sina föräldrar eller 

barn, för min kärlek kommer att kompensera dem i deras kamp. 

12 Redan under den andra tidsåldern missbedömde vissa andra, för medan vissa lyssnade på Jesus 

förkastade andra honom. 

13 Mina nya soldater måste ge sig ut för att förkunna detta budskap bland de människor som har 

glömt min sanning genom sina gärningar och exempel. I dag hittar jag mitt ord endast i dammiga böcker. 

Mänskligheten har avvikit från den sanna vägen och har vant sig vid synd, last och otukt. Synden stöter 

inte längre bort dem, brottsligheten fyller dem inte längre med fasa och äktenskapsbrottet påverkar dem 

inte heller. 

14 Mänskligheten, här har du mitt ord i begränsad form så att du kan förstå det. Men om ni vill ha 

bevis på min närvaro - bevis som jag redan har gett er och som jag kommer att ge er fler - så gråt inte och 

slita inte håret när de kommer. 

15 Under den andra tidsåldern gav sig Jesus en gång ut på en resa, följd av några av sina lärjungar. De 

hade bestigit ett berg, och medan Mästaren fyllde dessa män med beundran genom sina ord, såg de 

plötsligt sin Herres kropp förvandlad, svävande i rymden, med Moses ande till höger och Elia till vänster. 
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16 Vid denna övernaturliga syn kastade sig lärjungarna ner på jorden, förblindade av det gudomliga 

ljuset. Men de lugnade sig genast och föreslog för sin Mästare att han skulle lägga kungarnas 

purpurfärgade mantel över sina axlar, liksom Moses och Elia. Då hörde de en röst som kom ner från 

oändligheten och sade: "Detta är min älskade Son, i honom har jag funnit behag; lyssna på honom!" 

17 Stor fruktan grep lärjungarna när de hörde den rösten, och när de tittade upp såg de bara Mästaren, 

som sade till dem: "Var inte rädda och berätta inte detta ansikte för någon förrän jag har uppstått från de 

döda." Då frågade de sin Herre: "Varför säger de skriftlärda att Elia måste komma tidigare?" Jesus svarade 

dem: "Elia skall verkligen komma före och ställa allt till rätta. Men jag säger er att Elia redan har kommit, 

och de kände inte igen honom, utan gjorde med honom vad de ville." Då förstod lärjungarna att han talade 

till dem om Johannes Döparen. 

18 Hur många gånger har jag inte under denna tid inför era ögon låtit den kropp genom vilken jag 

kommunicerade mig själv försvinna* för att ni skulle kunna skåda mig i den mänskliga form i vilken 

mänskligheten kände Jesus, och ändå har ni inte kastat er ner inför den nya förvandlingen. 
* Herren hänvisar till de många vittnesmålen från de andliga siare bland åhörarna som vittnade om att 

röstbärarens kropp försvann och att de såg Jesu gestalt i dess ställe. 

19 Mitt arbete är det andliga berg som jag bjuder in er att bestiga på kärlekens, barmhärtighetens och 

ödmjukhetens stigar. Det är det nya Taborberget där det förflutna, nuet och framtiden smälter samman till 

ett, och där lagen, kärleken och visdomen förenas till en enda essens. 

20 Moses, Jesus och Elia - detta är den väg som Herren har utstakat för människan för att hjälpa 

henne att stiga upp till fredens, ljusets och fullkomlighetens rike. 

21 Känn i era liv närvaron av Herrens budbärare. Ingen av dem har dött, de lever alla för att lysa upp 

vägen för människor som har gått vilse och för att hjälpa dem att resa sig från sina fall och stärka dem så 

att de kan ägna sig med kärlek åt samma sak i prövningarna av sin skuld. 

22 Känn till det arbete som Moses utförde på jorden genom Jehovas inspiration. Studera på djupet 

Jesu undervisning, genom vilken det gudomliga ordet talade, och sök den andliga innebörden av min nya 

uppenbarelse, vars tidsålder representeras av Elia. 

23 När du har uppnått full kunskap om dessa gudomliga uppenbarelser, gör du av dem en bok som är 

uppdelad i tre delar, och du kommer att finna att den första talar om Lagen, den andra om Kärleken och 

den tredje om Visdomen. Då kommer ni att förstå att det är lagen som leder, att kärleken upphöjer och 

visheten fulländar. Slutligen kommer ni att förstå att dessa uppenbarelser gavs till er i perfekt ordning, och 

att de belyser det mänskliga livet: att kärleksläran gavs till er när ni redan hade en omfattande kunskap om 

rättvisa, och att samma visdom kommer att komma till er när ni lever i harmoni med de läror som kärleken 

innehåller. 

24 Herren har alltid talat till mänskligheten genom människor, för mellan den gudomliga varelsen och 

människan står din ande, som återger det himmelska budskapet, som uppfattar och gissar det eviga. 

25 Moses, Jesus och Elia representerar de tre utvecklingsstadier i vilka jag har gjort mig känd för er: 

Moses arm, som höll lagens tavla och visade vägen till det förlovade landet; Jesu läppar, som förkunnade 

det gudomliga ordet; och Elia, som med sina andliga manifestationer öppnade de portar som leder er till 

det oändliga och till kunskapen om det som ni kallar mysterium. 

26 Jag samtalar med dig, jag talar till ditt hjärta; medan du måste höra mig genom det mänskliga 

munstycket för att höra mig, hör jag dig när du talar till mig i din innersta del av ditt väsen. 

27 Jag är Kristus som har blivit förföljd, hädad och anklagad i denna värld. Efter allt som ni gjorde 

mot mig under den andra eran i Jesus kommer jag till er för att än en gång bevisa för er att jag har förlåtit 

er och älskar er. 

28 Nakna spikade ni mig på korset, och likaså återvänder jag till er, för jag döljer inte min Ande och 

min sanning för era ögon bakom hyckleriets eller lögnens klädesplagg. Men för att du ska kunna känna 

igen mig måste du först rena ditt hjärta. 

29 Ni vill skåda mig i all min storhet, och det är så Mästaren vill visa sig för sina lärjungar, men ändå 

möter jag er när jag tar de första stegen, och jag måste begränsa mig själv tills jag kan förstås av er. 

30 Vad skulle hända om du plötsligt såg mitt ljus i all sin prakt: Du skulle bli blind. Och om du hörde 

min röst i all sin kraft: du skulle bli galen. - Om all min kraft skulle frigöras i den röstbärare genom vilken 

jag gör mig känd, vad skulle då hända med honom? 
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31 Håll därför med om att Fadern begränsar sig själv för att kunna förstås, kännas och ses andligt av 

människor, för även i denna begränsning är han fullkomlig, vis och oändlig. Många av er vill att jag ska 

utföra materiella mirakel för att ni ska tro att det är jag som ger mig till känna. Det är vad ni gjorde under 

den första epoken när Moses kallade folket och ledde dem genom öknen till det utlovade landet. Många av 

er krävde att han skulle utföra mäktiga gärningar för att tro att han var Guds budbärare och därför följa 

honom. 

32 Mose hade gett tillräckligt med bevis för att den sanne Guden var med honom, men folket ville ha 

mer vittnesbörd, och när budbäraren hade fört folkmassorna till foten av berget Sinai, åkallade han 

Jehovas kraft, och Herren hörde honom och gav honom stora bevis och mirakel. 

33 När folket var törstigt tog jag tillfället i akt och uppenbarade min kraft för Moses genom tro genom 

att få vatten att sprudla från klippan. När folket var hungrigt gav jag bevis på min närvaro i bönerna från 

den som ledde Israel genom att skicka manna till honom. 

34 Folket ville höra och se honom som Moses hörde och såg genom sin tro, och jag uppenbarade mig 

för folket i molnet och fick dem att höra min röst i timmar. Men den var så kraftfull att folket trodde att de 

skulle dö av rädsla; deras kroppar darrade och deras själar skälvde inför denna rättvisans röst. Då bad 

folket Mose att be Jehova att inte tala mer till sitt folk, eftersom de inte kunde höra honom. De insåg att de 

fortfarande var alldeles för omogna för att kunna kommunicera direkt med den Evige. 

35 På den tid då Kristus bodde bland människorna i Jesus, sade människorna när de såg honom: Hur 

kan sonen till snickaren och Maria vara den utlovade Messias, den som profeterna har förkunnat och som 

patriarkerna har väntat på? Hur kan denna obetydliga man vara Guds son, befriaren? - Men Mästaren 

talade, och hans ord fick dem som kom till honom i god tro att darra, och även de som inte trodde på 

honom. Vid varje tillfälle krävde folket ett mirakel av Jesus, och han gjorde det. Den blinde mannen kom, 

och till fariséernas förvåning gav Mästaren honom synen genom att bara röra vid honom. På samma sätt 

återställde han rörligheten hos den lame, den spetälske renades från sin ondska, den besatte befriades, 

äktenskapsbryterskan förvandlades med ett ord och de döda uppstod på hans röst. 

36 Allt som människorna bad om för att få tro och lära känna mig har jag gett dem, för i mig fanns 

kraften att ge dem allt de bad om, eftersom den gudomliga anden var gömd i Jesus för att göra sig känd 

och uppfylla lagen. 

37 När Jesus hängde på korset fanns det inte en ande som inte blev skakad av rösten från kärleken och 

rättvisan hos honom som dog - naken som sanningen själv, som han förde fram i sitt ord. De som har 

studerat Jesu liv har insett att det inte fanns någon före eller efter honom som utförde ett verk som hans, 

för det var ett gudomligt verk som genom hans exempel kommer att rädda mänskligheten. 

38 Jag kom ödmjukt för att offra, för jag visste att mitt blod skulle förvandla och rädda er. Fram till 

sista ögonblicket talade jag med kärlek och förlät er, för jag kom för att ge er en sublim undervisning och 

för att visa er vägen till evigheten med perfekta exempel. 

39 Mänskligheten ville avleda mig från mitt syfte genom att söka köttets svaghet, men jag gav inte 

upp. Mänskligheten ville fresta mig att häda, men jag hädar inte. Ju mer folkmassan förolämpade mig, 

desto mer barmhärtighet och kärlek hade jag för dem, och ju mer de kränkte min kropp, desto mer blod 

strömmade ut ur den för att ge liv åt dem som var döda i tron. 

40 Blodet är symbolen för den kärlek med vilken jag har stakat ut vägen för den mänskliga anden. Jag 

lämnade mitt ord av tro och hopp till dem som hungrar efter rättvisa, och skatten av mina uppenbarelser 

till de andligt fattiga. 

41 Först efter denna tid blev mänskligheten medveten om vem som hade funnits i världen. Därför 

uppfattades Jesu arbete som perfekt och gudomligt och erkändes som övermänskligt. - Hur många tårar av 

ånger! Hur många samvetskval i själarna! 

42 För närvarande visar jag mig för er andligt på fullkomlighetens berg, och precis som i lärjungarnas 

vision har jag Moses och Elia vid min sida - de är de tre budbärare som visade människorna andens väg 

genom lagens uppfyllande. 

43 Moses gav mänskligheten den i sten huggna lagen, Jesus förde sin kärlekslag till sin högsta 

utveckling på korset, och Elia, som en gudomlig stråle, upplyste varje ande med visdom under denna tid. 

Varje sändebud hade sin tid för att få mänskligheten att förstå det gudomliga budskapet, uppenbarelserna 

och profetiorna. 
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44 Moses räddades ur vattnet så att han som vuxen kunde befria sitt folk och överlämna Guds lag till 

dem. 

45 "Ordet" blev människa för att med sitt exempel säga till mänskligheten: "Jag är vägen, sanningen 

och livet". Maria, jungfrumodern, var den välsignade stege på vilken Kristus steg ner till mänskligheten. 

Maria, Jesu heliga och ljuva moder, gav i sin barm näring åt honom som senare skulle ge näring åt alla 

andar med sitt ords gudomliga bröd. 

46 Allt som Kristus berättade för er och lärde er genom sina gärningar var en lag som bekräftade den 

lag som ni hade fått genom Mose. Men inte allt var sagt, inte allt var avslöjat, det skulle ännu komma att 

Elia skulle komma för att uppfylla profetiorna och mitt ord för att förbereda min ankomst på nytt. För 

detta ändamål gjorde han sig känd genom det mänskliga sinnet som medlare genom sin ljusstråle, för att 

upplysa andarna, hjärtan och sinnen, för att få en förståelse för det som redan hade uppenbarats och för att 

förbereda människorna för de nya uppenbarelser och upplysningar som jag skulle behöva anförtro er i 

detta ord. 

47 De som lyssnade till de första sammankomsterna 1866 hörde dessa ord som löd: "Jag är Elia, 

profeten från den första eran, den som ägde rum vid förvandlingen på Taborberget; förbered er, för de sju 

inseglen kommer att bli kända för er och mysteriets portar kommer att öppnas för er, så att ni kan se vägen 

till er frälsning." 

48 Även i detta ögonblick, tillsammans med Moses och Elia, ses jag genom det andliga ansiktet på 

dem som har utvecklat denna värdefulla gåva. - Ni står inför denna förvandling, några förskräckta och 

andra omvända, men detta ljus och denna nåd kommer att hällas ut över hela världen. 

49 "Moses "*, se på ditt folk. Det är samma människor som du ledde genom öknen på jakt efter det 

förlovade landet. Utspridda och vandrande rör de sig i världen. Medan vissa har förstått att det utlovade 

landet finns i min barm och att man når det genom den kärlek som mitt ord lär ut, har andra tagit världen i 

besittning som om den vore deras sista hem och enda ägodel. De trodde inte på Messias och kände inte 

heller den heliga andens närvaro. Återvänd till dem i andevärlden och visa dem på nytt vägen till det 

förlovade landet, till det himmelska fosterlandet. Men om de inte tror dig - låt solen mörkna, låt månen 

förlora sitt ljus och låt jorden darra, för detta folk ska vakna och aldrig mer gå vilse." 
* Herren talar här till Moses som är närvarande i andevärlden. 

50 Min hjälpande kärlek är till mänskligheten. I varje gryning erbjuder jag människor fred, men de 

har inte velat ha min kärlek. De har skapat kriget, och de skaffar sig sin egen rätt. Därför kommer ogräset 

att ryckas bort och allt som är orent kommer att tvättas bort i kärlekens och förnyelsens vatten. 

51 Efter döden kommer uppståndelsen till det sanna livet, efter kriget kommer freden, och så snart 

kaoset är över kommer ljuset att lysa i samvetena, för jag är världens ljus. 

52 År 1950 kommer att komma, och fram till dess kommer många röstbärare att överföra Mitt Ord. 

Jag ska också höras i andra länder. Men på den sista dagen av min manifestation kommer den "andliga 

dalen" att rikta sin blick mot er: själarna av jordens invånare, era föräldrars själar, patriarkerna och de 

rättfärdiga kommer att vara närvarande. Välsignade är de som lyder min lag, för de kommer att 

klassificeras som den gudomliga herdens får; men ve de olydiga, för de kommer att dömas som getter. 

53 "Elia, du är ljuset*. I den här tiden, som är din, har det avslöjats för mänskligheten att det inte finns 

tre lagar för den, utan en, som förklaras i tre tider och sammanfattas i två bud: att älska Gud mer än allt 

skapat och att älska varandra." - Idag gör jag mig känd för att påminna mitt folk om tidigare läror och för 

att tillkännage dem mina nya uppenbarelser. 
* Här talar Herren till Elia som är närvarande i andevärlden. 

54. På denna dag då ni minns det ögonblick då Elia öppnade* den Tredje Tiden för mänskligheten, då 

han gjorde sig känd genom människans sinne - känn er Mästares kärlek, frigör er från bitterhet och befäst 

era steg på vägen till frälsning! 
* Den 1 september 1866 

55. Lev i harmoni med Mina uppenbarelser från de tre tiderna och gör er existens för evigt till en 

outtömlig burs av rättvisa, kärlek och visdom. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 30 
1 I de läror jag ger er har jag kallat er "Israels folk" eller "Jakobs säd", och när ni gradvis förstår 

mina läror har ni blivit medvetna om att ni andligt sett tillhör det gamla folkets ras, utvald bland jordens 

nationer för att fullgöra uppdraget att förmedla mina uppenbarelser till mänskligheten. 

2 Den säd som jag anförtrodde Jakob handlar om anden och inte om kroppen, vilket människor 

felaktigt har antagit. För jag säger er: Om det arv som de första patriarkerna lämnade till Israel hade varit 

fysiskt, skulle Israel fortfarande producera profeter, sändebud och upplysta. Se istället hur detta folk har 

kedjor av andlig och materiell misär över sig, då de vet att de inte längre kan hoppas på att en Messias ska 

komma, eftersom de har förstått att han som utlovades till dem har levt i sitt folks sköte och inte har blivit 

erkänd. 

3 Israels ande som ras har somnat in, försjunken i en dröm som har varat i århundraden, och den kan 

inte se sanningen eftersom den bara har levt för världens nöjen och förväntat sig att här nå sitt förlovade 

land, sin dom och sin härlighet. Men tro inte att dess sömn är evig. Nej, nu när elände, smärta och 

förödmjukelse har druckits som en ny lidandets bägare av detta folk, börjar dess ande vakna upp och finna 

sin väg genom eftertanke, och när den gör det upptäcker den gradvis att alla de profetior och tecken som 

förkunnade Messias' ankomst troget uppfylldes i Kristus. 

4 Det är inte långt borta att han vaknar upp på det mest omfattande sättet; redan nu närmar sig hans 

andliga gryning. Men innan dess kommer han att se mänsklighetens materialism förstöra sig själv på grund 

av dess ambitiösa strävanden, dess själviskhet och dess låga passioner. 

5 När detta folk är övertygat om att den sanna fridens och nådens rike inte finns på jorden, då 

kommer det att söka Kristus, den utstötta, den försmådde, och säga till honom: "Mästare, du hade rätt, 

friheten finns bara hos dem som älskar förandligande. För vi som har strävat efter materiella ting har bara 

uppnått att bli slavar." 

6 När denna bekännelse av mig uppstår i dessa hjärtan kommer jag att låta mina nya profeter dyka 

upp bland dem och hjälpa dem att förbereda sig för den andliga vägen, som kommer att vara vägen till 

deras befrielse. Bli inte förvånad över att de som har stått stilla i sin utveckling i århundraden, på kort tid 

lyckas gå den väg som andra som föregick dem tog så lång tid på sig, och att de till och med går om dem. 

Glöm inte att många av dem har en ande som skickats till jorden från de tidigaste tiderna, och att när 

deras försoning väl är fullbordad kommer de återigen att ta plats bland Herrens utvalda för att bringa ljus 

till sina bröder från alla nationer. 

7 När de som bär namnet "Israel" på grund av sin ras möter de som är det genom Anden på samma 

sätt kommer båda att förenas och inse att de båda tillhör det välsignade fröet som spirade genom 

profeterna, genom patriarkerna i den första tidsåldern, och som vattnades med Frälsarens blod för att 

blomma i denna ljusets tid då ni lyssnar till mig. Nu har ni mig med er i anden, även om ni ibland tvivlar 

på det och säger: "Hur kan jag tro att Mästaren kommunicerar med oss och använder en så ofullständig 

och dålig medlare för detta?" - Men detta är inte första gången som ni har tvivlat på min närvaro bland 

er.Till och med under den andra eran sade människor: "Hur kan snickarens son vara den förväntade 

Messias?" 

8 Mina barn, ni kan inte tränga igenom mina höga råd. Men nu när jag avslöjar de hemligheter som 

ni inte har förstått, öppna era sinnen och era hjärtan så att ni kan få veta den djupare innebörden av många 

gudomliga manifestationer, så långt som er Herre anser det lämpligt att avslöja för er. 

9 När någon under den andra tidsåldern, bland mina lärjungar eller bland de skaror som följde mig, 

frågade om jag skulle återvända till er, hade jag ingen anledning att dölja det för dem, och jag förklarade 

för dem att min återkomst skulle ske vid en tid av stora prövningar för mänskligheten, som skulle föregås 

av stora händelser och omvälvningar på olika områden i era liv. 

10 Jag har uppfyllt det löfte jag gav er, för inget av de föregående tecknen saknades, inte heller någon 

av de tillkännagivna händelserna. Ändå har mänskligheten, försjunken i andlig slöhet, låtit tecknen på min 

närvaro bland människorna passera obemärkt förbi. 

11 Ingen väntade på mig, jag fann era hjärtan kalla, kärlekens lampa släckt. Ni har sovit i flera 

århundraden. Endast några få vaknade på kallelsen från Herrens budbärare som kom till er för att meddela 

att jag knackade på dörren till era hjärtan. 
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12 Min första manifestation ägde rum en natt medan människorna sov, precis som den natt då jag blev 

människa för att leva bland er. Om det var få som tog emot Mig vid det tillfället, var det ännu färre som 

var närvarande vid Mitt nya utseende. Men ta inte mina ord som en förebråelse, för det är de inte: jag är 

den fullkomliga kärleken som besjälar er för evigt. 

13 Jag har kommit för att visa er den väg som ska leda er till er frälsning mitt i detta enorma hav av 

ondska. Men månader och till och med år har gått sedan ögonblicket för min första kungörelse, och sedan 

dess har "vandrarna" kommit, en efter en, för att söka Mästarens närvaro, och idag är det inte några få som 

är närvarande vid mina kungörelser, utan de bildar nu stora skaror. 

14 Tro inte att alla som lyssnar till mig är övertygade om denna sanning. - Nej - Medan detta verk för 

vissa är det största som besjälar deras hjärta, är det för andra något som de inte kan förstå, och då dömer 

de, analyserar och forskar, och när de inte finner sanningen i den form som de vill ha den, kräver de bevis 

från mig för att tro, precis som Thomas gjorde. Jag svarade dem: "Sätt mig inte på prov. Jag ger er 

tillräckligt med bevis på min närvaro, min sanning och min kärlek. - Men de insisterar på sitt krav och 

säger: "Om Mästaren vid den andra tiden, när han redan var i Anden, materialiserade* sig inför Thomas 

för att bevisa hans otro, varför gör han då inte nu oss, de icke-troende, den tjänsten att materialisera sig 

inför oss, ens för ett ögonblick?" 
* ta en synlig form 

15. Ja, mina barn, ni skulle göra rätt i att be mig om bevis om er omognad motsvarade verkligheten och 

er okunnighet var sann. Men du bär inom dig en utvecklad ande som inte behöver materiella bevis för att 

tro. Vad ni måste göra är att dematerialisera*, då kommer ni att bli medvetna om att ni är kapabla att förstå 

mina nya läror och att det inte är nödvändigt för mig att materialisera min närvaro. 
* bli andlig 

16 Tro på mig på grund av den andliga innebörden av mitt ord, det är klart och kommer inte att leda 

dig till förvirring. Kom ihåg att jag sa till er då: "Trädet känns igen på sin frukt." Nu säger jag er: Mitt ord 

kommer att kännas igen på sin andliga betydelse. 

17 Människor har ofta undrat varför Jesus, till och med efter att ha blivit korsfäst, lät sig ses av 

syndaren Magdalena och sedan gick till sina lärjungar, men att det inte finns något känt om att han besökte 

sin mor. Till detta säger jag er att det inte var nödvändigt att göra mig känd för Maria på samma sätt som 

jag gjorde för dem. För sambandet mellan Kristus och Maria har alltid funnits, även innan världen fanns. 

18 Genom Jesus uppenbarade jag mig för mänskligheten för att rädda syndare, och jag lät dem se på 

mig efter korsfästelsen för att återuppliva tron hos dem som behövde mig. Men sannerligen säger jag er att 

Maria - som människa, min kärleksfulla Moder - inte behövde tvätta sig ren från någon fläck, och inte 

heller kunde hon ha någon brist på tro, eftersom hon visste vem Kristus var redan innan hon erbjöd honom 

sitt moderliv. 

19 Det var inte nödvändigt att förmänskliga Min Ande för att besöka henne, som med samma renhet 

och mildhet som hon tog emot Mig i sitt sköte återförde Mig till det rike som Jag hade kommit ifrån. Men 

vem kan veta i vilken form jag talade till henne i hennes ensamhet och vilken gudomlig smekning som 

min Ande omgav henne med? 

20 Så svarar jag dem som har ställt mig denna fråga eftersom de ofta trodde att Jesu första besök 

borde ha varit hos sin mor. 

21 Hur annorlunda måste inte den form i vilken jag gjorde mig känd för Maria vara jämfört med den 

form jag använde för att göra mig känd för Magdalena och mina lärjungar. 

22 Maria kände Mig i sin ande. Maria sörjde inte för mig och sörjde inte heller över Jesu död. Hennes 

sorg gällde hela mänskligheten, som hon tog emot vid foten av sin Sons kors som en gudomlig gåva från 

den Evige, och för vilken hon hade offrat sin kropps och sitt blods renhet så att Ordet kunde bli människa. 

23 Men när jag mötte några av mina lärjungar på vägen till Emmaus, kände de, trots att de såg mig, 

inte igen sin Mästare i denna vandrare förrän jag lät dem höra mitt gudomliga ord. Och när Thomas såg 

mig, lät han sig visa såret på min sida för att övertyga sig själv om att den som han trodde var död faktiskt 

levde. Ty detta är vad jag har kommit för att göra: att få några att födas till tro och andra att återuppstå till 

tro. 

24 I dag ville jag inte bara avslöja mitt budskap för er, utan också lära er hur ni bäst kan göra det känt. 
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25 Under tiden för min förkunnelse har jag hjälpt er själ att utvecklas, undanröjt svårigheter, mjuknat 

karaktärer, väckt lärjungar så att de ska ägna sina hjärtan åt välgörenhet, åt att uppfylla mitt bud, som jag 

så ofta har upprepat för er när jag sa till er: "Älska varandra". Men även om tiden ännu inte har kommit för 

er att börja sprida Mitt Ord, eftersom ni inte har uppnått den nödvändiga utrustningen, har Jag gett alla 

dem som dricker från denna källa av hälsa, moral och liv att börja praktisera Mina gudomliga läror så att 

de kan träna sig själva och stålsätta sig för den kommande striden, så att de med sina goda gärningar kan 

övertyga nya hjärtan som senare också kommer att bli arbetare och nya sådder på Herrens fält. 

26 I dag ser jag att medan vissa är överdrivet blyga och hemlighetsfulla är andra istället skrytsamma. 

Men jag vill inte att du ska hamna i någon av dessa ytterligheter. Jag vill inte att ni ska gömma er av rädsla 

för att era grannar ska döma er, för om ni gör det skulle ni visa att ni inte litar på mina instruktioner, och 

om ni inte tror på den kraft som finns i den säd som ni vill föra vidare, vad blir då skörden av er säd? 

27 Men frukta att ditt dåliga beteende kommer att skada dig bland dina bröder. Men så länge du har 

renhet i ditt liv kommer du att framstå som värdig, predika Mitt Ord och göra dina medmänniskor bekanta 

med Min undervisning. 

28 Skryt inte med dina gåvor och din kunskap om sanningen som du har. Jag säger er att om ni skulle 

göra det skulle ni utsätta er för risken att utsättas för stora prövningar av era bröder. 

29 Jag har inte gett er mitt ord att förkunna på gator och torg. Jesus gjorde det, men han visste hur han 

skulle besvara varje fråga och pröva dem som försökte pröva honom. 

30 Du är liten och svag, så du får inte reta upp dina bröder. Försök inte att dra till er uppmärksamhet, 

tro att ni inte har något speciellt. Sträva inte heller efter att bevisa för människor att alla har fel och att bara 

du själv känner till sanningen, för på det sättet kommer du inte att uppnå något gott med ditt frö. 

31 Om du vill utvecklas andligt och moraliskt, döm inte dina bröders fel, så att du inte faller in i 

samma fel. Förbättra dina brister, be ödmjukt till din Mästare att inspireras av hans mildhet och kom ihåg 

hans råd att aldrig göra dina goda gärningar kända, så att din vänstra hand aldrig får veta vad den högra 

handen har gjort. 

32 Jag säger er också att det inte är nödvändigt att söka upp människor för att tala med dem om min 

undervisning, för min barmhärtighet kommer att föra dem som behöver din hjälp till dig. Men om det 

finns tillfällen då du, i enlighet med min lag, känner ett behov av att göra ett välgörenhetsarbete, och du 

inte har någon behövande i din närhet, bli inte ledsen av den anledningen och tvivla inte på mitt ord. Detta 

kommer att vara just den timme då ni ska be för era frånvarande bröder, som kommer att få min 

barmhärtighet om ni verkligen har tro. 

33 Sträva inte efter att veta mer än dina bröder. Förstå att ni alla kommer att få den kunskap som är 

lämplig för er utveckling. Om jag skulle ge er mitt ljus utan att ni har gjort er förtjänta av det, skulle ni tro 

att ni är stora och bli fördärvade i er fåfänga, och er visdom skulle vara falsk. 

34 Jag vill se dig ödmjuk. Men för att vara det inför mig måste du också visa det för din nästa. 

35 Lärjungar, kärlek och visdom är aldrig separata, utan den ena är en del av den andra. Hur kommer 

det sig att vissa strävar efter att skilja dessa två dygder åt? Båda är nyckeln som öppnar portarna till 

helgedomen som gör att ni kan nå full kunskap om min undervisning. 

36 Jag har sagt till dig: Vill du ha många vänner? - Använd dig då av vänlighet, ömhet, tålamod och 

barmhärtighet. För det är bara med hjälp av dessa dygder som din ande kan lysa på sin nästas väg, 

eftersom de alla är direkta uttryck för kärlek. Anden innehåller nämligen kärlek i sitt innersta, eftersom 

den är den gudomliga gnistan och Gud är kärlek. 

37 Med mina instruktioner formar jag er andligt så att ni kan ta del av den andliga banketten där ni 

kan njuta av visdomens och den fullkomliga kärlekens mat. 

38 Förstå att det är ert öde att leva så som jag lärde er, det vill säga i ödmjukhet, i kärlek, i 

förandligande, och att ni på så sätt låter en outtömlig ström av grannkärlek flöda genom ert väsen. 

39 I min undervisning visar jag er en vidsträckt horisont, och om ni utformar ert liv på samma sätt 

som det som var mitt, kan ni vara säkra på att ni kommer att få sann vila i mitt rike. 

40 Mitt verk försäkrar dig om evig lycka i din ande. Har du inte hört en ljuvlig och harmonisk röst i 

ditt hjärta som talar till dig varje gång du gör något gott, när du ger tröst eller när du generöst ger 

förlåtelse? Vem är han som på detta sätt talar till er inom er själva och belönar er godhet? - Det är er 

Mästare som inte skiljer sig från sina lärjungar. 
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41 Med denna undervisning får jag dig att förstå att dygder är de enda varor som kan pryda din själ. 

Jag säger också att du kan jämföra fel, överträdelser och onda känslor med trasor som du ibland täcker din 

själ med. Jag vill se er rena och prydda, för med eländets trasor kommer ni inte att kunna lysa i er Faders 

universella palats. 

42 Goda gärningar är det kristallklara vatten som själarna renar sig med. Utnyttja den! 

43 Jag talar så till er för att ni ska förstå att ni befinner er utanför ert rike och att ni måste återvända 

till det, för Gud väntar på er. 

44 Jag vill göra en apostel av varje människa och en mästare av varje apostel. För jag älskar er med 

oändlig kärlek, och innan en enda av er går förlorad skulle jag hellre känna all den smärta som finns och 

fanns i mänskligheten i min ande. 

45 I era hjärtan säger ni till mig: "Mästare, älskar du oss så mycket?" Men jag säger er att ni ännu inte 

kan förstå min kärlek, men att det borde räcka för er att veta att varje barn som återvänder till Gud är en 

skatt som återvänder till Fadern. - Jag måste fästa er uppmärksamhet på att allt kommer att återvända till 

Guds famn. Alla frukter som har kommit fram från det skapande fröet kommer att återvända till hans 

spannmålsmagasin. 

46 Älskade lärjungar, arbeta på er själva så att ni med stark tro längtar efter att nå det sanna templet 

som byggs inom er genom min barmhärtighet. För där kommer ni att finna mig, och jag kommer att följa 

er på er utvecklingsväg mot mig. 

47 Det är jag som leder er, för jag är fullkomlig. Jag vet alltid vart jag är på väg och vart jag tar dig. 

Jag är den gode herden som skyddar dig, smeker dig och älskar dig på ett sådant sätt att jag inte tvekade ett 

ögonblick att ge dig den lektion med Mitt offer på korset som kommer att leda dig till det sanna livet. 

48 Människor trodde att om de tog Jesu liv skulle de förstöra min undervisning, utan att veta att de 

därmed bidrog till min förhärligande. 

49 Jag har återvänt till mänskligheten och kommer att göra mig själv känd på dessa mötesplatser fram 

till 1950 genom män med liten förståelse som är avsedda av mig för denna uppgift. Medan jag 

kommunicerar med er i denna form ska jag vänta på att de lärda som kommer att ifrågasätta och förneka 

mig ska anlända. 

50 Detta ord, som är enkelt och ödmjukt i sin form men djupt i sin innebörd, kommer återigen att 

förvirra de lärda i deras arrogans och fåfänga och bevisa för dem att Kristus Frälsarens undervisning inte 

kan släckas av någon, eftersom han är Livet. 

51 Ingen skall kunna sätta stopp för mig, jag skall uppstå igen, precis som jag uppstod på den tiden, 

efter att folket hade kastat ut mig ur sin barm och dömt mig till en skamlig död. Men om jag nu visar mig 

på nytt i denna värld är det för att jag älskar er alla. 

52 O lärda, filosofer och läkare! Ni kommer att lära er att jag är er Herre när ni kommer för att fråga 

mig, för ni kommer att se mig svara på era onda och illvilliga frågor, och ni kommer att tystna inför mina 

motfrågor. Men om du är omvänd och förtvivlad kommer jag att ge dig bevis utan att du ber mig om bevis, 

och dessa bevis kommer att vara kärlek och förlåtelse. 

53 Jag är den enda som kan lösa era konflikter, som verkligen botar era sjukdomar, som smeker 

barnen och välsignar de äldre, som, när han talar till människan, smeker och upplyser hennes ande. 

Människor och århundraden kommer att förgås, men inte Mitt treeniga mariala andliga verk. 

Sannerligen säger jag er att detta verk, som är min lag och min lära, kommer att upplysa 

mänskligheten. Tvivla inte på min visdom och utmana inte längre min rättvisa. Om jag antog din utmaning 

skulle det räcka med ett svagt andetag av mina naturkrafter för att förvandla din vetenskap och dina teorier 

till stoft eller till ingenting. Sök mig inte som domare, sök mig som Fader, för jag är kärleken. 

54 O älskade människor vars uppgift det är att sprida Mitt Ord bland människor som idag är 

förstenade av sin materialism - lär er att älska dem och ha alltid medlidande med dem som inte förstår Min 

undervisning om oändlig kärlek. 

55 Stäng dina läppar när du skvallrar, hånar, dömer eller kritiserar. Sluta med detta tveeggade svärd 

som gör ont både till höger och till vänster när du använder det. Om du vill kämpa i mitt namn, ta upp 

kärlekens svärd. 

56 Stäng dina läppar så att de inte talar hädelser eller orsakar skam på nytt. Öppna istället era ögon så 

att ni kan upptäcka ondskan och skilja er från den. Men fördöm inte era bröder och systrar, mänskligheten, 
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för ni tillhör den och lider av samma svagheter. När dina läppar och ditt hjärta renar sig i omvändelsens 

och de goda gärningarnas vatten kommer de att börja tala med sanningen i mitt ord som jag kommer att ge 

dig. 

57 Om ni skulle tala om min lära utan att först ha förnyat och utrustat er själva, i stället för att väcka 

tro i hjärtan, kommer ni bara att få ta emot hån från dem som är informerade om era misstag. Om å andra 

sidan hån och kritik når era hjärtan efter att ni har "tittat" och bett, kommer de inte att kunna skada er 

eftersom ni redan har skyddat er med de vapen jag gav er, som är tålamod, barmhärtighet, mildhet och 

kärlek. 

58 Var ödmjuk så kommer de som älskar dig att göra det i sanning. Om du inte har uppnått den 

utrustningen av ande och kropp är det bättre för dig att inte fortsätta att predika Mitt Ord, för du kommer 

inte att lyckas så Min säd med den renhet med vilken Jag har gett den till dig, och den kommer alltid att 

blandas med dina brister. Innan du sår måste du undersöka min undervisning och studera den så att du kan 

förstå och följa mina instruktioner. 

59 Om ni vet hur ni kan acceptera ett slag på den högra kinden och erbjuda den vänstra till den som 

förolämpar er som ett tecken på förlåtelse, kärlek och ödmjukhet, då kan ni lita på att ni kommer att börja 

bli mina lärjungar. Det är först när förlåtelse kommer till uttryck bland människorna som 

brödraskapskriget upphör och alla nationers enhet kan börja. 

60 Med dessa läror vill jag förhindra att ni en dag blir hycklare, att ni talar om kärlek, osjälvisk hjälp 

och förandligande och gör precis tvärtom med era verk. Jag säger detta till er eftersom det finns några 

bland er som säger att de älskar mig, men i deras hjärtan finns ingen kärlek till sina bröder. 

61 Jag vill att ni ska vara uppriktiga i det andliga och materiella så att jag kan kalla er mina värdiga 

barn. För annars kommer min röst att nå er ande på ett oförsonligt sätt och kalla er hycklare, så som jag 

kallade fariséernas sekt i den andra tidsåldern, som var en levande bild av en grav - vitmålad, polerad och 

täckt med blommor på utsidan, men som bara rymde röta och död på insidan. 

62 Jag hör dem som säger till mig: "Mästare, vi tycker att det är ett mycket svårt prov att behöva 

vända vänster kind till den som slog oss på höger kind. Ändå vill vi vara dina lärjungar. 

63 O människor som, när de hör Mitt Ord, alltid tar det i dess materiella betydelse utan att stanna upp 

för att förstå det i dess andliga betydelse. Jag säger er att på samma sätt som man kan bli slagen på kinden 

kan man bli sårad i hjärtat, moraliskt eller till och med i själen. Men tro inte att den prövning som jag ber 

er om är den största ni kan klara av. I denna tredje tid ber jag er om lite mer när jag frågar er i mitt 

undervisningsord: Om din fars mördare såg sig själv förföljd av mänsklig rättvisa och knackade på dina 

dörrar för att be om skydd, skulle du då ge honom skydd utan att förråda honom, som ett tecken på 

förlåtelse? 

64 Detta är det test jag nu begär av alla som vill vara den helige Andes lärjungar i denna tid. 

65 Om ni omsätter dessa läror i handling kommer ni att få en stor belöning, sannerligen säger jag er. 

Men du får inte förvänta dig belöningen medan du är i den här världen. 

Än en gång uppmanar jag er att inte döma era bröders handlingar, för så som ni dömer, så kommer ni 

också att fördöma dem. Överlämna saken till mig, vare sig den är rättvis eller orättvis, känd eller okänd, 

för jag ska ge dina bröder deras rätt och dig din rätt. 

66 Var ödmjuk i alla dina handlingar i livet, känn dig okunnig om dina medmänniskors visdom. 

67 Salig är den som förbereder sig, för han skall höra mig i sanning. Salig är den som renar sig och 

lyder sin Herres bud, ty han skall få se mig. "Saliga är de fattiga i anden, för de har himmelriket." 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 31 
1 Stäng dina materiella ögon vid denna manifestation och lyft din ande till din Skapare, för det är din 

ande som jag kommer att tala till. 

2 Jag lovade att återvända till dig och kunde inte låta bli att komma till detta möte med din ande. 

3 Var i fred, lyssna uppmärksamt till mig och låt mitt ords mejsel gradvis forma din ande. 

4 Du har vandrat mycket på jakt efter en plats som skulle ge dig frid, men du har inte hittat den. - 

När ni först kom till dessa ödmjuka platser för att höra mitt ord, kunde ni inte föreställa er att ni i dem - 

fattiga och oansenliga som de är - skulle finna den frid som ni så efterlängtat. 

5 Jag kommer att vinna dig för mig genom kärlek. Därför ger jag er min instruktion, som är källan 

till outtömliga välsignelser. Jag lämnar denna källa till er, så att ni kan ta emot era bröder, "resenärerna", 

"vandrarna", med samma omsorg och kärlek som jag tog emot er. 

6 Människan lever inte bara av bröd utan också av mitt ord. Det finns en hunger och törst inom dig 

som inte är fysisk, och för att få ny kraft söker du andens vatten och bröd. Det var nödvändigt att smärta 

drabbade er så att ni kunde förstå de läror jag gav er under den andra eran. 

7 En del frågar mig bestört: "Herre, är mänsklig kärlek förbjuden och avskyvärd inför dig, och 

godkänner du bara andlig kärlek?" Men jag svarar er: Bli inte förskräckta. Den högsta och renaste kärleken 

tillhör anden. 

Men jag har också placerat ett hjärta i kroppslig materia för att det ska kunna älska på jorden, och jag har 

gett människan sinnen för att hon genom dem ska kunna njuta av allt som omger henne. 

8 Jag anförtrodde människoliv åt andarna så att de skulle bebo jorden och sedan sätta sin kärlek till 

Gud på prov på jorden. Därför delade jag den mänskliga naturen i två delar och gav den starkare delen till 

den ena och den svagare delen till den andra: dessa delar var mannen och kvinnan. Endast tillsammans kan 

de vara starka och lyckliga, och det är därför jag har instiftat äktenskapet. Den mänskliga kärleken 

välsignas av mig när den lyfts upp av Andens kärlek. 

9 Kärleken, som endast kan kännas genom kroppen, är speciell för sinnesslöa varelser eftersom de 

inte har någon ande som upplyser rationella varelsers liv. Goda frukter måste komma från föreningar med 

full andlig förståelse och ljusets andar måste inkarneras i dem. 

10 Det är dags att rena ditt frö så att ni bildar en familj som är stark både andligt och fysiskt. 

11 Förstå mig, mina barn, tolka min vilja korrekt, år 1950 närmar sig redan. Kom ihåg att det är det år 

som jag har angett som slutet på denna manifestation. Jag vill att ni ska vara utrustade vid den tidpunkten, 

för endast de som har uppnått detta kommer att förbli orubbliga på den andliga mognadsnivå som de har 

nått. Det kommer att vara dessa som bär det sanna vittnesbördet om mig. 

12 Endast de som har förandligat sig själva kommer att kunna avslöja Mitt verk i dess nya form av 

manifestation. Men hur ska de göra det för att få den nödvändiga inspirationen för att ta emot mina tankar 

och förmedla mina andliga budskap? - Genom att titta och be. 

13 Jag vill att alla ska göra detta framsteg, inte bara några få, så att ert vittnesmål är till gagn för 

mänskligheten. Kom ihåg att om vissa av er tänker på ett sätt och andra på ett annat, kommer ni bara att 

förvirra era bröder. 

14 Kärnan i detta ord har aldrig förändrats sedan Damiana Oviedo började tala det. Men vad är 

resultatet av dessa ord? Vad hände med dem? - Dolda är utskrifterna av dessa gudomliga ord av 

undervisning som var de första under denna tid då Mitt Ord har strömmat ut så rikligt bland er. 

Dessa läror måste komma fram i ljuset så att ni i morgon kan vittna om hur denna manifestation 

började. På så sätt kommer ni att äga hela boken av Mitt Ord i denna tredje tidsålder, och på så sätt 

kommer ni att känna till datumet för Min första undervisning, dess innehåll, och datumet för den sista 

undervisningen som Jag kommer att ge er år 1950, när denna tidsperiod kommer att vara slut. 

15 Idag anar ni ännu inte det kaos som kommer att råda i mänskligheten efter att Mitt Ord har 

upphört. Kan ni föreställa er den turbulens som en sådan stat kommer att utlösa bland nationerna? - Det 

kommer att finnas en lössläppthet bland andarna och du måste vara beredd att motverka den. Kom ihåg att 

med varje ålder ökar ert ansvar, för med varje ny ålder, o folk, har ni större och större kunskap om min 

lag. 
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Ditt arv är mycket stort och det är viktigt att du lämnar det till dina bröder som är i behov av det innan 

du lämnar denna jord. 

16 Gör ditt hjärta känsligt så att du kan förstå mitt ord, för du har ännu inte förstått det. Om ni inte 

utrustar er själva, hur ska ni då kunna ta emot och förstå min undervisning när jag i morgon anförtror den 

till er genom inspiration? 

17 Förena er i sanning och ande, så kommer ni inte längre att splittras, inte ens i de största 

prövningarna. Endast en Gud, endast en vilja och endast ett ord har varit med er. Därför kommer ingen 

annan lag att uppstå i framtiden än den som jag har gett er nu. 

18 Bli inte svaga, människor! Kom ihåg varje ögonblick då jag har kallat dig stark. Om jag inte har 

gjort er tro besviken och bevisat för er att det andliga innehållet i mitt ord inte är föränderligt, varför skulle 

ni då göra era bröder besvikna genom att föregå med ett dåligt exempel? Det är dags att du gradvis 

förbereder vad du kommer att lämna som ett arv till kommande generationer. 

19 Många säger till mig i djupet av sina hjärtan: "Mästare, ser du att vi är på väg att bli otrogna? Är 

detta möjligt?" - Men jag svarar samma sak som jag sa till mina apostlar under den andra eran: "Vakta och 

be, så att ni inte faller i frestelse." För även om ni idag bara är "små barn" som försöker förvandlas till 

mina lärjungar, kommer er uthållighet att göra att ni uppnår en ädel försoning. Jag kommer inte att lämna 

er förrän jag har gett er min sista instruktion i slutet av 1950. 

20 Känn min kärlek nära dig, överlåt dina bekymmer till mig, samtala med mig i lugn och ro, och 

sannerligen, säger jag dig, efteråt kommer du att känna dig stärkt. Varför kommer ni till mig med rädsla? 

Tror du att jag förråder dig till dina bröder? 

21 Jag hör dig säga till mig i djupet av ditt hjärta: "Mästare, hur ska vi kunna tas emot av dig, 

eftersom vi är så smutsiga av våra synder och du är själva perfektionen?" 

22 Jag svarar er, människobarn: Tror ni att jag inte visste att ni var orena när jag kom för att söka upp 

er? - Jag vet allt, ingenting är okänt för mig. Därför har jag kommit till er för att ge er min kärlekslära, som 

kommer att rädda er från alla snår och hjälpa er att rena er från alla synder. 

23 Varför känner de fattiga, världens pariaer, att de är de mest ovärdiga för min kärlek? Är det för att 

de har hört att jag är kung? - Så långsamma ni är när det gäller att förstå de gudomliga lärorna! Har ni inte 

förstått att jag blev människa i den andra tidsåldern för att ge er den största lektionen i ödmjukhet? Kom 

ihåg att jag i Jesus föddes bland de fattiga och levde bland dem, att jag gick med dem på stigarna, att jag 

besökte deras hem och satt vid deras bord, att jag botade deras sjuka kroppar, smekte deras barn, led och 

grät med dem alla. 

24 Se, här är samma Herre, men i dag kommer han i andeform. Denna kung har varken krona, 

purpurfärgad mantel eller spira. Jag lever helt enkelt i perfektion och regerar med kärlek. 

25 Varför skulle jag manifestera mig i praktfulla palats, med pompa och ståt, om detta inte är för mig? 

Sannerligen säger jag er att de som föreställer sig mig i lyx och yttre prakt har en felaktig uppfattning om 

vad min gudomlighet är. 

26 Många kommer att förundras över att jag, som Kristus, nu har gett mig själv gudomlighet, och de 

kanske säger: "Hur kommer det sig att du, som en gång sa att han bara kom för att göra sin Faders vilja, nu 

talar till oss som om du vore Fadern själv?" - Men jag svarar dig: Förstå att Kristus talade som Gudom, 

som Guds Ord, och att Ordet idag på nytt talar till dig i Anden. Därför säger jag er att Fadern, Ordet och 

den Helige Ande är en enda Gud. 

27 Ni är gjorda av materia, i vilken jag har placerat en själ, och denna har jag utrustat med en ande. Är 

det därför ni säger att tre personer bor i varje person? 

28 Dessa tre krafter bildar en enda varelse, även om var och en av dess delar uttrycker sig på olika 

sätt. 

29 När det råder fullkomlig harmoni i människan mellan de tre naturer som hon är skapad av, liknar 

det den harmoni som råder i Gud, för då finns det bara en vilja i honom, nämligen att nå toppen av sin 

andliga fulländning. 

30 Människor, under en lång tid har jag undervisat er för er kamp. Men endast de som har frigjort sig 

från ambitiösa, materiella mål och som har sett sitt syfte i livet enbart i att lära sig andliga läror, stannar 

kvar hos mig. Till och med bland dem som redan har gått bort till det bortomliggande finns det många som 

lyssnar till mig från sitt utvecklingsstadium. 
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Hur många av de "första" kunde inte hålla ut och vara trogna mot mig! De ville inte vänta på att de 

första fröna skulle bära frukt. De vacklade i sin tro, tvivlade och förutsåg inte den storhet som skulle 

komma att utgjuta sig över de "sista". Men när de återvänder, lockade av detta folks skrik och jubel, måste 

de ta den sista platsen. 

31 Detta bör tjäna som en läxa för dem som i dag, trots att de ser fröets förökning, fortfarande tvivlar 

på att denna undervisning kommer att blomstra. 

32 Dematerialisera er själva, från och med i dag ska ni lägga er hängivenhet till Gud i ytterst enkla 

former och därigenom förbereda er själva och göra er redo för den förening av ande till ande som ni 

kommer att ha med er Herre. I dag måste jag fortfarande tala till er genom dessa kroppars förmedling så att 

ni kan stärkas i er tro och känna att jag är nära er i djupet av ert hjärta. 

33 Uppfyller (er uppgift), människor, och jag ska uppfylla er (mina löften). Bär vittnesbörd om mig, 

så skall jag göra det om er. Befria er från all själviskhet om ni vill tillhöra i sanning Mina arbetare som ska 

göra Mitt Ord känt bland människor. Sluta oroa er för er själva och börja bry er om era medmänniskor. Jag 

vill att du ska upptäcka den suveräna lycka som kommer av att lindra någon annans smärta. 

34 I mitt ord av tröst, ljus och kärlek, ge era bröder den balsam som jag har anförtrott er. 

35 En dag kommer du att förstå att andens visdom är överlägsen intellektets vetenskap, för 

människans intelligens upptäcker bara det som hennes ande avslöjar för henne. Jag ger er detta tips 

eftersom många av er kommer att säga: "Hur ska jag kunna bota de sjuka om jag inte känner till 

vetenskapen om helande?" 

36 Förbarma er över era bröder, ha tro, vet hur man ber och gör er värda Min nåd med dessa 

förtjänster. Sannerligen säger jag er: Då kommer ni att få uppleva hur det är möjligt att utföra mirakel. 

37 Om det trots mina instruktioner finns någon som tvivlar på att detta ord kommer från Fadern, låt 

honom fråga mina arbetare, dessa människor som följer mig, och han kommer att få tusentals vittnesmål 

som kommer att berätta om verkliga mirakler som skulle förvåna de vetenskapsmän som får ta del av dem. 

38 Lyssna noga: När jag har slutat att ge er mitt ord, låt detta folk vara såare av min andliga säd. Men 

jag frågar dig: Vad kommer du att göra för att ta itu med de instruktioner som du har fått från mig? 

Kommer du att vara villig att troget föra mina inspirationer vidare? - Lova mig ingenting om vad ni 

kommer att göra under dessa dagar, utan fortsätt att lyssna till denna undervisning och fördjupa er i den. 

Idag är ni förenade kring Mästaren, men ni vet inte hur många av er som kommer att vända mig ryggen 

genom att inte lyda mina bud. 

39 Låt inte åren passera oanvända, utan ta varje dag ett nytt steg framåt på den andliga vägen. Gå med 

ett fast steg, gå inte i brådska bara för att känna sig före de andra, för det skulle vara mycket smärtsamt om 

han snubblade. 

40 Jag vill att ni ska bli starka genom ert tänkande, genom intuition, genom förandligandet av era 

verk, så att ni inte orsakar minsta smärta i era liv och gör er redo att lindra alla lidanden som dyker upp på 

er väg. 

41 Jag har gett er många läror, o folk, vissa mer djupgående än andra. Jag talar till alla mina barn, till 

dem som går före och till de "sista". Detta är nödvändigt eftersom nya "små barn" fortsätter att anlända 

med en längtan efter detta ord, och precis som jag gjorde med er kommer jag att börja med att ge dem den 

enklaste undervisningen. 

42 Jag frågar de "sista": Tror du att du inte har något andligt uppdrag? Känner du dig inte ansvarig för 

mänskligheten? Om ni tror det är ni fel, för era gåvor och era uppdrag är lika stora som de ni ser som jag 

använder för att ge er min undervisning. De tänkte samma sak som ni när de först hörde mig, och se på 

dem nu: Så fel de hade! 

43 Håll dig på denna väg, för snart kommer du att förstå allt du har och vilket uppdrag du ska utföra 

på jorden. 

44 Förstå att jag, er Gud, inte har haft någon början och inte heller kommer jag att ha något slut. Jag 

är evig och i denna tid avslöjar jag för er många av det andliga livets hemligheter. Denna kunskap kommer 

att leda dig till att uppfylla lagen i kärlek och trohet mot ditt öde. 

45 Tiden har kommit då jag avslöjar nya läror för er, och detta verkar för er som om Fadern återvände 

till sina barn efter en lång frånvaro. 
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46 Jag gav dig gåvan av fri vilja, för din själ har placerats i början av en lång resa, vars slut är målet 

för dess rening och fulländning. För att nå denna lycka måste du nå fram genom kärlekens, trons och 

orubblighetens förtjänster. 

47 Hur vacker är inte den fria viljans gåva, och hur illa har människan använt den. Men efter denna 

långa erfarenhet kommer anden att resa sig, hävda sig över världens passioner och använda denna 

välsignade frihet endast för att förhärliga sin Fader. 

48 Blomningarna kommer från växterna och ger mig sin doft. Detta är deras öde, som de inte kan 

undkomma eftersom de saknar anden och därmed frihetens gåva. Fåglarna erbjuder mig sin sång, men de 

kan inte göra något annat, för det är vad de skapades för, och de har ingen fri vilja. 

49 Hur stor kommer inte din förtjänst att vara den dag då du också blir som blommorna eller fåglarna, 

trots att hjärtat, i kraft av sin fria vilja, skulle vilja leda dig på avvägar med sina passioner från den väg 

som leder till att du fullgör dina uppgifter. Detta kommer att vara andens tid, för den kommer att ta sin 

rättmätiga plats, och det kommer också att vara materiens tid, när den erkänner sin underordnade ställning 

och båda låter sig ledas av samvetet. Den harmoni som då kommer att finnas i människan kommer att vara 

densamma som den som finns i alla skapade ting. Min närvaro kommer inte bara att kännas igen, utan 

även kännas av människor. 

50 Tiden närmar sig när människorna kommer att ge mig den sanna hyllningen, när de slutar att 

bränna det rökelse som de har erbjudit mig sedan de första dagarna - en rökelse som inte alltid har talat till 

mig om rena gärningar, utan som ofta har varit genomsyrad av mänsklig ondska. Den hyllning som 

kommer att ersätta rökelsen kommer att vara er kärlek som når mig. 

51 Du vet att du skapades "till min avbild och likhet", men när du säger det tänker du på din 

mänskliga form. Jag säger er att min likhet inte finns där, utan i er ande, som - för att bli lik mig - måste 

fullända sig själv genom att praktisera dygderna. 

52 Jag är vägen, sanningen och livet, jag är rättfärdigheten och det goda, och allt detta kommer från 

den gudomliga kärleken. Förstår du nu hur du måste vara för att vara "till min avbild och likhet"? 

53 Anledningen till att du skapades var kärlek, den gudomliga längtan efter att dela min kraft med 

någon, och anledningen till att jag gav dig viljans frihet var också kärlek. Jag ville känna mig älskad av 

mina barn - inte betingad av lagar, utan av en spontan känsla som skulle brista fritt i deras andevärld. 

54 Människor som svepts med av sina passioners våld har sjunkit så lågt i sina synder att de har gett 

upp allt hopp om frälsning. Men det finns ingen som inte kan bli helad. För själen - när den har övertygat 

sig själv om att de mänskliga stormarna inte kommer att upphöra så länge den inte lyssnar till samvetets 

röst - kommer att resa sig och uppfylla min lag tills den når målet för sitt öde, som inte är på jorden utan i 

evigheten. 

55 De som tror att tillvaron är meningslös, som tänker på att kamp och smärta är meningslösa, vet inte 

att livet är den mästare som formar och smärtan är den mejsel som fulländar. Tro inte att jag skapade 

smärta för att ge dig den i en kalk, tro inte att jag orsakade ditt fall. Människan blev olydig av egen vilja 

och därför måste hon också resa sig upp av egen kraft. Du ska inte heller tro att endast smärta kommer att 

fullända dig; nej, du kommer också att nå mig genom kärleksfull aktivitet, för jag är kärlek. 

56 Om jag har gett dig en lång och svår väg, kom ihåg att jag följer dig på den, fortsätter att lära dig 

och hjälper dig med ditt kors. Och för att ge er bevis på att jag är med er har jag gått så långt att jag har 

blivit människa, synlig och berörbar. Men ni är dåraktiga i era bedömningar, ni tvivlar när ni ser mig 

mänskliggjord och säger att det inte är möjligt för era ögon att se Gud. Men när jag säger att jag är Ande, 

säger ni: "Hur är det möjligt att känna igen och tro på något som man inte kan se?" 

57 Ni har nått en utvecklingsnivå där ni kan förstå mig i mitt gudomliga väsen och känna mig som 

ande. Andens utveckling och reinkarnation har gradvis förberett er för att ta emot min nya undervisning. 

58 När det mörker som har omslutit mänskligheten skingras och det blir ljus i andarna kommer de att 

känna närvaron av en ny tidsålder, eftersom Elia har kommit tillbaka till mänskligheten. Men eftersom de 

inte kunde se honom var det nödvändigt att hans ande manifesterade sig genom det mänskliga sinnet, och 

han visade sig för siarna i profeten Elias' emblem: ovanför molnen i sin eldiga vagn. 

59 Elia har kommit i denna tid som en föregångare för att förbereda min ankomst. Han har kommit 

som en profet för att förkunna den nya tidsåldern för er, med dess strider och prövningar, men också med 

visdomen från dess uppenbarelser. Han kommer med sitt ljusfordon för att bjuda in dig att stiga på det, för 



U 31 

21 

att bära dig upp över molnen och föra dig till det andliga hem där fred råder. Lita på honom som den gode 

herden, följ honom andligt som folket följde Moses under den första epoken. Be att han får hjälpa dig att 

fullfölja ditt uppdrag, och om du vill följa honom, gör det. 

60 Innan Elia fördes bort av den brinnande vagnen och fördes upp till himlens höjder, bad Elisa 

honom att överföra sin profetiska gåva och sin ande till honom, så att han kunde bli som Elia hade varit på 

jorden, och Elia lämnade sin mantel till honom som ett bevis på att han uppfyllde sin lärjunges önskan. 

Men Elias' ande och hans profetiska gåva fanns i Elisa som ett tydligt tecken på den andliga förbindelsen 

med människor och på andens reinkarnation. 

61 I varje tidsålder och vid varje gudomlig uppenbarelse visar sig Elia för folket. 

62 Messias hade ännu inte kommit till jorden, inte mycket längre skulle han födas som människa, och 

redan nu var profetens ande inkarnerad i Johannes, som senare kallades Döparen, för att förkunna att 

himmelriket var nära, vilket skulle innebära att Ordet var närvarande bland människorna. 

63 Senare, när jag förvandlade mig själv på berget Tabor för att visa mig i andevärlden för några av 

mina lärjungar, kom Elia tillsammans med Moses för att ta plats bredvid sin Herre. På detta sätt gav han 

förståelse för att en tid i framtiden var anförtrodd åt honom då han skulle behöva göra sin närvaro kännbar 

för mänskligheten för att väcka människans sovande ande till ett lysande och fullkomligt liv. 

64 Detta är den tid som anförtrotts Elia för att väcka mänskligheten. Han är föregångaren som 

kommer att gå från folk till folk, från nation till nation, från person till person för att tala till dem, som 

Johannes gjorde på sin tid vid Jordanbankarna när han talade till folkmassorna och sa åt dem att förbereda 

sig eftersom Guds rike redan var nära. Nu säger han med sin andliga röst till dem att samla sig inom sig, 

eftersom Herrens närvaro i form av den heliga anden är med folket. 

65 När Elia har förberett mänskligheten och förberett Herrens vägar kommer han att återvända till 

Fadern. 

66 När detta sker, be honom inte att lämna sin mantel till dig, som han lämnade den till Elisa, för han 

har gett sig till känna i andlig mening, tiderna har förändrats och du skall glömma symbolerna. Men han 

kommer att lämna er den profetiska gåvan som en kärleksgåva och som ett vittnesbörd om att han var 

bland er. 

67 Utrusta er själva, lärjungar, lär er av mig så att jag kan sända er bland människorna för att göra min 

manifestation känd som den helige Ande och säga till dem som Johannes: "Omvänd er, för himmelriket 

har kommit nära människorna". 

Min frid vare med er! 
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instruktion 32 
1 Förbered er, för jag vill att ni tydligt ska förstå den andliga innebörden av mitt ord som jag 

presenterar för er i denna tredje tidsålder. 

2 Ni är fortfarande små barn, men ni borde redan vara stora lärjungar eftersom ni har levt i flera 

inkarnationer. Endast under den första tiden bör ni vara barn, för att i den andra tiden växa till unga män 

och i den tredje tiden bli mogna. 

3 Jag har alltid sett er som små barn. I din andliga barndom levde du oskyldigt, otillräckligt 

utvecklad i dina förmågor och känslor, utan kunskap om ditt livs början. Då fick ni mina första lärdomar 

och uppenbarelser. 

Under den andra tidsåldern borde ni redan vara ungdomar, och leva i full andlig ungdom i en upphöjd 

form. Men jag fann er deprimerade, förtryckta, bundna av riter och traditioner, och när jag såg att ni inte 

hade använt er av mina läror, kom jag för att med mina exempel på barmhärtighet och kärlek visa er den 

väg som ska föra er till det förlovade landet, och för att förbereda er för det nuvarande stadiet av nya läror 

som jag har lovat att ge er. 

Jag sa till dig att vara stark, att kämpa för att inte falla in i ett nytt slaveri. Men vad har ni gjort av min 

undervisning? - Ni känner fortfarande inte till min undervisning. Varför har ni glömt det löfte ni fick om 

att jag skulle komma tillbaka till er andligt? Jag är närvarande i anden, som jag erbjöd dig, men du känner 

inte igen mig. 

Ni frågar varför jag kallar er Israel och kräver bevis från mig för att kunna tro. - Varför har ni gett er 

hän åt avgudadyrkan och mysticism* och förväxlat materiella handlingar med den andliga tillbedjan av 

Gud? Jag finner er förvirrade av de falska läror med vilka era bröder har lett er vilse från vägen till er 

högre utveckling. 
* Detta avser tron att enbart mottagandet av ett sakrament eller deltagandet i en pilgrimsfärd utlöser en mirakulös 

kraft. 

Du klagar för att du saknar frihet. Jag ser vad du har lidit genom den bittra bägaren, som du har tömt 

fullt ut. Men tro inte att jag har tuktad dig: Nej, jag har alltid velat vägleda dina steg så att du skulle älska 

mig som Fader och känna mitt gudomliga beskydd. 

4 Många århundraden har gått sedan den dag då jag gav er mitt ord och mina sista förmaningar 

genom Jesus, men i dag visar jag mig för er som den Helige Ande för att uppfylla mitt löfte till er. Jag blev 

inte människa, jag kommer i Anden och endast de som är utrustade får se mig. Medan ni tror på mitt ord 

och följer mig, accepterar andra inte min manifestation och förnekar den. Jag var tvungen att ge dem stora 

bevis, och tack vare dem har jag gradvis övervunnit deras misstro. 

Den kärlek och det tålamod som jag alltid har visat dig gör att du förstår att endast din Fader kan älska 

och instruera dig på detta sätt. Jag vakar över dig och gör ditt kors lätt så att du inte snubblar. Jag låter dig 

känna min frid så att du kan gå din väg full av tillit till mig. 

5 Ni har alltid lidit för att ni inte har lyssnat till mitt exempel på ödmjukhet. Ni har inte tänkt på hur 

lågt jag har kommit ner för att göra mig hörbar och begriplig för er. Men jag förlåter er, för ni tillhör det 

första folket, de förstfödda. 

Lev enligt mitt exempel och se till att mänskligheten älskar mig, att de närmar sig mig. Människor 

förstår inte längre hur de ska söka mig, de känner inte min närvaro, de känner inte igen mina fördelar och 

tillskriver mina mirakel till slumpen. De litar inte på mig och lever lättsinnigt i sin stora förvirring. 

Jag har berättat för er att inget trädblad rör sig utan min vilja. Ni vet att jag styr universum med mina 

kärlekslagar och att alla varelser lyder mig. Det är bara människan som försöker kringgå dessa lagar utan 

att vilja använda sin fria vilja på ett bra sätt. 

6 Vila dig från livets växlingar. I dag är du nedböjd av dina lidanden, din ande har smärta, och tårar 

av ånger över dina överträdelser rinner upp ur dina ögon. - Ni har blivit felbedömda eftersom ni har följt 

min sak. Men jag har sagt er att om ni förbereder er, kommer ni att kunna övervinna och bära era bröders 

domar med den styrka som utövandet av välgörenhet kommer att ge er. 

7 Det är inte för ingenting som jag har valt er som redskap för att sprida mitt ord. Jag litar på dig. Jag 

anförtror er ett svårt uppdrag, nämligen att genom ert exempel ge era bröder frälsning. Fröet finns i dig, 

det är samma frö genom vilket jag gav dig liv från början. Som ett resultat av ditt arbete och din omsorg 
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förväntar jag mig goda frukter från ditt frö. Gör ljuset av det kors du bär genom att med kärlek fullfölja det 

uppdrag jag har anförtrott dig. Slutför ditt arbete, var inte rädd för kroppens död, kom ihåg att din ande 

aldrig kommer att dö. Den kommer bara att göra sig av med den kroppsliga materia som den fick som ett 

verktyg för att leva på jorden och som, när dess uppgift är slutförd, kommer att betala sin tribut till jorden. 

Men din ande kommer att bli fri att ge sig ut mot obegränsade horisonter, och på så sätt börjar ett nytt liv 

för dig där du kommer att finna belöningen för ditt arbete i denna värld. 

8 Förkasta felaktiga seder och traditioner. Använd ljuset i min undervisning så att era tvivel kan 

skingras och mysterierna klarläggas, vilket är min vilja. 

9 Jag visar er andens sanna liv, så att ni inte lever under omotiverade hot och inte uppfyller Min lag 

endast av rädsla för straff, vilket de som inte förstod (korrekt) hur man tolkar Mitt ord har talat till er om. 

Förstå Min Lag, den är inte komplicerad eller svår att förstå. Den som känner till den och handlar i 

enlighet med den kommer inte att bli skamfilad, och han kommer inte heller att ge plats åt falska ord eller 

förutsägelser, missuppfattningar eller felaktiga tolkningar. Min lag är enkel, den visar alltid den väg som 

du måste följa. Lita på mig, jag är vägen som leder dig till den vita staden, till det förlovade landet som 

håller sina portar öppna i väntan på din ankomst. 

10 Det har varit min glädje att ge er ett arv som inte bara tillhör er utan hela mänskligheten. Du har 

fått så mycket att du har en skyldighet att dela med dig av detta överflöd till alla som frågar. Bär ljuset till 

era bröder som botar för sina brott i fängelset, trösta de sjuka, "smörj "* dem med er kärlek så som jag 

gjorde under den andra epoken och ni kommer att se min barmhärtighets balsam flöda över dem. 

Uppmuntra de drabbade, lär dem att ge upp och ge dem ny kraft. På så sätt använder du dina gåvor och 

känner dig stärkt. 
* Se not 1 i bokens bilaga. 

11 Du har runt dig en värld av dygtiga andar som kommer till din hjälp. Be troget och vördnadsfullt om 

det så kommer du att få ta del av deras fördelar. Kalla på dem utan några preferenser, för de har alla 

förberetts av mig på samma sätt, de har alla gjort sig värdiga att komma till mänsklighetens hjälp i denna 

tid. Följ deras exempel och förenas med dem i det höga målet att uppnå andliga framsteg. 

Jag har låtit denna "andliga värld "* lära er, och i den strid som närmar sig kommer de att vara 

oövervinneliga soldater och era försvar. 
* Se anmärkning 2 i bilagan. 

12 Min lag är inte begränsad, den är oändlig och du kan uppfylla den på många olika sätt. Jag kräver 

inte att ni ska utföra perfekta gärningar, men ni måste studera den och fördjupa er i den så att ni kan 

tillämpa den praktiskt. 

13 Jag vill inte att ni ska betrakta dessa "stunder" här som förlorade eller dåligt utnyttjade efter att ha 

hört Mitt Ord under så lång tid. Om ni framhärdar kommer ni att lyckas förandliga er själva och då 

kommer ni att vara som en öppen bok för era bröder. - Efter 1950 kommer du att nå en högre höjdnivå. Jag 

kommer att fortsätta att kommunicera med dig genom inspiration, och människorna kommer att ta emot 

dina ord som budskap som jag sänder dem. Vid den tidpunkten kommer ni att inse hur klok och 

djupgående Min undervisning har varit. 

14 Efter 1950, det år då min manifestation i denna form kommer att upphöra, kommer mänskligheten 

att genomgå stora prövningar. Naturen kommer att drabbas av omvälvningar, allt kommer att skakas om, 

tecken på upplösning kommer att synas på alla områden. Förbered er och hjälp de svaga under denna tid, 

för många kommer att falla under dessa prövningar. 

15 År 1950, som vissa fruktar och andra längtar efter, är snart här. Många sekter och religioner tänker 

på det här datumet och väntar på de händelser som kommer att inträffa vid den här tiden för att döma Mitt 

verk. Andra kommer att fråga om orsaken till det jordiska kaoset, och du kommer att tala till dem i mitt 

namn och meddela dem att mänskligheten efter detta kaos kommer att uppnå den efterlängtade freden. 

16 För jag är inte okänslig för era lidanden, de kommer till mig och orsakar mig smärta. Varför 

betraktar ni er själva som främlingar, trots att ni bor i samma hem som är denna värld, och varför skiljer ni 

er åt i raser, klasser och trosbekännelser? Jag lovar er att jag kommer att avlägsna gränserna och föra alla 

närmare varandra. Kronorna och spiraerna kommer att falla, makten kommer att försvinna och så även 

rikedomarna, för det är dags att dessa skillnader upphör att existera. Den dag kommer när ni alla kommer 
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att äga jorden lika mycket. Du kommer att gå från den ena stolpen till den andra utan att någon stoppar 

dig. 

17 Hyckleri, illvilja och fåfänga kommer att försvinna för att ge plats åt kärlek och harmoni. Och den 

klagan som stiger upp till mig från änkor, föräldralösa barn, för brist på bröd, från fredslöshet och 

glädjelöshet, kommer att förvandlas till en lovsång av kärlek och tacksamhet som kommer att brista ut från 

alla mina barn. 

18 Ni känner er inte oroliga i ert land eftersom ni har fred och välbefinnande. Men jag säger till er att 

ni inte ska lita för mycket på detta. Ni får inte sova, utan ni måste vakta och tjäna pengar om ni vill bevara 

denna fred. 

19 Arbetare, jag söker upp er i prövningar, som jag gjorde vid en annan tidpunkt med den tålmodige 

Job. Men tro inte att jag gör det för att få dig att lida. Nej, det är för att göra din själ stark i denna lidandets 

smältdegel. 

20 Försök inte att visa er rena inför mig när ert samvete anklagar er för era brott och synder. Det är 

bättre om du bekänner dig inför din Fader och låter hans ord rena dig från alla fläckar som en renande 

ström. Då kommer du att känna dig värdig att träda fram inför dina bröder för att lära dem sanningen som 

min undervisning innehåller. 

21 Min frid är i ert land. Vakta och be så att du inte förlorar denna nåd genom dina onda gärningar. 

Behåll min frid, samla min visdom som en skatt. - Har ni inte blivit medvetna om hur kriget ligger på lur 

för er, knackar på era dörrar och sätter upp fällor för att fälla er? Men om du vet hur du ska vakta, frukta 

inte, för jag kommer att stå vid din sida så att du kan segra i din kamp. 

22 Jag är HERREN som alltid har räddat dig från döden. Jag är den enda Gud som alltid har talat till 

er. Kristus var Mitt Ord som talade till dig genom Jesus. Han sa till er: "Den som känner Sonen känner 

Fadern." Och den Helige Ande som talar till er i dag är också jag, för det finns bara en Helig Ande, bara 

ett Ord, och detta är mitt. 

23 Lyssna, mina lärjungar: I den första tidsåldern gav jag er lagen, i den andra lärde jag er kärleken 

med vilken ni skulle tolka dessa bud, och nu i denna tredje tidsålder sänder jag er Ljuset så att ni kan 

genomskåda innebörden av allt som har uppenbarats för er. 

24 Varför vill ni då upptäcka tre gudar när endast en gudomlig ande existerar, som är min? 

25 Jag gav lagen till de första människorna, och ändå meddelade jag Mose att jag skulle sända 

Messias. Kristus, genom vilken jag gav er mitt ord, sade till er när hans uppdrag redan höll på att ta slut: 

"Jag återvänder till Fadern från vilken jag kom." Han sa också till er: "Fadern och jag är ett." Men efter det 

lovade han att sända er Sanningens Ande som, enligt min vilja och enligt er utveckling, skulle belysa 

mysteriet med mina uppenbarelser. 

26 Men vem kan kasta ljus över mina hemligheter och förklara dessa mysterier? Vem kan lossa 

förseglingarna i min visdoms bok utom jag? 

27 I sanning säger jag er att den Helige Ande, som ni för närvarande tror är något annat än Jehova och 

Kristus, inte är något annat än den visdom som jag gör känd för er ande för att få er att förstå, se och känna 

sanningen. 

28 Idag gör jag dig redo att ta emot mitt ord så att det kan falla som dagg på törstiga växter, som 

kristallklart vatten som släcker din andes törst. Jag tar emot er i min faderskärlek som ömma barn. 

29 Du börjar ta dina första steg på fast mark. Men om ni stannar upp och senare inte lyssnar till mina 

bud, så blockera inte vägen för era bröder, de som kommer efter er fulla av längtan efter att tjäna mig, de 

som har förberett sig och väntar på mig. Vad kan du lära ut om du inte lär dig min läxa? träng in i Mitt 

verk och låt er bli upplysta så att ni kan förstå Mig. Jag är Alfa och Omega, början och slutet på all 

undervisning. 

30 Under denna tid tillkännager jag för er de besök som måste ske. Tre fjärdedelar av jorden kommer 

att försvinna, smärta kommer att knacka på allas dörr och världen kommer att drabbas av stora svårigheter. 

Men om ni förbereder er, kommer en region att räddas genom en av er. 

Den vetenskap som människan har uppnått kommer inte att vara tillräcklig för att bota de märkliga 

sjukdomar som kommer att uppstå. Då kommer du att förstå att du måste höja dig över det jordiska för att 

kunna bota och förhindra ondska. "Israel" kommer att rädda mänskligheten från stora svårigheter. Men hur 

mycket ni måste utrusta er för att uppfylla ert öde. Apostlarna i denna tid kommer att gå från land till land 
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med de goda nyheterna, och deras gåvor kommer att vara som en outtömlig källa som överflödar sina 

fördelar till alla människor. 

31 Med varje mirakel som jag ger dem kommer de att väcka tron hos nya apostlar och deras uppdrag 

kommer att bli stort. Men ve dem om de blir fåfänga, för då förlorar de sina gåvor. 

32 Respektera de gåvor som dina bröder har fått. Sköt det träd som jag har anförtrott er, för ni är alla 

arbetare på en och samma åker. Min barmhärtighet följer dig överallt, jag känner dina gärningar och 

tankar. Bevaka och be, för människor behöver din bön för sin andliga utveckling. 

33 Många av er tror att era lidanden strider mot Faderns kärlekslag, eftersom ni tänker: "Om jag är 

Guds barn, om den allestädes närvarande Fadern skapade mig, varför lät han mig falla, varför skapade han 

mig inte lydig, god och fullkomlig?" 

34 I sanning säger jag er att ni inte har tänkt på vad ni tänker. Det som du ser som en motsägelse till 

mina lagar är just en bekräftelse på kärlekens lag. Men för att du ska förstå detta bättre, lyssna noga: 

På himlens gudomliga stege finns ett oändligt antal varelser vars andliga fulländning gör att de kan ta 

olika steg beroende på vilken utvecklingsnivå de har uppnått. Din ande skapades med lämpliga egenskaper 

för att utvecklas på denna stege av perfektion och för att nå det mål som satts upp i Skaparens höga råd. 

35 Ni känner inte till dessa andars öde, men jag säger er att det är perfekt, precis som allt som jag har 

skapat. 

36 Ni förstår fortfarande inte de gåvor som Fadern har gett er. Men oroa dig inte, för senare kommer 

du att bli medveten om dem och uppleva hur de uppenbaras fullt ut. 

37 Det oändliga antalet andar, som - liksom din - lever på olika livsplan, är förenade med varandra 

genom en högre makt, nämligen kärlekens. De skapades för kamp, för högre utveckling, inte för 

stagnation. De som har uppfyllt mina bud har blivit stora i gudomlig kärlek. Jag vill dock påminna er om 

att även när er ande har uppnått storhet, makt och visdom kommer den inte att bli allsmäktig, eftersom 

dess egenskaper inte är oändliga som de är hos Gud. Ändå kommer de att vara tillräckliga för att föra dig 

till toppen av din fulländning på den raka väg som din Skapares kärlek har utstakat för dig från första 

ögonblicket. 

38 Vid er skapelse gav jag er den fria viljan som gåva, så att ni genom er egen vilja skulle förhärliga 

mig genom den kärlek och barmhärtighet ni visar era bröder. 

39 Ett sinne utan fri vilja skulle inte vara en skapelse värdig den Högsta Varelsen. Det skulle vara en 

inaktiv varelse utan strävan efter perfektion. 

40 I dag lever ni fortfarande ett materialistiskt liv på grund av bristen på broderskap. För i det andliga 

området lever allting i perfekt harmoni. 

41 Bristen på förståelse för den gudomliga kärleken leder till en tillbakagång för anden, som endast 

kan undvikas genom att återvända till den rätta vägen, till oåterkallelig omvändelse och lydnad. 

42 I er nuvarande värld har era bröder som kultiverar vetenskaperna inte lett er till toppen av er 

utveckling. De har lett er till smärta, till avgrunden och arrogans. Men jag har aldrig övergivit er, utan det 

är ni som tveksamt har svarat på min kärlekskallelse. 

43 Eftersom ni har missbrukat den kärleksfulla och rättfärdiga frihet som er Fader gav er måste ni 

rena er med smärta och tårar från de fläckar som ni har lagt på er själ. Men den som gottgör sina 

överträdelser genom att ge upp kommer att nå sin högre utveckling, och hans uppstigning kommer att vara 

snabbare än hans fall. 

44 Under många århundraden har jag gett er exempel och bevis på ömhet, på gudomlig kärlek, som 

ibland har kunnat beröra era hjärtan och få er att utbrista: "Jag älskar dig Herre, jag beundrar dig". Men jag 

frågar dig: Om ni älskar mig, varför efterliknar ni inte mig och tillämpar inte mina läror i praktiken? 

Varför har ni avlägsnat er från det andliga livet och därmed försenat er utveckling? Hur vågar du skylla på 

Gud för dina egna fall, din smärta och din oförsiktighet? 

45 Idag, när jag kallar på er, lyssnar inte alla på mig. Ändå lovar jag er att alla fortfarande kommer att 

lyssna till mig och att ingen av mina barn kommer att gå förlorad i Andens evighet. 

46 Vissa kommer att söka mig som svar på min kärlek, andra, som är nedböjda av smärta, kommer att 

vädja om att min barmhärtighet ska avvärja deras bägare av lidande. 

47 Jag utvidgar det budskap som jag gav dig genom Jesus. Men du vill ännu inte lämna de osäkra 

vägar som du har vandrat på. 
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48 Ska du anklaga mig för allt som inte kommer från mig utan orsakas av dig? - Jag sa till er att ni 

skulle så kärlek, men i stället har ni sått hat. Vill du skörda kärlek? 

49 Jag har lärt er att leva ett enkelt, rent och generöst liv i fred, men ni insisterar på att leva i ett 

ständigt krig av hat, materialism och vansinnig ambition. 

50 Du ber nästan alltid Gud utan att veta vad du ber om, men du ger aldrig Gud det han ber dig om för 

din egen skull. 

51 När du har blivit så fåfäng och så förlorad i de gudomliga lärorna, hur kan du då be Gud att ge dig 

det du inte vet hur du ska be om, eller att han ska styra universum enligt dina idéer eller din vilja? 

Sannerligen säger jag er att universum inte skulle bestå en sekund om han lät er styra det enligt era 

mänskliga nycker. 

52 Jag har gett dig ytterligare en droppe av gudomlig visdom. Jag kommer att ge dig mer under 

kommande lektioner. Men ta inte emot min undervisning utan att tänka ordentligt på den. Det kommer 

bara att hjälpa dig att känna min utstrålning som kommer att fylla dig med ljus så att du bättre kan förstå 

mina uppenbarelser. 

53 Fatta innebörden av undervisningen och tolka den enligt ditt samvete och hjärta. 

54 Andlighet finns inte i religionernas eller vetenskapernas texter. Den vilar (gömd) i din ande, som 

skulle vara meningsfullt engagerad om den alltid uppfyllde det bud som säger dig: "Älska varandra". 

55 Skapa inte nya filosofier eller teorier som härrör från denna undervisning, bygg inte materiella 

tempel och gör inte heller allegorier eller symboler. Jag kommer att ge dig alla de uppenbarelser som 

kommer att komma till dig i dessa tider. 

56 I sanning säger jag er att ni inte är de enda som kommer att få veta sanningen. De olika 

religionernas präster, vetenskapsmännen, troende och icke-troende, de är alla i sitt ursprung Guds andliga 

varelser som jag kommer att överösa med nåd under deras livsresa. 

57 Inbjud ödmjukt era bröder att studera Min undervisning om kärlek, barmhärtighet och andlig 

upphöjning. Glöm inte att inget av dina verk kommer att vara perfekt om de inte bygger på kärlek till allt 

du ser, och även till det du bara anar i stunderna av kontemplation. 

58 Det finns många liv i det osynliga, hon misstänker, välsignar dem och älskar dem. 

59 Skapa inte avgudadyrkan, fanatism eller jordiska rankningar. Det finns inget större än det ljus som 

pryder det sinne som har uppnått fulländning genom dygd. 

60 Den som älskar mer är större än den som säger sig vara det på grund av sitt ämbete eller sin 

fåfänga. 

61 Kom ihåg Jesus! 

62 Din förståelse är klarare i dessa tider och mitt ord blir också mer begripligt. 

63 Mitt tempel är ditt hjärta, dess ljus är min kärlek. Den största offergåva du kan lägga i den är din 

själs frid när du gör gott i livet, välsignar dina bröder och älskar dem. 

64 Vad skulle sånger, böner och riter hjälpa dig om du bara bär på låga passioner inom dig? Jag 

törstar efter din kärlek, inte efter rökelse. Färre tårar och mer ljus är vad jag önskar för er tillvaro. 

65 För allting måste ni svara, och i enlighet med era onda gärningar kommer ni att få de mest 

bestämda domarna genom er själva. För jag dömer dig inte, detta är fel. Det är din egen ande i sitt tillstånd 

av klarhet som är din fruktansvärda anklagare och fruktansvärda domare. Jag, å andra sidan, försvarar dig 

mot de vilda anklagelserna, frikänner dig och förlöser dig, för jag är kärleken som renar och förlåter. 

66 Jag kommer att ge er nya lärdomar så att ni kan förstå den här lektionen, som är ett annat blad som 

jag ger er så att ni kan sammanställa "Det sanna livets bok". 

67 Uppfyll min lag, och genom ditt exempel på ödmjukhet, barmhärtighet och kärlek kommer dessa 

små skaror att föröka sig och bli lika många som stjärnorna på himlen och som sanden på havet. 

Min frid vare med er! 



U 33  

27 

Instruktion 33 
1 Återigen öppnar Mästaren sin instruktionsbok för att stavelse för stavelse förklara sin kärlekslära 

för er. Om ni vill lyssna på mig som en Fader säger jag till er: Titta, här är bordet dukat så att ni kan sätta 

er ner och njuta av maten som jag har lagat åt er med så mycket kärlek. 

2 Jag kommer i andevärlden för att göra mig känd bland mina lärjungar. Ni kallar denna tid för 

ljusets tid, eftersom varje ande och all materia har känt min andliga närvaro. 

3 Jag är Ljuset och Vägen, men ni är inte alla medvetna om syftet med min manifestation bland er. 

Istället för att njuta av mina gudomliga instruktioner och mina uppenbarelser förblir ni avtrubbade av mina 

inspirationer* och tror att jag bara har kommit för att lindra era materiella behov och bekymmer, och ni 

begränsar er till att be om bröd, arbete, pengar eller hälsa, utan att inse att jag ger er alla materiella fördelar 

utöver det. 
* Se anmärkning 3 i bilagan. 

4 En del av er kommer med ett hjärta fullt av tacksamhet och glädje för att de har fått en förmån som 

de har begärt för sitt jordiska liv, och jag välsignar dem. Men sannerligen, säger jag er, större är de andliga 

gåvorna som finns i er, som börjar ge er sina första frukter under mina instruktioner, och för dessa har ni 

ännu inte tackat mig. 

5 Öppna ditt hjärta så att du i det kan känna allt det som jag ger dig. Se, det är därför jag ofta har sagt 

till er att ni inte har känt mig trots att jag är bland er. 

6 Måste jag återigen, som under den andra epoken, göra de verk som ni kallar mirakel för att finna 

tro? Måste jag ge syn åt den blinde, rörlighet åt den förlamade och liv åt Lasaros för att väcka er tro? I 

sanning säger jag er att många "blinda" har sett ljuset under denna tid, många "förlamade" har gått igen 

och många "döda" har uppstått till ett liv i nåd. 

7 Två nya vägar visar sig för din blick, samma vägar som du har känt sedan början av din 

pilgrimsfärd. Den ena är bred och blommig, den andra smal och täckt av törnen. Du vill vandra på den 

smala vägen, som är dygdens väg, utan att överge den andra, men det är inte möjligt. 

8 Sannerligen säger jag er att ni inte känner till min väg och att ni inte inser att trots dess otaliga 

prövningar finns det frid på den, till skillnad från den mycket breda vägen som ger glädjeämnen som bara 

lämnar smärta och avsky i hjärtat. 

9 Jag vill att din ande ska leva för evigt i min frid. Därför uppenbarar jag mig för honom för att lära 

honom på detta sätt. Glöm inte att ni under denna tid inför det nya förbundets ark har slutit ett nytt förbund 

med er Fader. 

10 Det är min vilja att ni förblir orubbliga i de kommande smärtsamma tiderna och att ni ger min 

undervisning till er nästa. När du sprider mitt ord och ditt vittnesbörd bland mänskligheten, tappa inte 

modet inför dina bröders tvivel. Trodde ni alla när ni först lyssnade till mig? - Använd den här kroppen 

eller det här skalet nu när du har det för att fullfölja ditt uppdrag för mänskligheten. Hur många av dem 

som lever i den andliga rymden skulle inte vilja äga en kroppsdel som de betraktar som en skatt! 

11 Till din ande säger jag: "Låt ditt samvete vägleda dig", och till din materia: "Låt din ande vägleda 

dig och min frid kommer att vara med dig". Om du gör det kommer din ande att vakta som jungfrurna i 

liknelsen som väntade på brudgummens ankomst med lampan brinnande. Saliga är de som lever 

"vakande", för de kommer att vara uppmärksamma för att ta emot mig. Och när den sista timmen kommer 

för dem och de knackar på dörren till den andliga dalen kommer jag att öppna den för dem. 

12 Om ni arbetar med iver kommer ni att vara med mig i morgon. Förbered er med dessa läror så att 

ni, likt Mina lärjungar från den andra eran, kan ge er iväg och bringa ljus till era bröder och tröst till de 

drabbade. Vakna upp från din likgiltighet! För om ni som har lagen inte förstår mitt ord och inte heller 

vittnar om mig, kommer besöken att komma; ni kommer att bli utfrågade, och om ni inte har tagit emot 

min undervisning inom er - vad ska ni då svara? Då kommer du att bli fördömd, du kommer att känna 

rädsla och ånger, och du kommer att minnas vad Mästaren talade till dig kärleksfullt och oavbrutet. Men 

om ni studerar Mitt Ord och reflekterar över det kommer ni att vara förberedda när ni måste tala om denna 

uppenbarelse, och de som förstår er kommer att säga: "Den Gudomlige Mästaren har verkligen varit med 

oss!" - Om du trots dina prestationer skulle bli missbedömd av dina bröder, oroa dig inte, för jag kommer 
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att erkänna ditt arbete, och efter att du har triumferat i de stora prövningarna kommer jag att ge dig fredens 

suveräna lycka. 

13 I framtiden kommer många av er att ägna er åt att sprida denna lära bland mänskligheten, och ni 

kommer att se ert arbete bära frukt och det gudomliga fröet föröka sig. 

14 Jag kallar alla pilgrimer på jorden att höra min röst som inbjuder dem till andlig uppstigning och 

till att få evigt liv. På denna dag då det gudomliga ordet gör sig känt - använd hans ord och låt er upplysas 

av det, för i kunskapen finns ljuset och er frälsning. 

15 Om Min Lag lär er moral, rättfärdighet och ordning i alla handlingar i ert liv, varför söker ni då 

motsatta vägar och skapar smärta för er själva? Och när du går till det hinsides och lämnar din kropp på 

jorden, gråter du för att du älskade skalet för mycket. 

När du känner att kroppen inte längre tillhör dig och att du måste fortsätta på vägen tills du kommer till 

mig, säger jag till dig: "Min son, vad har du att visa mig? Har ni levt på jorden i enlighet med mina bud?" 

Men du, som skäms och är förtvivlad för att du inte har någon kärleksgåva till honom som älskar dig så 

mycket och har gett dig så mycket, har smittat kedjor som trycker ner din ande och den verkar ljuslös, 

gråtande och klagande över sig själv för att den har förlorat sin nåd. Han hör bara Faderns röst som kallar 

honom. Men eftersom han inte har utvecklats och inte känner sig värdig att komma till honom, står han 

stilla och väntar. 

Tiden går och anden hör återigen rösten, och helt uppfylld av sitt lidande frågar han vem som talar till 

honom, och rösten säger till honom: "Vakna! Vet ni inte varifrån ni har kommit och vart ni är på väg?" 

Sedan lyfter han upp ögonen och ser ett enormt ljus, vars glans han känner sig patetisk inför. Han inser att 

han redan existerade innan han sändes till jorden, att han redan var älskad av Fadern från vilken rösten 

utgick och som nu, när han ser honom i detta bedrövliga tillstånd, bär sorg över honom. Han inser att han 

har skickats till olika boningar för att gå igenom kampens väg och för att få sin belöning genom sina 

förtjänster. Och Sonen frågar: "Om jag, innan jag sändes till jorden, var din mycket älskade varelse - 

varför förblev jag då inte orubblig i dygden och var tvungen att falla, lida och slita för att komma tillbaka 

till dig?" Rösten svarade honom: "Alla andar har underkastats evolutionens lag, och på detta sätt skyddar 

min Fader-Ande dem för evigt, och han är nöjd med Sonens goda gärningar. Men jag har sänt er till jorden 

för att göra den till en plats där man kämpar för andlig fulländning, inte till en dal av krig och smärta. Jag 

har sagt att ni ska föröka er, att ni inte ska vara ofruktbara. Men när ni återvänder till den andliga dalen, 

ger ni ingen skörd, ni gråter bara och kommer utan den nåd som jag har utrustat er med. Därför sänder jag 

er än en gång och säger er: Rensa er, sök det ni har förlorat och arbeta på er andliga uppstigning. 

Anden återvänder till jorden och söker sig en liten och ömtålig människokropp att vila i för att påbörja 

livets nya resa. Han hittar det lilla barnets kropp som tilldelats honom och använder den för att gottgöra 

sina brott mot min lag. Med kunskap om orsaken kommer anden till jorden, den vet att den är Faderns 

andedräkt och känner till det uppdrag den har från honom. 

16 Under de första åren är han oskyldig och bevarar sin renhet, han förblir i kontakt med det andliga 

livet. Därefter börjar han lära känna synden, han ser på nära håll människornas stolthet, arrogans och 

oregerlighet mot Faderns rättfärdiga lagar, och det naturligt oregerliga köttet börjar befläckas med ondska. 

Den faller i frestelse och glömmer bort det uppdrag den hade med sig till jorden och börjar göra gärningar 

som strider mot lagen. Ande och materia smakar på den förbjudna frukten, och när de har fallit ner i 

avgrunden överraskar den sista timmen dem. 

Återigen befinner sig anden i den (andliga) livsmiljön, trött och nedböjd av sin skuldbörda. Sedan 

minns han rösten som en gång talade till honom och som fortfarande kallar på honom, och efter att ha 

spillt många tårar och känt sig vilsen utan att veta vem han är, kommer han ihåg att han har varit på den 

platsen tidigare. Och Fadern, som skapade honom med så mycket kärlek, visar sig på hans väg och säger 

till honom: "Vem är du, varifrån kommer du och vart är du på väg?" - I den rösten känner sonen igen ordet 

från den som gav honom liv, intelligens och förmåga, från Fadern som förlåter honom om och om igen, 

renar honom, tar honom bort från mörkret och leder honom till ljuset. Han bävar, för han vet att han står 

inför domaren och säger: "Fader, min olydnad och min skuld till dig är mycket stor, och jag kan inte 

förvänta mig att få leva i ditt rike, för jag har inga förtjänster. Idag, när jag har återvänt till den andliga 

dalen, ser jag att jag bara har ackumulerat skuld som jag måste sona." Men den kärleksfulla Fadern visar 

honom vägen igen, han återvänder till köttet och tillhör återigen mänskligheten. Men nu underkuvar den 
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redan erfarna anden det fysiska skalet med större kraft för att få övertaget och lyda de gudomliga buden. 

Striden börjar. Han kämpar mot de synder som förnedrar människan och vill använda sig av den möjlighet 

som han har fått för sin återlösning. Han kämpar från början till slut, och när de vita håren vid tinningarna 

glänser och hans tidigare så motståndskraftiga och starka kropp börjar böja sig under årens tyngd och 

tappar sin styrka, känner sig anden stark, mognare och mer erfaren. Hur stor och motbjudande synden är 

för honom! Han vänder sig bort från den och når målet. Nu väntar han bara på det ögonblick då Fadern 

kallar på honom, för han har kommit fram till att den gudomliga lagen är rättvis och att Guds vilja är 

fullkomlig, att Fadern lever för att ge liv och frälsning till sina barn. 

När den sista dagen kom kände han döden i sitt kött och kände ingen smärta. Han gick bort lugnt och 

vördnadsfullt. Han såg sig själv i sitt sinne, och som om han hade en spegel framför sig såg han sig själv 

vacker och strålande av ljus. Då talade rösten till honom och sade: "Min son, vart är du på väg?" Han 

visste vem han var och gick upp till Fadern och lät hans ljus komma in i sitt väsen och sade: "O skapare, o 

allomfattande kärlek, jag kommer till dig för att vila och för att ge dig uppfyllelse." - Räkningen var klar, 

och anden var frisk, ren och utan kedjor av synd och såg framför sig den höga belöningen som väntade 

honom. 

Därefter kände han att han smälte samman med Faderns ljus, att hans glädje ökade, och han skådade en 

fridens plats, ett heligt land, kände en djup stillhet och vilade i Abrahams barm." - 

17 Jag talar till dig om de underverk som det andliga livet innehåller och erbjuder dig min 

undervisning. Kommer du att fullfölja din uppgift på jorden och komma till mig, o Israels folk, o 

mänsklighet, min dotter? Genom förtjänst kommer du in i det himmelska riket, och genom att praktisera 

dygder kommer du att uppnå fred på jorden. 

18 Du har kommit in i köttet om och om igen, och med varje återförkroppsligande har du ökat din 

skuld och din försoningsplikt. Klandra inte mig för era lidanden, för jag straffar er inte, ni dömer själva. 

19 Nu har du en sista möjlighet att gottgöra dina överträdelser. 

20 Jag har återvänt till dig på grund av det löfte jag gav dig. Från första tiden har jag slutit ett förbund 

med dig, och jag ska leda dig till slutet. För ni är det folk som har förberett er för att sitta vid mitt bord. Jag 

är maten och frukten, brödet och vinet. 

21 Outtröttligt kommer ni för att lyssna till mig och för att stilla er hunger och törst efter rättfärdighet, 

precis som under den andra eran då folket som hungrade efter kärlek också följde mig. Jag gav mitt ord i 

dalarna och på bergen, till och med på havet och i öknen följde folkmassorna mig. Deras tro kände ingen 

trötthet, deras övertygelse var oförstörbar. Då spred sig min barmhärtighet över dessa människor och 

omslöt dem med mitt ords innersta väsen. Mammorna bar sina barn i famnen, männen lämnade sitt arbete 

för att höra mig, de gamla männen följde med i mängden, stödda på sina käppar. 

22 Vid ett av dessa tillfällen utförde Mästaren miraklet med bröden och fiskarna som ett bevis på att 

vilket bröd som helst räcker om det delas ut med kärlek och utan hänsyn till person. För enhällighet och 

broderskap är också mat. 

23 Till och med lärjungarna hade tvivlat på att sådana magra förnödenheter skulle räcka till för att 

mätta en så stor folkmassa. Men när de såg att miraklet hade blivit verklighet, sade de till sig själva och 

skämdes: "Han är sannerligen Messias." 

24 Nu, i den tredje eran, har ni mig på nytt. Jag ger er det eviga livets bröd som människorna skall äta. 

25 Jag ger er detta ord med hjälp av det mänskliga intellektet. För att kunna göra mig känd på detta 

sätt var jag tvungen att vänta på människans andliga och intellektuella utveckling för att kunna använda 

mig av henne vid denna tidpunkt. Min vilja har uppfyllts, och detta mysterium kommer att förvandlas till 

klarhet för alla dem som för närvarande inte förstår det korrekt. 

26 Frukta inte domarna och hånen från sekter och samfund. Det är de som, trots att de har profetiornas 

böcker i sina händer, inte har tolkat dem (korrekt) och därför inte visste att de skulle förvänta sig Mig. Ni, 

å andra sidan, som inte kände till de profetior som talade om min återkomst som den helige Ande, 

förväntade er mig. Nu är den tredje tidsåldern här, men mänskligheten har inte förstått hur evangeliet ska 

tolkas. 

27 Hur många människor går som får utan herde. Men jag är med er, och för att göra mig igenkännbar 

har jag uppenbarat mig i fattigdom och i ödmjukhet, som under den andra epoken. Om mänskligheten vill 
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identifiera mig genom dem som följer mig kan den lyckas: de sjuka, de plågade, de förödmjukade, de 

utmattade, de som hungrar och törstar efter rättvisa, de som är döda i tron, det är de som följer mig. 

28 Ingen är förvånad över att jag inte dök upp i någon kyrkas sköte under den här tiden, precis som 

jag inte framträdde ur en religion under den andra eran. 

29 Jag kommer inte att stanna där fåfänga, materialism och avgudadyrkan råder. Jag kommer att göra 

mig känd i den största enkelhetens och ödmjukhetens sköte, där det inte finns några riter som får dig att 

glömma kärnan i min lag. Bli därför inte förvånade över att se mig omgiven av de behövande, de 

outbildade och syndarna, för jag har lagt min barmhärtighet i dem, förvandlat dem till nyttiga varelser, gett 

dem gåvor för att omvända många, och genom dem, som är ni, har jag gett tydliga bevis på min makt. Men 

om du fortfarande tvivlar, oroa dig inte, för "ingen är en profet i sitt eget land". I morgon kommer 

utlänningarna och de kommer att tro er, eller så kommer ni att gå till okända länder och de kommer att ta 

emot er, för alla tvivlar inte på er. Det finns också de som följer dig och litar på din kärlek och 

hjälpsamhet, vilket fungerar som en sporre och en sporre för dig på den mödosamma uppstigningen på 

vägen. - Vad ska det bli av dem som följer dig och finner styrka i dig när du vacklar? När du känner dig 

modlös, sök mig och jag kommer att stärka dig. När du möter smärta, tänk inte att jag har tuktad dig. Dra 

nytta av denna prövning för din utveckling. 

30 Jag skulle bara behöva vilja det och du skulle vara ren. - Vilken förtjänst skulle det vara om det var 

jag som renade er? Låt var och en gottgöra sina brott mot min lag, detta är förtjänst. Då vet du hur du ska 

undvika fall och misstag i framtiden, eftersom smärtan kommer att påminna dig om dem. 

31 Om det finns en uppriktig ånger mellan den begångna överträdelsen och dess naturliga 

konsekvenser kommer smärtan inte att nå dig, för då är du redan stark nog att bära prövningen med 

överlåtelse. 

Världen dricker en mycket bitter bägare, men jag har aldrig straffat den. Men efter sin smärta kommer 

den till mig som kallar den. Då kommer de som har varit otacksamma att veta hur de ska tacka honom som 

har utgjutit endast fördelar i deras tillvaro. 

32 Hittills har det inte varit människokärleken som har varit den som har segrat i världen. Det är 

våldet som styr och segrar, precis som det har varit från mänsklighetens början. Den som har älskat har 

fallit offer för ondska. 

33 Ondskan har utvidgat sitt rike och blivit stark på jorden. Men just nu kommer jag för att med mina 

vapen bekämpa dessa krafter, så att kärlekens och rättvisans rike kan upprättas bland människorna. Innan 

dess kommer jag att slåss. För att ge er min Andes frid är det nödvändigt att jag för krig och förstör allt 

ont. 

34 Rättvisans dag är redan här; levande och döda hör samvetets röst i denna tid. 

35 Den här världen är inte det eviga hemmet för din ande. Om det vore så skulle du inte se din kropp, 

som du älskar så mycket, dö, du skulle inte se dina föräldrars liv slockna, de som gav dig liv. Allt är 

förgängligt, ingenting är permanent i den här världen. Om allt här var lycka och nöje skulle du aldrig 

komma ihåg din ande, du skulle inte tänka på andra och inte heller komma ihåg mig. 

36 Din själ har gått en mycket lång väg av smärta, och jag vill inte att du ska möta ännu större smärta 

än den du redan har upplevt. Återvänd till mig i sökandet efter fred, sök er fulländning, och jag kommer att 

förvandla er till mästare som kommer att instruera och rädda dem som är vilse i okunnighetens mörker. 

37 Män som har gråtit över mina ord om förlåtelse, varför har rättvisan ännu inte kommit till er, trots 

att er högra hand har visat sig vara fläckad av er broders blod? - frukta inte, för din sanna omvändelse 

kommer att vara som en mantel som skyddar dig och min förlåtelse som kristallklart vatten som stärker 

dig i din försoning. Men ve den som har dödat och inte betalat sin skuld! Ve den som har lurat, som har 

orsakat skam eller som inte har gjort sin plikt mot sina föräldrar! För då kommer livet och smärtan att 

döma dem som en klok domare och lära dem som en mästare. 

38 Idag har ni kommit till mig genom att övervinna allt motstånd och för att ni längtar efter att höra 

mitt ord på nytt. För ni har en önskan att bli mina lärjungar, och därför kommer ni för att höra och studera 

min gudomliga undervisning. 

39 Du vet att det inte finns något bättre för att förnya dig och finna styrka för att övervinna dina 

passioner än mitt ord, som upplyser din ande och väcker den sanna kärleken till din andliga renhet i dig. 



U 33 

31 

40 Detta är den tid då Mitt Ord presenteras mer detaljerat, så att ni inte kan vara okunniga om vad jag 

avslöjar för er. Men när jag ibland talar till er i bildspråk är det för att ni bättre ska kunna memorera min 

undervisning. 

41 Jag är räddningsbåten som dök upp inom räckhåll för den skeppsbrutna mannen som höll på att 

drunkna. De som har blivit förflyttade i ett stycke till den strand där freden bor känner senare en 

skyldighet inom sig att göra detsamma för sina grannar när de riskerar att gå under. 

42 Fartygen har inte räckt till, och det finns många skeppsbrutna som ropar på hjälp. Se 

mänskligheten gå under i laster, fördärv och brottslighet! Se människor som har gett sig hän åt ett liv i 

materialism och själviskhet! Kvinnorna har vant sig vid den synd som råder överallt, de förlorar sin dygd 

och sin finess, hemmet, som är människans tempel, är vanhelgat eftersom ljuset, värmen och lugnet 

försvinner därifrån. 

43 Jag kommer till den här planeten och söker människans själ, som är Guds tempel, och väcker tro i 

den genom att tala till den om en ny värld, en värld av fred, som den kan nå genom moralisk förnyelse och 

broderskap. 

En del känner att deras hjärta pulserar av kraft och gör det gudomliga idealet till sitt eget; andra klagar 

över hinder och svårigheter som ursäkter för att inte följa mig. De saknar tro och har inte förstått att den 

som vänder sig bort från sitt öde måste återvända till samma punkt om och om igen tills han har gått hela 

vägen. 

44 Jag säger inte att ni ska vända er bort från era materiella plikter eller från hjärtats och sinnenas 

friska nöjen. Jag ber er bara att avstå från det som förgiftar er själ och gör er kropp sjuk. 

45 Den som lever inom lagen uppfyller vad hans samvete kräver. Den som avstår från de tillåtna 

njutningarna för att ge sig hän åt de förbjudna njutningarna undrar varför han inte är lycklig eller fridfull, 

inte ens i de ögonblick då han har den största njutningen. För från njutning till njutning sjunker han 

djupare och djupare tills han förgås i avgrunden utan att finna sann tillfredsställelse för sitt hjärta och sin 

ande. 

46 Vissa måste ge efter och tömma bägaren till sista droppen, där de sökte njutning utan att finna den, 

så att de kan höra rösten från honom som för alltid bjuder in dem till det eviga livets festmåltid. 

47 Jag tar emot mina lärjungars offergåvor. Elia har förberett dig och har gått i förbön hos mig så att 

du kan vara värdig att höra mitt ord och veta hur du ska använda dess andliga mening. Mitt löfte är att alla 

som söker mig i sin hjärtesorg kommer att bli tröstade. 

48 Det är den heliga andens tid när jag kommer i kontakt med människor. Av dem som har hört mig 

börjar en del känna igen mig och andra älskar mig redan. När denna tid av min manifestation är över 

kommer mänskligheten att veta vem som har kommit. De kommer att känna igen Elia som en föregångare 

full av nåd och kraft, och även Mästaren som kom ner av kärlek till mänskligheten. 

49 Älskade lärjungar, ta mig som förebild, så att ni snart kan nå slutet på er gottgörelse, när Elia, 

herden som har lett er genom tiderna, kommer att presentera er för mig. 

50 Jag vill inte att andarna, när de lämnar den här jorden, ska känna sig ensamma eller vilsna i den 

andliga dal som väntar alla. Därför talar Elia till er och förbered er för denna övergång, och ni ska göra era 

bröder bekanta med den Ande som är herde och medlare mellan människan och hennes skapare. 

51 Ni lever under en period av svårigheter och rättvisa, och ni skördar nu alla frukterna av ert arbete. 

Den här tiden måste komma, stod det skrivet. Jag har varnat er för att be och omvända er, men jag har 

funnit er sovande, utan att minnas mina ord. Men jag vakar över er och jag har återigen kommit för att ge 

er min undervisning som visar er mycket vida horisonter. Om du kan förstå det kommer du att vara modig 

och viljestark, och när detta ljus har trängt in i din själ kan du gå till andra och hjälpa dem att frigöra sig 

från sin slöhet. Förbarma dig över dem som syndar av okunnighet och visa dem vägen som leder till deras 

frälsning. 

52 Jag gör dem som en gång var barn till lärjungar, och jag drar lärjungarna ännu närmare mig. Jag 

har placerat er alla på en enda himmelstege och jag har delat med mig av era vedermödor. Mänsklighetens 

smärta når Mig, Elia kämpar för mänsklighetens andliga enhet. Det nya Babelstornet har vuxit fram i 

stolthet och stridigheter, men mittemot det bygger jag Israels torn med en grund av ödmjukhet och kärlek. 

Kampen kommer att vara stor, men till slut kommer dygden att övervinna synden och freden kommer att 
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återupprättas. Då kommer de som har varit svaga att bli starka, de blinda kommer att öppna sina ögon, och 

själens verkliga uppvaknande kommer att äga rum så att den kan gå in i ett liv av utveckling. 

53 Det guld och den makt som människan så gärna vill ha ger inte frid åt hennes ande eller tröst åt 

hennes sjuksäng; de kommer bara att förhärda hennes hjärta. Hur ofta har jag inte ställt bilder av smärta 

framför de rika för att pröva deras känslor, och de har varit likgiltiga inför sina medmänniskors 

föräldralösa barn, elände och smärta, utan att förstå att jag bara har gjort dem till förvaltare av materiella 

tillgångar så att de kan fördela dem med rättvisa och kärlek. 

54 Det finns många varelser som väntar på att en medkännande hand ska läka dem, ett tröstande ord 

eller ett exempel för att förlösa dem. Anden lider av hunger efter kärlek, uppriktighet och rättvisa, och du, 

Israel, kan ge, för jag har gett dig ett överflöd av andliga varor att dela ut. 

55 Du kommer inte alltid att ha fred i alla tider. Därför bör ni i dag, när ni fortfarande har 

handlingsfrihet, arbeta flitigt och förbereda era bröder från andra nationer genom bön. Ni vet redan att 

Anden inte känner till några avstånd, och därför kommer de den dag då min undervisning levereras genom 

mina budbärare inte att snubbla, utan de kommer att finna vänner, bröder som förstår deras uppdrag och 

ger dem stöd och värme. 

56 Till den som har fått detta budskap och som lever i gemenskap med mig ska jag ingjuta 

fullkomliga verk och avslöja min Ande i hans ord. 

57 Många av er har känt människornas förakt för att ni följer Mästaren. Andra har blivit avvisade i 

föräldrahemmet och ytterligare andra har blivit avvisade av sin make/maka. Men kom ihåg att jag ser allt 

detta och att jag kommer att återgälda ditt offer i överflöd. 

58 Se inte fiender utan bröder i alla som omger er. Kräv inte straff för någon, var mild så att du kan 

vara ett exempel på förlåtelse och ingen ånger kan uppstå i din ande. Stäng dina läppar och låt mig döma 

din sak. 

59 Laga de sjuka, ge de förvirrade förnuftet tillbaka. Fördriv själarna som fördunklar sinnet och se till 

att båda* återfår det ljus de förlorat. 
* Se anmärkning 4 i bilagan. 

60 Be för nationerna, för jag ska vaka över er. Ta mitt ord till alla hjärtan. Tacka mig efteråt för de 

förmåner du har fått, för då har du insett att inte ett enda blad på trädet rör sig utan min vilja. 

61 Sannerligen säger jag er: De som har avlägsnat sig mest från mig blir medvetna om att det är dags 

för domen, för de har föraningar och oro. 

62 Min röst kallar och väcker andarna som en trumpet. Men om mänskligheten hade tagit hand om att 

studera och utforska profetiorna från den första och andra tidsåldern skulle inget av det som händer nu 

förvåna eller förvirra dem, för allt var redan förutspått. 

63 Mitt ord från igår är uppfyllt i dag, för det är snarare så att kungens stjärna skulle sluta lysa än att 

samma ord inte skulle uppfyllas. 

64 Bär den bitterhet som nationernas krig orsakar er, kräv inte (gudomlig) rättvisa av dem, för deras 

bägare av lidande är redan bitter nog. Var barmhärtiga i era bedömningar, tankar och böner. 

65 De som fortfarande åtnjuter en viss fred har en plikt att be för att hjälpa dem som lider av krigets 

svårigheter och vedermödor. 

66 Om ni i stället för medkänsla känner ilska eller förakt mot dem som orsakar så mycket lidande för 

mänskligheten - sannerligen säger jag er att ni berövar er själva all andlig upphöjning och förståelse. 

67 Låt min röst klinga i ditt hjärta, sätt mitt ord i handling: det är på detta sätt som min undervisning 

kommer att få makt på jorden. Det är ljuset som kommer att konfrontera de idéer som har uppstått ur en 

sjuk och förfallande mänsklighet. 

68 All rättfärdighet, all storhet och allt ljus som människor kan önska sig för att utveckla sin ande 

kommer de att finna i min undervisning. Men för att människan ska kunna stanna upp och undersöka min 

lära och intressera sig för dess innehåll måste hon först bli medveten om dess första frukter i mina 

lärjungars förnyelse och dygder. 

69 Jag lovar att avslöja stora hemligheter för dig om du lever i fred. För då kommer mitt ljus att kunna 

lysa i din varelse. 
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70 Ni vill alla vara bland dem som vittnar om Min sanning och är som en fyr för sjöfararen eller en 

stjärna för pilgrimen på mänsklighetens väg. 

71 Idag har ni mig bland er genom denna kungörelse. Dra nytta av min vistelse och bli lärjungar från 

barn, så att ni kan predika med mitt ord på ett värdigt sätt när jag har slutat tala. 

72 Lär er, vakta och be, så kärlek och barmhärtighet bland era bröder, så att jag genom era gärningar 

kan säga till människorna: Älska varandra! 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 34 
1 Älskade människor, vänta inte på bättre tider för att avslöja detta budskap för mänskligheten, för 

det kommer ingen annan tid som är mer lämplig än denna. 

2 Öppna ögonen för verkligheten och dröm inte längre om världens fåfänga. Förstå att ditt uppdrag 

är att göra min undervisning känd på alla jordiska vägar. 

3 Här bland dessa skaror upptäcker jag de framtida sändebuden, de nya apostlarna, de arbetare som 

ska vara outtröttliga i utförandet av sin uppgift. 

4 Några kommer att gå till öst, andra kommer jag att skicka till väst, och mångfalden av språk 

kommer inte att vara ett hinder för spridningen av mitt ord. 

5 Ljusets, kärlekens och rättvisans svärd som finns i min undervisning kommer att bana väg, förstöra 

murar av okunskap och utplåna gränser. Allt kommer att förberedas för folkens förening. 

6 I början av kampen kommer vissa att med glädje acceptera den trinitarisk-mariska andliga läran. 

Andra kommer dock att förkasta den och förfölja dig, eftersom de ser den som ett hot mot sin jordiska 

makt och sina felaktiga tolkningar. Men sannerligen säger jag er att det kommer att vara som om de med 

sin handflata skulle hindra solen från att lysa. 

7 Jag måste varna er för att den som förkastar detta ord kommer att ha förkastat mig, och den som 

accepterar det kommer att ha accepterat mig. För i dess andliga betydelse har jag uppenbarat mig för 

människor i denna tid, i den är min ande närvarande. Därför säger jag till er: Den som tar emot mitt ord 

kommer att känna igen min röst, öppna sitt hjärtas dörrar för mig och ha mig inom sig. 

8 Min rättvisa har erbjudit dig en fantastisk möjlighet att gottgöra och betala din skuld. Låt inte en 

enda dag av ditt liv som jag har anförtrott dig gå till spillo. 

9 Du är den förlorade sonen som återvände till Faderns hus, och jag tog emot dig med kärlek för att 

du ska återfå ditt arv. 

10 Jag vet vilka av dem som kommer gråtande in i min närvaro som är de verkligt ångerfulla, som 

gråter över sin skuld med tårar av uppriktig ånger och ber mig om en möjlighet att gottgöra. De gråter för 

att de har sårat sin far, de gråter inte för sin egen skull. Däremot finns det andra som verkar vara ledsna för 

att de har sårat mig, och de gråter, lovar och svär till och med att inte synda igen. Men samtidigt som de 

lovar ber de mig om nya jordiska ting. Dessa är de som snart kommer att lämna Faderns hus igen. 

11 Om de lyckas få det de sökte från mig, kommer de att slösa bort det. Om de inte har fått den, 

kommer de att häda mig. De tror att det bara finns törnen på den låga vägen och vet inte att den väg de valt 

är den mest osäkra, ojämna och farliga. De tror att de genom att helt och hållet ge sig hän åt världens nöjen 

kan öka sina rikedomar och därmed minska sina svårigheter, utan att inse att de genom att förkasta den 

ljuva bördan av ett andligt kors har lastat en enorm materiell börda på sina axlar, under vars tyngd de 

kommer att bli deprimerade. 

12 Hur få är inte de som försöker leva i ett paradis av fred, ljus och harmoni genom att uppfylla de 

gudomliga lagarna med kärlek. 

13 Människorna har vandrat en mycket lång väg, och ändå föredrar de att äta de förbjudna frukterna, 

vilket bara leder till lidande och besvikelse i deras liv. Förbjudna frukter är sådana som är goda eftersom 

Gud skapade dem, men som kan bli skadliga för människan om hon inte har förberett sig ordentligt eller 

använder dem i överflöd. 

14 Mannen och kvinnan tar livets frukt utan förberedelse och inser inte sitt ansvar gentemot Skaparen 

när de får nya varelser att bli människor på jorden. 

15 Vetenskapsmannen skär en frukt från vetenskapens träd med vördnadsfull hand utan att först 

lyssna till sitt samvetes röst, i vilken Min lag talar till honom för att säga att alla frukter från visdomens 

träd är goda och att den som plockar dem därför endast får göra det för sin nästas bästa. 

16 Dessa två exempel som jag har gett er visar varför mänskligheten varken känner till kärleken eller 

friden i det inre paradiset som människan borde ha i sitt hjärta för alltid på grund av sin lydnad mot lagen. 

17 För att hjälpa er att finna samma sak undervisar jag syndare, olydiga, otacksamma och arroganta, 

för att få er att förstå att ni är utrustade med ande, att ni har ett samvete, att ni fullt ut kan bedöma och 

värdera vad som är gott och vad som är ont, och för att visa er den väg som leder er till fredens, 

visdomens, den oändliga kärlekens, odödlighetens, härlighetens och evighetens paradis. 
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18 Jag talar till er som har syndat, för de rättfärdiga lever redan i det andliga paradiset, och de övriga 

varelserna, som inte har någon ande och följaktligen inget samvete, njuter av sitt paradis, som är naturen, 

där de lever i fullkomlig lydnad och i fullkomlig harmoni med hela skapelsen. 

19 Idag belyser jag den väg som ni ska utvecklas på och vid vars slut ni kommer att möta mig. Jag 

tvingar er inte, men jag uppmärksammar er på att om ni inte lyssnar till denna kallelse kommer ni snart av 

egen kraft att söka frälsningens väg. Men då kommer ni att fly undan fasorna av er omänsklighet, ert 

övermod och er arrogans. 

20 Jag kommer inte till dig med stränghet. Det är ni själva som ger era överträdelser det straff de 

förtjänar. 

21 Mitt folk, i era hjärtan lämnar jag kärnan av mitt ord så att ni kan få andlig näring av det. För ditt 

hjärta är som en blomma, och dess doft är den kärlek jag har lagt in i det. Låt inte denna blomma vissna, 

för den skulle snart förlora sin doft. Känsliga är blommorna i dina trädgårdar, men ännu känsligare är ditt 

hjärta, och ännu mer känsligt är dess gudomliga väsen. 

22 Efter 1950 kommer ni inte längre att ta emot Mitt Ord genom dessa kommunikationsorgan* som ni 

har kallat röstbärare eller tolkar. En del kommer att gå från denna jord till 

De andra kommer att stanna kvar för att ta emot de första inspirationerna, de tecken som föregår 

förbindelsen från ande till ande. 
* Se anmärkning 9 i bilagan. 

23 När denna förbindelse börjar utvecklas bland er kommer ni i sanning att börja förstå den 

undervisning som ni för närvarande får, och samtidigt kommer ni att veta hur ni ska skilja den andliga 

innebörden av Mitt Ord från alla brister som röstbäraren kan ha lagt till Mitt Ord. 

24 Nu frågar jag er: Vill ni vara fattiga på jorden men rika i anden? Eller föredrar du världens nöjen 

framför kunskapen om det eviga livet? - Jag välsignar dig, för i ditt hjärta säger du till mig: "Herre, 

ingenting går upp mot den ära som det innebär att höra ditt ord." 

25 I denna tid ger jag er ett nytt budskap: det tredje testamentet. Många har varit vittnen till denna 

manifestation. Men sannerligen säger jag er att det inte är ni som kommer att förstå den fulla innebörden 

av det jag har uppenbarat för er, inte heller kommer ni att uppskatta den betydelse som detta budskap har. 

26 Ofta har jag gett er en undervisning och ni har tolkat den felaktigt eftersom ni är materialiserade, 

och medan jag talade till er om andliga insikter gav ni dem en materiell innebörd. Andra, mer andligt 

utvecklade generationer kommer att komma, och när de studerar de läror som innehåller dessa 

uppenbarelser kommer de att darra av andlig känsla. Vid andra tillfällen kommer de att njuta av den milda 

friden i Mitt Ord, och vid andra tillfällen kommer de att bli förvånade över vad de finner i Mina 

kärleksläror. Då kommer de att säga: Hur är det möjligt att de vittnen till detta ord som var närvarande vid 

den tiden inte kände till dess innebörd, dess storhet och dess ljus? - Det är inte första gången som detta 

händer: Till och med under den andra tidsåldern, när jag talade till människornas hjärta, förstod de mig 

inte eftersom de levde och tänkte enbart på världen och materien. 

27 När den kropp som tjänade mig som skal under den andra eran gick in i dödsångest och jag talade 

de sista orden från korset, var en av mina sista meningar en som varken förstods i dessa ögonblick eller 

under lång tid därefter: 

"Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" 

28 På grund av dessa ord tvivlade många, andra blev förvirrade och trodde att det var en pusslande, en 

vacklan, ett ögonblick av svaghet. Men de tänkte inte på att detta inte var den sista meningen, utan att jag 

efter den talade andra som visade full styrka och klarhet: "Fader, i dina händer överlämnar jag min Ande" 

och: "Allt är fullbordat". 

29 Nu när jag har återvänt för att bringa ljus i era förvirringar och för att belysa det som ni har kallat 

mysterier, säger jag er: När jag hängde på korset var plågan lång och blodig, och Jesu kropp, som var 

oändligt mycket känsligare än alla andra människors kropp, utstod en lång plåga, men döden kom inte. 

Jesus hade fullgjort sitt uppdrag i världen, han hade redan sagt det sista ordet och gett den sista 

undervisningen. Då frågade den martyriska kroppen, det sönderslitna köttet, som kände sig separerad från 

Anden, Herren i ångest: "Fader, Fader, varför har du övergivit mig?" - Det var det sårade lammets mjuka 
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och lidande klagan över sin herde. Det var beviset på att Kristus, Ordet, verkligen blev människa i Jesus 

och att hans lidande var verkligt. 

30 Kan ni tillskriva Kristus, som är evigt förenad med Fadern, dessa ord? - Nu vet ni att det var ett 

gnäll om Jesu kropp, som var besudlad av människornas blindhet. Men medan Herrens smekning sänkte 

sig över det martyriska köttet fortsatte Jesus att tala, och hans ord var: "Fader, i dina händer överlämnar 

jag min Ande." - "Allt är gjort". 

31 När kommer du att tala till mig på detta sätt, mänsklighet? När kommer du att yttra den milda 

klagan, som inte är en förebråelse, inte ett tvivel, inte en brist på tro, utan ett bevis på kärlek till Fadern, 

med vilken du meddelar honom att du vill känna honom nära i den sista timmen? - Tänk på var och en av 

mina meningar, för jag är den sanning som utlovades till dig. 

32 När jag nu undervisar er har jag använt mig av de obildade och okunniga, eftersom de 

vetenskapsmännen och de lärda har förnekat mig. Jag har också sökt upp syndare för att omvända dem och 

sända ut dem för att vittna om min sanning. Dessa mina barn, genom vilka jag gör mig själv känd, måste 

visa sig värdiga denna nåd genom att vakna upp till ljuset av den lära som de ska predika, så att de kan få 

full kunskap om sin uppgift och förstå att det är bara genom att föregå med gott exempel och visa goda 

gärningar som de kommer att bli trodda av sina medmänniskor. 

33 Denna undervisningstid kommer att vara gynnsam för att utrusta folkmassorna. 

34 Min undervisning är det rena och kristallklara vattnet i livets flod, med vilket ni kommer att rena er 

själva och få den förvandling som gör er värdiga att kalla er för den Helige Andes lärjungar. Förbered ditt 

hjärta i mitt ord och sannerligen säger jag dig att goda frön kommer att gro från det. Forma din ande och 

ditt sinne genom att lyssna till mig och dina verk, ord och tankar kommer att utstråla min sanning. 

35 Visserligen är det inte bara ni som kommer att vittna om mig, för hela skapelsen är ett levande 

bevis på min sanning. Men i detta arbete har ni en uppgift att utföra och en skuld att betala till er själva. 

Jag säger er i sanning att ni inte är skyldiga mig något, utan er själva. 

36 Om ni inte vill vittna om er Herre så gör jag det, men ni kommer att gråta bittert för att ni inte var 

med Mästaren i stridens stund. 

37 Vill du veta hur du kan få ditt vittnesmål accepterat som sant? - Var uppriktiga mot er själva, säg 

aldrig att ni har något som ni inte har, försök inte avslöja något som ni inte har fått. Undervisa endast om 

det du vet och vittna endast om det du har bevittnat. Men om du får en fråga som du inte kan svara på, var 

tyst, men ljug aldrig. Återigen säger jag till er att ert ja alltid bör vara ja och ert nej alltid nej, då kommer 

ni att vara trogna sanningen. 

Ni ska inte heller svära, för den som talar sanning behöver inte svära för att få tro, eftersom han ger 

upplysning med sina verk. Låt honom svära på vem som har varit falsk och vem som - när det kommer ett 

ögonblick då han behöver trovärdighet - måste åberopa Guds namn för att ge sina ord kraft. Du får inte 

svära vid Gud, inte heller vid Maria, inte heller vid dina föräldrar, inte heller vid ditt liv. Jag säger er 

återigen att det borde vara era gärningar som vittnar om era ord, då kommer båda att vittna om mig. 

38 Om du talar sanning och blir trodd, är de som tror dig välsignade. Om du blir avvisad, sårad eller 

förlöjligad för att du talar sanning, överlåt frågan till mig, för sanningen är min sak; jag kommer då att 

försvara dig. Försök inte heller att dölja sanningen med lögnens slöja, för då blir din dom stor. Vet ni 

ingenting om det stora templet i Jerusalem, dit människor i många århundraden gick in för att söka makt 

och visdom? För den var stor så länge som dess bröst var som en fridens fristad för andarna. Men när 

hyckleri, lögner och girighet kom in, slets dess ridå sönder, och senare fanns inte en enda sten kvar av den 

på en annan. 

39 Jag säger er återigen att ni ska börja vara ärliga mot er själva, att ni inte ska försöka bedra er själva, 

det vill säga att ni ska börja älska sanningen. Tiden närmar sig när världens stora huvuden ska falla, när 

nationerna ska känna min gudomliga rättvisa. Hur mycket klagan kommer då inte att bli bland 

människorna! En värld av falskheter, fel och orättvisor kommer att försvinna, så att Guds rike, som är 

rättvisa och ljus, kommer att etableras i dess ställe. För många mänskliga verk kommer det att vara slutet, 

men för spiritualiseringens tid kommer det att vara början. 

40 Den värld som kommer att försvinna kommer att vara den värld av ondska som ni har skapat, där 

de starka förtrycker de svaga, där till och med barnens oskuld har försvunnit, där föräldrarna inte förstår 
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barnen och barnen inte förstår föräldrarna. Denna värld där de heligaste principerna och institutionerna har 

vanhelgats av människor och där människor dödar varandra i stället för att älska varandra som bröder. 

41 För att detta nya Babel ska kunna försvinna måste dess ondska ryckas upp som ogräs. Smärtan 

kommer att vara stor, men i denna lidandets bägare kommer de orena att renas och de blinda kommer att 

öppna sina ögon, döden kommer att stoppa många människors jordiska väg, men inte för att förgöra dem 

utan för att föra dem in i livet. 

42 Ingenting kommer att finnas kvar av mänsklighetens onda gärningar. Men på ruinerna av ert 

förflutna kommer jag att resa en ny värld som ett stort rike, där mänskligheten kommer att vara som en 

utvidgad familj, som lever i fred, älskar, känner och tänker enligt min kärlekslag. 

43 Nya generationer kommer att befolka jorden och skörda både andligt och materiellt frukterna av 

den erfarenhet och utveckling som deras föregångare har lämnat efter sig. För från allt det förflutna 

kommer de att välja ut de goda frukterna. 

44 Över de ofullkomliga kulterna för min gudomlighet kommer en verkligt andlig gudstjänst att växa 

fram, precis som över den materialistiska vetenskapen hos människorna i dag kommer en ny vetenskap att 

växa fram i brödraskapets, välfärdens och fredens tjänst. 

45 Människornas åtskillnad kommer att försvinna, och på samma sätt som de avlägsnade sig från 

varandra i sin oenighet och skapade dialekter och språk för varje folk, så kommer alla att känna ett behov 

av att kommunicera med ett enda språk när harmonin börjar lysa på jorden. I sanning säger jag er att 

broderlig kärlek till varandra kommer att underlätta detta arbete för dem, för det kommer att baseras på 

mitt bud som säger till er: Älska varandra. 

46 Hur kan det vara rätt att människosläktet inte skulle förstå varandra, när till och med djur av 

samma art förstår varandra, även om vissa kommer från en region och andra från en annan? 

47 Förena er i kärlek under inspiration av er Fader, och han som är hela skapelsens Alfa och Omega 

kommer att ge er det universella språket. 

48 Uppdatera er själva, uppdatera er med Mitt Ord, det är över era språkens splittring, bortom er 

början och bortom ert slut. Men om ni har förundrats över det så detaljerade och outtömliga sätt på vilket 

jag har talat till er genom Mina röstbärares läppar, så vet att det bara var en gnista av Mitt Gudomliga Ljus 

som jag skickade över dessa sinnen. 

49 Du frågar mig: "Herre, om Du har valt oss att vara vittnen till denna manifestation, varför har Du 

då inte uteslutit oss från lidanden och olyckor på jorden?" - Till detta svarar jag er att det är nödvändigt för 

er att tömma - även om det bara är lite - lidandets bägare som era bröder dricker, så att ni kan förstå deras 

lidanden. 

50 Om jag har sagt till er att allt som människornas arrogans och ondska har skapat kommer att 

förstöras i denna tid, tror ni då inte att det också finns något i er som ni måste förstöra, beskära eller sona? 

51 Du är begåvad, men samtidigt mycket drabbad av prövningar. Men om smärtan håller dig vaken, 

kom ihåg att den bara är en droppe av den bittra dryck som andra människor dricker. När ditt hjärta känner 

smärta uppmanas det att be, och i detta känner det intuitivt igen en av de uppgifter som detta folk har fört 

till jorden. 

52 Be, mina barn, med tankar om ljus, fred och broderskap, för dessa böner kommer inte att försvinna 

i rymden, utan deras kraft kommer att hålla dem vibrerande i det andliga och leda dem till hjärtat hos dem 

som ni har bett för. Mitt ord får inte bli vardagligt för er, kom med samma ödmjukhet och glöd som under 

de första dagarna, så att era bröder kan känna er bön. För en dag kommer det att komma en dag då ni 

kommer att känna hur hela ert väsen skakas, och den dagen kommer att vara sista gången jag talar till er i 

denna form. 

53 Varför tror ni att jag har kallat er i denna tid, ni människoskaror? Var det bara för att bota era 

sjukdomar eller för att återställa er förlorade frid? - Nej, människor, om jag har upphöjt er till det sanna 

livet, väckt tro i era hjärtan, gett er ett leende i era ansikten och styrka i era kroppar, så var det för att jag 

ville utrusta er på detta sätt så att ni skulle kunna resa er till strid. Men jag ser att många tänker på sig 

själva och deltar i Mina lektioner endast för att söka sinnesfrid, utan att vilja veta det minsta av den uppgift 

som väntar dem. Andra ger sig av så fort de har fått vad de önskat, utan att intressera sig för att studera och 

förstå innebörden av min undervisning. 
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54 Ni har alla kallats att delta i detta arbete, och därför har jag hällt ut Mitt Ord över detta folk så att 

de kan behålla det i sina hjärtan, även om det bara är en av Mina meningar. 

55 Min undervisning säger dig: Om ni inte gör Mitt Ord känt för mänskligheten kommer stenarna att 

tala för att vittna om Min sanning och om den tid som ni lever i. Men vänta inte på att stenarna ska tala, 

för de kommer att göra det genom att få jorden att darra, haven att röra sig eller att bryta ut i störtfloder 

från vulkanernas kratrar. 

56 Det är bättre att ni förbereder er i tid, så att när den här världen ödeläggs av pest, okända 

sjukdomar och alla sorters vedermödor, så kommer ni - utspridda på alla jordens vägar - med Mitt vänliga, 

stärkande Ord till hjärtan, så att ni kan komma som en mild bris till dem som har piskats av orkanerna. 

57 Lägg av med din tröghet och använd den dyrbara tid som du har idag, för du vet inte om du i de 

kommande tiderna kommer att ha fred att studera och fördjupa dig i mitt ord. 

58 Be som goda lärjungar och fyll era hjärtan med ädla mål. Glöm inte att jag inte gör någon skillnad 

mellan raser, klasser eller religioner bland er, så att ni, vart ni än går, kan känna er som om ni befinner er i 

ert fädernesland och betrakta alla ni möter, oavsett vilken ras de tillhör, som vad de verkligen är: era 

bröder. 

59 Jag har gett er detta ord och låtit er höra det på ert språk, men jag ger er i uppdrag att senare 

översätta det till andra språk så att det blir känt för alla. 

60 På detta sätt kommer ni att börja bygga Israels sanna torn, det torn som andligen förenar alla folk 

till ett, som förenar alla människor i den gudomliga, oföränderliga och eviga lag som ni upplevde i världen 

från Jesu mun när han sa till er: "Älska varandra!" 

61 Undersök mitt ord tills du är säker på dess renhet och sanning. Först då kommer du att kunna gå 

din väg modigt och stå fast mot materialistiska idéer som hotar anden. För materialism är död, mörker, ok 

och gift för anden. Byt aldrig din andes ljus eller frihet mot jordiskt bröd eller mot futtiga materiella ting! 

62 Sannerligen säger jag er: Den som förlitar sig på min lag och framhärdar i tron till slutet kommer 

aldrig att sakna livets materiella försörjning, och i de ögonblick då han förenas med min Ande kommer 

han alltid att få det eviga livets bröd genom min oändliga barmhärtighet. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 35 
1 Saliga är de som med ödmjukhet och tro ber mig om att deras ande ska utvecklas, för de kommer 

att få det de ber sin Fader om. 

2 Välsignade är de som vet hur man väntar, för min barmhärtiga hjälp kommer att nå deras händer i 

rätt ögonblick. 

3 Lär dig att be och även att vänta, i vetskap om att ingenting kan undgå min kärleksvilja. Lita på att 

min vilja visar sig i varje behov och i varje prövning. 

4 Barnet har rätt att be sin far om det som ligger inom Hans lag om rättvisa och kärlek, och fadern 

har å sin sida skyldighet att försörja barnet. 

5 Jag säger er att de som lyder min vilja här på jorden kommer att njuta av min kärlek när de är i 

andevärlden. 

6 När korsets börda tynger dig, ropa på din Hjälpare och omedelbart kommer jag till din hjälp. 

7 Be en kort men högljudd och uppriktig bön i prövningens ögonblick och du kommer att känna dig 

tröstad.Och när du lyckas vara i samklang med din Herre kommer jag att kunna säga till dig att min vilja 

är din och din vilja är min. 

8 Be inte bara när du går igenom en smärtsam prövning, be också när du är i fred, för då kommer ditt 

hjärta och dina tankar att kunna ägna sig åt andra. Be inte heller bara för dem som har gjort dig gott eller 

för dem som inte har skadat dig, för även om detta är förtjänstfullt är det inte lika stort som att be för dem 

som har skadat dig på något sätt. 

9 Kom ihåg att jag, er Mästare, har varit hjälparen och återlösaren för just dem som ropade inför 

Pilatus: "Korsfäst honom! Korsfäst honom!" - Även du kan hjälpa dina bröder att bära sitt kors genom att 

ge upp: genom böner, tankar, ord och även på ett materiellt sätt. På så sätt kan du göra försoningen för den 

som är tyngd av sin smärta eller sin kamp mer uthärdlig. 

10 Detta är ett lämpligt tillfälle att vara barmhärtig. Be därför, be, be och arbeta, fälten är bördiga och 

väntar på er. 

11 Be om fred för nationerna, attrahera den med era böner. Sänd helande balsam genom dina tankar 

och sänd ljus till dina bröders sinnen. Sannerligen säger jag er att era böner aldrig kommer att vara ohörda 

och obeaktade av er Fader. 

12 Var beredd, för många kommer att förneka att jag har gjort mig känd genom människans sinne. 

Men du kommer att berätta för dem att detta inte är första gången som detta har hänt: att Gud har talat 

genom människor under de tre tiderna, att alla profetior, inspirationer och uppenbarelser som har givits till 

mänskligheten sedan tidernas begynnelse har varit gudomliga röster som har tagits emot genom mänsklig 

förmedling och som har väglett människor i alla tider. 

13 De som förnekar, motsäger eller är upprörda över ditt vittnesmål agerar på detta sätt eftersom de 

inte vet vad en andlig manifestation är, även om de kallar sig för forskare på jorden. 

14 Det är Min vilja att mänskligheten, genom detta folk som har bevittnat Min manifestation i denna 

form, ska lära sig att människan från början var avsedd att vara i gemenskap med sin himmelske Fader, att 

tjäna Honom på den här planeten som röstbärare, och att, även om det förr i tiden var enstaka fall av 

människor genom vars läppar Herren talade, så lever ni nu i en tid då människorna kommer att uppnå 

större fulländning och klarhet i den anda till anda-kommunionen med Fadern från generation till 

generation. 

15 Ni kommer att tillkännage att vid den tiden kommer människorna att rådgöra om allting med sin 

Herre för att kunna utföra sina arbeten i världen inom ramen för den gudomliga lagens bud. Familjefadern 

kommer att tala till sina barn med de ord som Herren lägger på hans läppar. Lärare kommer att undervisa 

under högre inspiration, härskare kommer att veta hur de ska förmedla Guds vilja till sina folk, domare 

kommer att underkasta sig sitt samvetes röst, som är ljuset från honom som vet allt och som därför är den 

enda som kan döma med fulländning. Läkarna kommer först och främst att lita på den gudomliga kraften, 

och deras ord och deras helande kraft kommer att komma från Herren. Vetenskapsmännen kommer att 

förstå den så svåra uppgift som de har tagit med sig till jorden, och på grund av sin andliga utrustning 

kommer de att få gudomliga uppmaningar. Slutligen kommer alla de som har gett världen uppdraget att 
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vägleda själar på utvecklingens väg att veta hur de ska resa sig för att ta emot mina uppenbarelser och föra 

dem till människornas hjärtan med det ljus och den renhet med vilka de har tagit emot dem. 

16 Jag talar till er om en tidsålder som kommer och som ni bör tillkännage och profetera i förvissning 

om att den kommer att inträffa. Men om era bröder skulle göra narr av er profetia, misströsta inte, för även 

aposteln Johannes blev hånad och till och med för galen när han berättade vad han hade fått i sin förening 

med Fadern. Ändå kom timmen för att uppfylla allt som verkade omöjligt för vissa och konstigt och 

obegripligt för andra. 

17 Den tid som ni lever i idag är just den tid då allt det som jag sade genom munnen på denna seare, 

profet och röstbärare av Mästaren håller på att uppfyllas. 

18 På grund av sin andliga vision blev kärlekens och sanningens apostel förföljd, martyriserad och 

förvisad. Ändå saknade han inte mitt skydd mot sina förföljare och bödlar, vilket är anledningen till att jag 

säger till er att ni inte ska frukta. Om de fängslar dig av denna anledning ska jag släppa dig fri; om de 

nekar dig arbete eller bröd ska jag bevara dig; om de förödmjukar dig eller förtalar dig ska jag berömma 

dig och göra dig rättvisa; och om de dödar dig ska jag återuppväcka dig till det sanna livet. 

19 Det är därför jag fortsätter att säga till er att förbereda er genom bön så att ni kan sprida denna 

profetia och föra detta vittnesbörd vidare till era bröder med ett hjärta fullt av mildhet, styrka, tro och 

kärlek. 

20 Allt du gör under denna förberedelse i mitt namn måste bära god frukt, och du kommer att se allt 

du har längtat efter bli verklighet. 

21 På samma sätt som jag uppfyllde alla mina löften till människorna i tidigare tider, kommer jag att 

uppfylla dem för er. 

22 Ni lever i en tid av rädsla där människor renar sig själva genom att tömma sin bägare av lidande till 

fullo. Men de som har studerat profetiorna visste redan att den tid var nära förestående då krig skulle bryta 

ut överallt eftersom nationerna inte förstod varandra. 

23 De okända sjukdomarna och plågorna har ännu inte dykt upp bland mänskligheten och förbryllar 

forskarna. Men när smärtan når sin höjdpunkt bland människorna kommer de fortfarande att ha kraft att 

ropa: "Guds straff!" Men det är inte jag som straffar, det är ni som straffar er själva när ni avviker från de 

lagar som styr er ande och er kropp. 

24 Vem har släppt loss och utmanat naturens krafter om inte människans orimlighet? Vem har trotsat 

mina lagar? - Vetenskapsmännens arrogans! Men sannerligen, säger jag er, denna smärta kommer att tjäna 

till att med roten ryta upp det ogräs som har vuxit upp i människornas hjärtan. 

25 Fälten kommer att täckas av lik, även oskyldiga kommer att dö. Vissa kommer att dö av eld, andra 

av hunger och åter andra av krig. Jorden kommer att skälva, naturens krafter kommer att sättas i rörelse, 

bergen kommer att spy ut sin lava och haven kommer att röra sig. 

26 Jag kommer att tillåta människor att driva sin fördärvlighet till den gräns som deras fria vilja 

tillåter dem, så att de, förskräckta av sitt eget arbete, kan känna sann ånger i sin själ. 

27 Ödmjuka lärjungar, män med kärlek till era bröder, även om ni är fulla av brister: motverka 

inflytandet från de passioner som kriget släpper lös med tankar om fred, med böner som är genomsyrade 

av andligt ljus, med ord om broderskap och med gärningar som innehåller sanning och välgörenhet. Ni 

måste vara beredda, för i slutet av kriget, när denna strid är över, kommer folkmassorna att komma 

långväga ifrån för att söka balsam för kropp och själ. 

28 Lämna oss inte i sticket när den stunden kommer, Mästare", säger detta folk till mig. Jag svarar att 

jag inte kan lämna er, för jag är närvarande i allt skapat. 

29 Jag kommer att tala till människorna genom naturens krafter, från haven kommer Min Röst att 

bryta fram, och från den ena änden av den här planeten till den andra kommer andarna att känna sig 

berörda av Ljuset från Honom som är den ende som med sann ömhet kan säga till er: "Älska varandra!" 

30 Detta bud kommer att bli deras domare för många, andra kommer att känna det i sitt hjärta som ett 

öppet sår, och för vissa kommer det att vara som en väktare som inte låter dem sova för att det ska 

uppfyllas. 

31 Ni ser nu att jag inte kommer att kunna skilja mig från er, som en av mina profeter en gång sade: 

att min Ande i denna tid kommer att hällas ut över allt kött och alla andar. 
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32 Vart du än går ska jag gå före dig. Var ni än söker mig, kommer ni att finna mig. Var du än vänder 

dina ögon, kommer du att se mig. Men jag vill inte med mitt ord i dag bara meddela er bitterhet och 

förebud om stora vedermödor. När jag talar om allt detta till er är det för att ni ska vara vakna och be, så 

att prövningarna inte kommer att överraska er när de kommer över er. 

33 Precis som jag har meddelat er kriget och de stora olyckor som väntar mänskligheten, säger jag er 

också att den dag kommer när alla jordens nationer kommer att åtnjuta fred, när människorna kommer att 

älska varandra i mig, och deras liv, deras arbete, deras gärningar i världen kommer att vara den behagliga 

tillbedjan som kommer att stiga upp till mig som väldoftande rökelse från den här planeten. 

34 Du frågar mig: "Herre, när kommer den här tiden?" Och jag svarar dig: När mänskligheten har 

renat sig genom smärta, ånger, förnyelse och utövande av det goda. 

35 Om människans ande uppfyller det förbund han har ingått med sin Fader, kommer jag i min tur att 

uppfylla mina löften in i det sista. Jag kommer att göra min hemlighet känd och sprida den i form av 

visdom, fred och uppenbarelser bland mina barn. 

36 Mitt folk, vakta och be så länge ni vandrar i denna värld. Förbered dig andligt och fysiskt, för snart 

kommer jag att skicka ut dig för att tala om min sanning. 

37 Förbered din ande genom att praktisera bön, välgörenhet och ödmjukhet, vilket Min undervisning 

visar dig, och förbered också din kropp genom att avlägsna den från laster och dåliga vanor och göra den 

foglig tills du har gjort den till en perfekt medarbetare till Anden. När du väl är utrustad kommer du att 

uppleva hur tydligt vägen kommer att visa sig för dig. Därför säger jag er att andens liv, från det att den 

lämnar den gudomliga famnen till dess återkomst, är en utvecklingsstege. 

38 När Fadern skapade dig placerade han dig på det första steget på stegen så att du skulle få 

möjlighet att verkligen lära känna och förstå din Skapare när du färdades på den vägen. Men hur få har 

inte börjat utvecklas uppåt efter att ha lämnat det första steget! De flesta förenade sig i sin olydnad och sitt 

uppror, använde sig illa av frihetens gåva och lyssnade inte på samvetets röst; de lät sig domineras av 

materien och skapade på så sätt en makt - den onda - genom sina emanationer, och grävde en avgrund i 

vilken de var tvungna att dra ner sina bröder genom sitt inflytande, som inledde en blodig kamp mellan 

sina svagheter och fördärv och sin önskan om upphöjning och renhet. 

39 Hur annorlunda skulle inte ditt liv på jorden ha varit om du ständigt hade hållit dig till godhet och 

rättfärdighet. För i den skulle ni ha skördat frukterna av min kärlek. Ändå är ni inte förlorade, och jag har 

inte heller förvisat er från mitt rike. Beviset på detta är att när jag kom till er, och svepte in min närvaro i 

mänsklig form, steg jag ner till den värld som ni har skapat med så många fel och brister. 

40 Här i denna värld gav jag er mitt blod och min kropp för att bevisa för er att jag älskar er trots era 

avvikelser och er otacksamhet. 

41 Min oföränderliga lag, som jag gav er i de första tiderna, profeternas förmaningar för det goda, min 

lära och vart och ett av mina budskap är det andliga ljus som människan tar emot genom samvetet, och 

hennes ande skulle ha smält samman med min om hon hade stannat i lagen och i renhet från början av sin 

utveckling. 

42 Människornas otukt, deras okunnighet, deras brist på andlig upphöjning och de lidanden som deras 

överträdelser orsakade var anledningen till att Fadern kom ner för att rädda dem genom att göra dem 

bekanta med visdomens bok, som de hade föraktat för världens nöjen, och för att återigen visa dem den 

sanna vägen. 

43 Många århundraden har gått och många gånger har varelser varit tvungna att återvända till världen, 

men fortfarande förstår de inte kärnan i Min Lag och sin egen andes natur. 

44 Jag gör mig fortfarande känd för människorna på ett mänskligt sätt, även om jag också säger er att 

det jag avslöjar i denna tid är den undervisning som kommer att höja andarna till den nivå som jag talar till 

er och från vilken de kan känna igen och korrigera varje fel, återuppbygga det som har förstörts och återfå 

allt som de har förlorat. 

45 I Min gudomliga sådd går inget frö förlorat, även om människornas fall har fördröjt dess andliga 

blomning och fruktsättning. 

46 I denna tid grävs jorden upp med stor smärta för mänskligheten, men det är nödvändigt att jag 

hittar min säd för att skilja den från ogräset. 

47 Vad var orsaken till din synd och olydnad mot min lag? 
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48 Hör, lärjungar: Innan ni kom till livet var jag redan närvarande, och i min Ande var er Ande gömd. 

Men jag ville inte att ni skulle få ärva mitt rike utan att ha gjort er förtjänta av det. Jag ville inte att ni 

skulle äga det som fanns utan att veta vem som hade skapat er, och jag ville inte heller att ni skulle lämna 

oss utan riktning, utan syfte och utan ideal. 

49 Det är därför jag gav dig samvetet, så att det kan tjäna dig som vägledning. Jag gav er en fri vilja 

så att era verk skulle ha ett verkligt värde inför mig. Jag gav dig andevärlden så att den alltid skulle längta 

efter att höja sig till det ljusa och rena. Jag gav er kroppen för att ni med hjälp av hjärtat skulle få en känsla 

för det goda och det vackra, och för att den skulle tjäna er som en teststen, som en ständig prövning, och 

även som ett verktyg för att leva i den materiella världen. Jorden har varit en skola för din ande; den har 

aldrig saknat den gudomliga mästarens närvaro. Det mänskliga livet har varit en bok med djup visdom för 

den inkarnerade anden. 

50 När rymden först upplystes av andarnas närvaro, kände dessa - som fortfarande vacklade och 

stammade som små barn och som varken hade utvecklats eller hade kraft att stanna kvar på de platser där 

den höga spiritualiseringen pågick - att de behövde ett stöd, en bas för att känna sig starka, och därför gavs 

materia och en materiell värld till dem, och i sitt nya tillstånd fick de erfarenhet och kunskap.* 
* Se anmärkning 5 i bilagan. 

51 Ni har ännu inte blivit medvetna om det uppdrag ni har att utföra bland mänskligheten vid denna 

tid, men jag kommer att låta er veta, med Mitt Ord, er kamp och vägen för att nå målet. 

52 Din hjärna är liten, och i sig själv lyckas den inte förstå värdet av de gåvor du har och betydelsen 

av det arbete som Fadern vill utföra bland mänskligheten genom detta folk. 

53 Min kloka och mäktiga Vilja banar väg för mina budbärare, mina lärjungar, mina profeter att gå ut 

med de goda nyheterna om manifestationen av mitt ord, så att de samtidigt kan bereda vägen för de stora 

skarorna av era bröder, som ni kallar utlänningar, att komma in i er nations famn. 

54 Dessa skaror tycks komma för att söka bröd för kroppen och frid för hjärtat. Men jag vet att det 

kommer att vara deras ande som kommer att sträva efter att uppfylla mitt löfte som har bevarats i varje 

andes innersta. 

55 Från avlägsna länder och nationer kommer ni att se era bröder anlända med en önskan om att 

befria sin ande. Från det gamla Palestina kommer de också att komma i skaror, precis som när Israels 

stammar korsade öknen. 

56 Dess pilgrimsfärd har varit lång och sorglig sedan den från sitt liv stött ut den som erbjöd den sitt 

rike som ett nytt arv. Men den närmar sig redan oasen där den kommer att vila och reflektera över mitt 

ord, och sedan, stärkt i kunskapen om min lag, kommer den att fortsätta på den väg som visar den sin 

sedan länge bortglömda utveckling. Då kommer ni att höra många säga att ert land är det nya löftets land, 

det nya Jerusalem. Du kommer dock att berätta för dem att det förlovade landet ligger bortom denna värld, 

och att man måste nå det i anden efter att ha gått igenom den stora öknen med prövningar i denna 

tidsålder. Du ska också berätta för dem att denna nation bara är en oas mitt i öknen. Men ni skall förstå, 

folk, att oasen måste ge skugga åt de utmattade vandrarna och dessutom måste den erbjuda sitt 

kristallklara och friska vatten till de uttorkade läpparna hos dem som söker sin tillflykt där. 

57 Vad är skuggan och vattnet som jag talar till dig om? - Min undervisning, människor, min 

gudomliga instruktion i kärlekens verksamhet. Och i vem har jag lagt denna rikedom av nåd och 

välsignelser? - I er, människor, så att ni i allt högre grad kan frigöra ert hjärta från all själviskhet och visa 

upp det som en ren spegel i alla era gärningar. 

58 Skulle inte era sinnen och hjärtan fyllas av glädje om ni genom er kärlek kunde omvända detta 

folk, som är så fäst vid sina traditioner och andligt stagnerat, till den trinitarisk-marianska andliga läran? 

Skulle det inte vara glädje bland er om det gamla Israel omvändes genom det nya Israels förmedling, det 

vill säga om det förra fick nåd genom det senare? Hittills har ingenting övertygat det judiska folket om att 

de måste bryta med de gamla traditionerna för att kunna göra moraliska och andliga framsteg. Det är folket 

som tror att de uppfyller Jehovas och Moses lagar, men som i själva verket fortfarande dyrkar sin 

guldkalv. 

Tiden är nära när detta vilseledande folk, som är utspridda över hela världen, kommer att sluta titta på 

jorden och lyfta upp ögonen mot himlen för att söka efter honom som från början utlovades till dem som 
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deras Frälsare och som de missbedömde och dödade för att de tyckte att han var fattig och inte fann något 

gott hos honom. 

59 Nu kommer timmen då det kors som de påtvingade mig genom domen kommer att bli rättvisans 

kubik för var och en av dessa andar, tills deras läppar slutligen kommer att utbrista: "Jesus var Messias!" 

60 De kommer att söka mig i sin andliga fattigdom, misär och smärta, och de kommer att bli 

förvånade när de ser att han som i deras ögon inte ägde någonting i världen, nu äger allt, och att de skatter 

och det rike som han så ofta talade till dem om var sanning, och de kommer att inse att ingenting i världen 

- ingen skatt, ingen rikedom - kan jämföras med Andens frid. 

61 Även om det folket vände mig ryggen, väntar jag fortfarande på dem. Människor kan bryta sina 

ord och till och med sina förbund, men jag är oföränderlig och kommer aldrig att bryta mina löften. 

62 Om han fick veta att jag skulle vara hans återlösare, så kommer jag att återlösa det; om han fick 

veta att jag skulle föra in det i mitt rike, så kommer jag att föra in det i mitt rike. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 36 
1 Inför Mitt ords milda vänlighet kommer djup ånger över den ande som har avvikit från 

utvecklingens väg. Mina ords kärleksfulla mildhet får människan att gråta eftersom hon accepterar att 

hennes synder inte förtjänar att bli förlåtna. 

2 Jag tröstar den som uppriktigt ångrar sig, förlåter hans överträdelser och hjälper honom att gottgöra 

det onda han har orsakat. Vet att den som inte ångrar sig inte når mig, för det är bara genom ånger som 

förnyelse, korrigering och rening kan komma fram. Vet också att endast de renade andarna kan komma in 

i min närvaro. Men hur kan du verkligen känna ånger om du inte vet hur stora dina överträdelser är? Jag 

var tvungen att komma till människorna för att få dem att förstå vad det innebär inför den gudomliga 

rättvisan: att ta livet av en medmänniska, att förstöra tron, att bedra en ande, att förråda ett hjärta, att 

vanhelga oskulden, att orsaka en skam, att ta ifrån en bror det som är hans, att ljuga, att förödmjuka och så 

många brister som ni inte märkte eftersom ni hade vant er vid allt detta. Men mitt kärleksord kom, och i 

dess väsen fann ni närvaron av en perfekt rättvisa som fick er att genom ert samvete känna igen var och en 

av era onda gärningar, fick er att granska era tankar och påminde er om er andliga fullbordan som ni redan 

hade glömt. 

3 Först då insåg du storleken på dina överträdelser, omfattningen av dina misstag, som tidigare 

verkade obetydliga för dig, och först då bedömde du korrekt allvaret i de många lidanden och den smärta 

som du hade orsakat. Ni skämdes då över er själva, ni kände att ni blev betraktade av mig i all er nakenhet 

och med alla era fläckar. När du hörde Mitt Ord fullt av ömhet, frid och renhet kände du dig därför för ett 

ögonblick ovärdig till Min kärlek. Men genast hörde du att det var just dig som jag sökte, och ditt hjärta, 

som tvättade sig i sina tårar som bevis på att du ångrade att du skulle rena dig och tjäna mig, började sin 

andliga utveckling. 

4 Det är omöjligt för ett av mina barn att glömma mig, eftersom han i sin ande bär med sig samvetet, 

som är ljuset från min Ande, genom vilket han förr eller senare måste känna igen mig. 

5 För vissa är det lätt att tränga in i innebörden av mitt ord och finna ljuset där, men för andra är mitt 

ord en gåta. 

6 Jag säger er att inte alla kan förstå andligheten i mitt budskap vid denna tid. De som inte kan det 

måste vänta på nya tider så att deras ande kan öppna sina ögon för ljuset från mina uppenbarelser. 

7 Jag har aldrig kommit till människor som är höljda i mystik. Om jag har talat till er bildligt, för att 

avslöja det gudomliga för er eller för att representera det eviga i någon materiell form, har det varit för att 

ni ska förstå mig. Men om människor stannar vid att dyrka former, föremål eller symboler i stället för att 

söka meningen med dessa läror är det naturligt att de lider av århundraden av stagnation och ser mysterier 

i allting. 

8 Sedan Israels vistelse i Egypten, när Mitt blod förkroppsligades av ett lamm, har det funnits 

människor som bara lever efter traditioner och riter, utan att förstå att det offret var en bild av det blod som 

Kristus skulle utgjuta för att ge er andligt liv. Andra, som tror att de får näring av min kropp, äter 

materiellt bröd utan att vilja förstå att när jag gav brödet till mina lärjungar vid den sista måltiden var det 

för att få dem att förstå att den som tar innebörden av mitt ord som mat, ger sig själv näring med mig. 

9 Hur få är inte de som kan förstå mina gudomliga läror i sanning, och hur få är inte de som tolkar 

dem med anden. Kom dock ihåg att jag inte gav dig den gudomliga uppenbarelsen på en gång, utan att jag 

förklarar den för dig lite efter lite i varje undervisning. 

10 Om ni ibland har hamnat i förvirring och har överöst andra på grund av en felaktig tolkning, är det 

bara naturligt att ni idag inte förstår den tredje tidens andliga undervisning klart och tydligt och inte heller 

tolkar den på rätt sätt. 

11 Det är nödvändigt att ni börjar omkullkasta era avgudar, förstöra era gamla misstag och få ordning 

på era tankar, så att ni kan bli medvetna om att Fadern från de tidigaste tiderna alltid har talat till er om 

Anden, och även om han ofta har använt materiella bilder för att undervisa er, har han alltid hänvisat till 

det andliga livet. 

12 Vakna ur din slummer, människor, låt din ande utforska mitt ord. För sannerligen säger jag er: Om 

ni studerar en av mina läror väl och förstår den, kommer ni att ha trängt in i den andliga kärnan av mina 

uppenbarelser. 
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13 Kom ihåg den instruktion som jag sa till er: "Be, be, be, så får ni det". I dag säger jag till dig: Lär 

dig att fråga. 

14 När jag nu säger till er att ni måste lära er att be är det för att ni tidigare har bett ofullständigt och 

själviskt; ni tänkte bara på att be för er själva eller era nära och kära. Min undervisning idag säger er att ni 

måste lära er att känna andras sorg. Upplev och känn din nästas smärta och lidande, de olyckor som plågar 

dina bröder. Ni måste lära er att förstå den som bär ett hemligt sår och att känna lidandet hos dem som ni 

inte kan se eftersom de är långt borta. Bland de sistnämnda måste du tänka på dem som är hemma hos 

andra folk och nationer, dem som befinner sig i andra världar eller i det hinsides. Var inte rädda om ni en 

dag glömmer er själva och bara tänker på andra, för ni kommer inte att förlora något. Vet att den som ber 

för andra gör det för sig själv. 

15 Hur mycket glädje ger du inte min Ande när jag ser dig lyfta dina tankar för att söka efter din 

Fader. Jag får dig att känna min närvaro och översvämmar dig med frid. 

Sök mig, tala till mig, bry dig inte om att dina tankar är för klumpiga för att uttrycka din önskan; jag 

kommer att förstå dem. Tala till mig med samma förtroende som man talar till sin Fader. Anförtro mig 

dina klagomål som du skulle göra med din bästa vän. Fråga mig vad du inte vet, allt som är okänt för dig, 

och jag ska tala till dig med Mästarens ord. Men be så att du i det välsignade ögonblicket när din ande 

stiger upp till mig får ta emot det ljus, den styrka, den välsignelse och den frid som din Fader ger dig. 

16 Jag har fortfarande många uppenbarelser i beredskap för anden i framtiden genom bön. Förbättra 

er själva i denna manifestation och ni kommer att kunna uppnå fulländning i era framställningar, det vill 

säga ni kommer att lära er att be. 

17 När din ande går in i den andliga dalen för att redogöra för sin vistelse och sina gärningar på 

jorden, kommer det jag ber dig mest om att vara allt du har bett om och gjort för dina bröder. Då kommer 

du att minnas mina ord på den dagen. 

18 Slutet på en tidsålder och början på en ny har lett till den kris och det kaos som ni upplever. Det är 

samma sak som händer med en svårt sjuk person när tillfrisknandet närmar sig: det verkar mer som om 

döden har kommit. 

19 Ju större denna kris är i mänskligheten, desto större blir dess hälsa efteråt. Sannerligen säger jag er: 

Så här kommer det att bli, och jag har meddelat er det i årtusenden. Nu måste ni utrusta er, stärka er i tron 

och förbereda er för strid. 

20 Till er som ofta hör detta ord säger jag: Vakta och be, för en tid av stor prövning kommer för alla, 

en tid då människorna inte kommer att använda sig av all sin makt, sitt guld eller sin kunskap för att 

minska den gudomliga rättvisans tyngd. Under dessa dagar kommer ni att bevittna händelser som kommer 

att verka absurda och ologiska för de stolta och inbilska, för det kommer att vara så att de lärda kommer 

att vända sig till dem som de trodde var okunniga, att de rika och mäktiga kommer att söka upp de 

behövande, eftersom det hos dem kommer att finnas mer förståelse och lugn inför prövningar, mer 

välgörenhet och mer andlig rikedom. 

21 En del säger till mig i sitt hjärta: "Mästare, jag behövde inte vänta på dessa tider av smärta som du 

meddelar, för hela mitt liv bestod av lidande prövningar". Till detta säger jag er: Välsignade är ni som har 

stått ut med lidandet, för när de dagarna kommer kommer ni inte längre att gråta, utan ni kommer i stället 

att kunna ge mod och tröst åt dem som inte har känt till sådana lidanden. 

22 Sannerligen säger jag er: Om majoriteten av människorna dricker lidandets bägare i dag är det för 

att soldaten bara är stålsatt i strid, och jag säger er att den sista striden, den stora striden, närmar sig. 

Blunda inte för dina ögon och öron i dessa stunder för dina bröders smärta och försök inte heller att 

gömma dig för döden. Ty sannerligen säger jag er: Där människor med liten eller ingen tro ser slutet, där 

kommer början; där de tror att de ser döden, där kommer livet. För jag kommer att vara närvarande för att 

täcka er med min kärlek och hjälpa er att komma in i den värld som ni ska återupprätta. 

23 Jag informerar dig om allt i förväg så att du inte blir överraskad. Sök efter sätt att varna andra och 

uppmana dem till förberedelser, bön, korrigering och vaksamhet. 

24 Kom ihåg att jag är Faderns Ord, att den gudomliga essens som ni får i detta ord är ljus från denna 

Skaparand, att jag har lämnat en del av min Ande i var och en av er. Men när ni ser den fattigdom som 

omger den skara som nu lyssnar till mig, och ödmjukheten i det rum där ni samlas, frågar ni mig tyst: 
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"Mästare, varför valde du inte ett av de stora templen eller kyrkorna för din manifestation vid denna tid, 

där du kunde ha erbjudits rika altaren och högtidliga ceremonier som var värdiga för dig?" 

25 Jag svarar de hjärtan som tänker så om sin Mästare: Det var inte folket som förde mig till denna 

fattigdom. Jag valde själv den ödmjuka bostaden i den fattiga förorten till er stad för min manifestation för 

att få er att förstå att det inte är materiell tribut eller yttre offer som jag söker från er, utan tvärtom: jag har 

återvänt just för att predika ödmjukhet ännu en gång, så att ni kan finna förandligande i den. 

26 Jag avvisar allt som är mänsklig fåfänga och mänsklig pompa, för endast det andliga, det ädla och 

generösa, det rena och eviga, når Min Ande. Kom ihåg att jag sa till kvinnan i Samarien: "Gud är ande, 

och de som dyrkar honom måste dyrka honom i ande och sanning". Sök mig i det oändliga, i det rena, och 

där kommer du att finna mig. 

27 Av de materiella offer som mänskligheten ger mig accepterar jag bara den goda avsikten om den är 

god i sanning, för en generös och ädel avsikt uttrycks inte alltid i en gåva. Hur ofta erbjuder inte 

människor Mig sina offer för att dölja sina onda gärningar eller för att kräva något av Mig i gengäld. Det 

är därför jag säger till er att andens frid inte kan köpas, att era mörka fläckar inte kommer att tvättas bort 

av materiella rikedomar, även om ni skulle kunna erbjuda mig den största skatten. 

28 Omvändelse, sorg över att ha förolämpat mig, förnyelse, förbättring, gottgörelse för de 

överträdelser som begåtts, allt detta med den ödmjukhet som jag har lärt er, ja, då ger människorna mig de 

sanna offren av hjärta, sinne och tanke, som är oändligt mycket mer tilltalande för er Fader än rökelsen, 

blommorna och ljusen. 

29 Varför erbjuda mig det som jag har skapat för dig? Varför erbjuder du mig blommor om de inte är 

ditt verk? 

Om du däremot erbjuder mig gärningar av kärlek, barmhärtighet, förlåtelse, rättvisa och hjälp till din nästa, 

kommer denna hyllning verkligen att vara andlig och stiga upp till Fadern som en smekning, som en kyss 

som barn sänder till sin Herre från jorden. 

30 Min manifestation genom det mänskliga sinnet är klar och enkel, liksom den form i vilken jag 

uttrycker mig. Ändå får den dig att darra, och du förstår ett förflutet som din ande redan känner till, och 

den får dig att tydligt se de händelser som hör till framtiden. Det är därför ni förblir fascinerade så länge ni 

lyssnar på mig, för ingen vet hur man läser hjärtan som denna Mästare. 

31 Från olika länder kommer du för att ta skydd i den välgörande skuggan av det breda trädet som 

bjuder in alla resenärer att friska upp sig under sitt lövverk. Men jag säger er att tiden redan är inne när 

män från fjärran länder kommer att komma till detta land. 

32 Intuition och föraningar kommer att leda dem till dig; de kommer att söka ditt vittnesbörd och din 

frid. För många av dem räcker det med ett ord från dem som jag lär er för att de ska börja fullgöra sin 

uppgift som spiritualismens sanna apostlar. 

33 Ve denna nation om den inte är beredd att ta emot främlingen med ett kärleksfullt hjärta, för inte 

en enda sten i dess städer skulle lämnas kvar på en annan, som det hände med Jerusalem! 

34 Har ni inte blivit medvetna om att er rening är till för att göra er värdiga att ta emot min 

undervisning, som ni ska förmedla till dem som knackar på era dörrar? Har ni inte kommit ihåg att i denna 

tid av stormar, krig och passioner vill jag att ni ska vara den livbåt som utan oro seglar mellan ondskans 

vågor och räddar era bröder? 

35 Välsignad är den som förbereder sig, för han skall höra mig från ande till ande. 

36 Be för era bröder i den nation där ni bor, så att de får vara tålmodiga i prövningar och nå sin 

rening. Ett stort andligt öde har fört detta folk till jorden, och för att uppfylla det är det viktigt att de är 

högljudda, utrustade och vaksamma. 

37 Förstå att ni inte får blanda onödiga saker med min lärdom. Ni måste göra dem kända med samma 

renhet som ni tog emot dem från mig. Sprid mina läror genom ditt exempel och vittnesbörd över regioner, 

byar och provinser, och se till att dina bröder också stärks i dem. Detta folk måste föröka sig, utrusta sig 

och leva andligt, för med sina verk kommer de att bli försvarare av denna sanning. 

38 Förvärv er förtjänst, o folk, och genom denna förtjänst får ni denna nåd för dem som kommer att ta 

emot er i sina hem i morgon, eller som ni måste ta emot i era hem. 

39 Lär dem att förstå och förstå att jag idag har kommit i Anden för att göra mig själv känd genom 

odugliga och syndiga kroppar. Låt ingen i denna människokropp 
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Se Gud! Ni ska höra Ordet, för i det finns den gudomliga essensen, det som kommer från Min Ande. Detta 

ord är "Ordet", och "Ordet" är jag, han som talar till dig från oändligheten. 

40 "Ordet" är Kärlek och Visdom som uppenbaras i Ordet. Hör denna röst, ni skaror, och bli inte 

likgiltiga, för ni befinner er i min gudomlighets helgedom. Ni måste förnya er själva. Om du inte renar ditt 

sinne kommer du inte att kunna förstå min undervisning. 

41 Välsignade är de som anstränger sig för att uppfylla min lag, för visdomens ljus kommer snart att 

lysa i dem. 

42 Välsignad är den som kämpar för sin andes fulländning, för han har inspirerats av det högsta ideal 

som ett Guds barn kan uppnå. 

43 Jag putsar era hjärtan, för ur dem skall jag låta livets vatten bryta fram för de törstiga. 

44 När timmen för att fullgöra din uppgift har kommit, handla inte enligt din vilja och akta dig för att 

lägga till dina ofullkomliga idéer till Mitt ord eller Mitt verk. För ni skulle falla i ohelighet och 

förfalskning, och era goda gärningar skulle utplånas ur det sanna livets bok. 

45 Ni ska beväpna er med min sanning och gå in i bostäderna. Ni ska låta mitt ord höras, då kommer 

freden att komma. 

46 Ibland kommer ni att erkännas som budbärare eller arbetare för den treenighetens och Marias 

andliga doktrin. Å andra sidan kan det hända att ni kastas ut på gatan, förtalas eller anklagas för att vara 

bedragare. Men var inte rädda, för om de fördömer dig kommer deras domsögonblick också att komma till 

dem, och om de inte kunde öppna ögonen för sanningen när du talade till dem, kommer de, när de en gång 

står under min dom, att minnas dina ord och se ljuset. 

47 När en stor syndares ande frigör sig från detta materiella liv för att gå in i den andliga dalen, finner 

han till sin förvåning att helvetet, så som han föreställde sig det, inte existerar, och att den eld som man 

förr berättade om för honom inte är något annat än den andliga effekten av hans gärningar när han ställs 

inför den obeveklige domaren som är hans samvete. 

48 Denna eviga* dom, denna ljushet som gryr mitt i det mörker som omger syndaren, brinner starkare 

än den hetaste eld du kan tänka dig. Men det är inte en tortyr som är förberedd i förväg som ett straff för 

den som har förolämpat mig, nej, denna plåga kommer från insikten om de överträdelser som har begåtts, 

lidandet av att ha förolämpat den som gav honom existens, att ha använt tiden och alla de tillgångar som 

han har fått från sin Herre på ett dåligt sätt. 
* Evigt" betyder här motsatsen till jordiskt - tidsmässigt, det vill säga utomvärldsligt, men inte: fortsätter i all 

evighet. 

49 Tycker du att jag borde straffa den som skadar mig med sina synder, trots att jag vet att synden 

skadar den som begår den mer? Förstår ni inte att det är syndaren själv som gör sig illa och att jag genom 

att straffa honom inte vill öka den olycka som han har orsakat sig själv? Jag tillåter honom bara att se sig 

själv, att höra sitt samvetes obönhörliga röst, att fråga sig själv och svara sig själv, att återfå det andliga 

minne han förlorat genom materien och att minnas sitt ursprung, sitt öde och sina löften; och där, i denna 

dom, måste han uppleva effekten av den "eld" som utplånar hans ondska, som smälter honom på nytt som 

guld i smältdegeln, för att avlägsna det som är skadligt, det som är onödigt och allt som inte är andligt från 

honom. 

50 När en ande stannar upp för att höra sitt samvetes röst och dom - sannerligen säger jag er, i den 

stunden är han i min närvaro. 

51 Detta ögonblick av vila, av stillhet och klarhet kommer inte till alla andar samtidigt. En del börjar 

snabbt rannsaka sig själva och besparar sig på så sätt mycket lidande. För så snart de vaknar upp till 

verkligheten och inser sina misstag, gör de sig redo och fortsätter att sona sina onda gärningar in i det 

sista. Andra som är förblindade - vare sig det är på grund av en last, ett agg eller för att de har levt ett liv i 

synd - tar lång tid på sig för att komma ur sin blindhet. Ytterligare andra är missnöjda för att de tror att de 

rycktes bort från jorden för tidigt, när allting fortfarande log mot dem, och de förbannar och hädar och 

fördröjer möjligheten att befria sig från sin förvirring.Och som dessa finns det ett stort antal fall som 

endast Min visdom känner till. 
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52 Det finns inte heller några platser som jag har skapat speciellt för att sona de överträdelser som 

mina barn har begått. Jag säger er, det finns ingen värld där jag inte har placerat mina underverk och 

välsignelser. 

53 Säger ni inte att den värld som ni lever i är en tårarnas dal, det vill säga en försoningens dal? - Men 

vem gjorde den till en tårarnas dal, Gud eller människan? - Jag gjorde den till en bild av det himmelska 

paradiset genom att fylla den med underverk och bekvämligheter och tänka på även det minsta och mest 

obetydliga för att göra dig lycklig. Och ändå, i en värld som på detta sätt skapats för mänsklighetens 

välfärd och framsteg, för dess glädje och andliga utveckling, lider människorna, gråter, förtvivlar och 

fördärvar sig själva. 

54 Men jag säger er igen att jag inte skapade den här världen för människans skull; världarna är vad 

deras invånare gör av dem. Inse hur mycket människan har förvrängt sanningen genom sina dåliga 

tolkningar, hur olika hon har tolkat den symbol med vilken det andliga livet uppenbarades för henne. 

55 Varken mörker, eld eller kedjor existerar i den omätligt stora andliga dalen. 

56 Vedermödor och ångest på grund av bristande kunskap, lidande på grund av bristande 

förandligande för att kunna njuta av det livet, dessa och fler finns med i försoningen för de andar som 

kommer till det andliga livets trösklar som är fläckiga eller oförberedda. Inse att jag inte kan betrakta 

människornas synd, ofullkomlighet eller fördärv som en kränkning av Fadern, eftersom jag vet att 

människorna gör det onda mot sig själva. 

57 Jorden är inte heller fläckad; den är lika god och ren som den en gång var från Faderns händer. 

Därför kommer jag inte att be er att ge henne sin renhet tillbaka, eftersom hon inte har avvikit från sitt öde 

att vara mor, skydd och hem för människor. Av människorna däremot kommer jag att kräva att de 

omvänder sig, förnyar sig, renar sin själ och sina kroppar, med ett ord, att de återvänder till sin 

ursprungliga renhet och dessutom i sin ande visar det ljus som de har fått genom att utveckla, kämpa och 

praktisera dygden. 

58 Stanna vid denna sida, lärjungar, fortsätt inte med undervisningen i denna bok utan att först ha 

inpräntat den i era sinnen och funderat över den under en lång tid. Sannerligen säger jag er att det kommer 

att tjäna er i detta liv och underlätta er väg i det som väntar er. 

59 Jag har gett er undervisningen i fragment genom tiderna och tidsåldrarna. I dag verkar det som om 

det jag nu lär dig är det sista, för med ditt intellekt kan du inte föreställa dig en större fulländning i en 

andlig undervisning. Detta är dock inte Mitt sista ord, och inte heller är denna proklamation som ges 

genom ett mänskligt intellektuellt organ den sista undervisningen. Och för att ni inte längre ska tänka på 

det, säger jag er nu att ni aldrig kommer att få mitt sista ord, min sista instruktion. Eftersom jag är "det 

eviga ordet" är det naturligt att jag talar till er i evighet och upplyser er. För jag har varken början eller 

slut. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 37 
1 I alla tider i mänskligheten har det funnits människor med stort andligt ljus, människor som har 

upplyst sina grannars utvecklingsvägar. 

2 Varifrån kom dessa varelser till jorden? Från den närmaste världen* där de som måste återvända 

till den här planeten bor? - Nej, mitt folk, jag säger er att ni utifrån varelsernas kunskap och godhet kan dra 

slutsatser om den värld som de kom ifrån. 
* Detta syftar på de sfärer som ligger nära jorden, de utomjordiska sfärerna, de lägre stegen på "stegen till 

himlen", där de andliga varelser som fortfarande måste rena sig själva vistas. 

3 Graderna av andlig upphöjning representerar en oändlig stege med trappsteg i evigheten. Men 

vägen till fulländning består av sju stadier, som återspeglas i det mänskliga livet, som också är indelat i sju 

utvecklingsstadier. 

4 Alla delar av människan måste utvecklas och utvecklas för att nå det ljus de måste ha och för att 

uppnå verklig förandligande. 

5 Hans kropp, hans sinne, hans moral, hans ande och hela hans väsen måste gå igenom dessa sju 

stora kurser, dessa sju prövningar*, från vilka han kommer att gå renad, full av ljus, glädje, styrka, 

kunskap och erfarenhet. Då kan han förstå att Guds rike är närvarande i hans ande. 
* Se förklaringarna om de sju seglen i volym 1 av "Det sanna livets bok". 

6 Lydnad mot den gudomliga viljan, känslighet för att kunna tolka andlig inspiration, gemenskap 

med Fadern och med den andliga världen genom tanken är de framsteg i din utveckling som den nya tiden 

har i beredskap för dig. 

7 Mänskligheten har redan haft perioder då den levt för materiell njutning, andra då den jagat makt, 

herravälde och tillfälliga rikedomar, andra då den utvecklat vissa sinnen för att söka skönheten i allt som 

omger den, ytterligare andra då den gått in på religionens väg i längtan efter andens frid, och ytterligare 

andra då den velat göra denna jord till sin domän, detta liv till sin evighet och materien till sin Gud. 

8 Nu är det en avgörande tid för människans liv, och om du observerar noga kommer du att upptäcka 

en gigantisk kamp, en stor strid, på alla områden, i alla naturkrafter och krafter. 

9 Det är slutet på ett stadium, mänskligheten. Men ni vet inte när den nya tiden kommer att börja; 

endast jag, Lammet som bryter sigillerna, kan berätta det för er. Ni lever fortfarande i den sjätte 

uppenbarelsens tid, då händelserna som uppfyller profetiorna inträffar en efter en. 

10 Hur många religioner, hur många sekter och doktriner kommer inte att falla under min makts 

ljusstake, och hur många vetenskaper och teorier kommer inte att begravas i glömska när den nya dagen 

gryr och tystnad och frid kommer in i hjärtan, och det finns en sann bön och en sann spiritualisering bland 

människorna. 

11 Det kommer inte att vara religionerna som förenar, för deras olikheter tillåter dem inte att göra det. 

Det kommer att vara det folk som förenar sig i kärlekens, rättvisans och sanningens lag, som är den enda 

som utgår från Gud. 

12 Denna mänsklighet, som är likgiltig för all gudomlig inspiration, är inte medveten om att den står 

på tröskeln till den mest betydelsefulla tiden för sin ande. Men den kommer nu att vakna upp ur sin djupa 

dvala när den reflekterar över de förutsägelser som ännu ska komma om min närvaro bland människorna. 

För ni måste alla vara vakna när det sjunde inseglet öppnas för att ge er sitt ljus. 

13 Under tiden förbereder jag detta folk med Mitt Ord, så att de kan ge sig iväg inspirerade av 

sanningen och lära sina bröder Min Läras kärleksläror. 

14 Närma er endast med sanning och förkasta allt som inte innehåller renhet, då kommer ljusets barn 

att växa fram ur er. 

15 Låt barnen se andlig upphöjning tillsammans med dig så att de har en säker väg att följa i detta liv. 

16 Vakta alla barn som ditt hjärta kan erbjuda kärleksfulla känslor, tankar fulla av ömhet, då har du 

gjort dem gott. Lär ut kärlek till alla människor genom dina verk. 

17 Jag kommer att vaka över alla dem som ni inte kan vakta, och jag kommer inte att tillåta att det 

onda fröet som människor sprider vid denna tid infekterar och förvirrar dessa andar. 
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18 Det är jag som sänder andarna för att inkarneras i enlighet med evolutionens lag, och sannerligen 

säger jag er att den här världens inflytande inte kommer att ändra mina planer. För över all ambitiös 

strävan efter makt ska Min vilja ske. 

19 Varje människa har ett uppdrag på jorden, hans öde är förutbestämt av Fadern och hans ande är 

smord av min faderliga kärlek. Förgäves genomför männen ceremonier och välsignar de små barnen. 

Sannerligen säger jag er: I ingen tidsålder kommer vatten att rena själen från dess överträdelser mot min 

lag. Och om jag sänder en ande som är ren från all synd, från vilken förorening renar då prästerna i de 

olika samfundskretsarna den med dopet? 

20 Det är dags för er att förstå att människans ursprung inte är synden, utan att hennes födelse är 

resultatet av uppfyllandet av en naturlag, en lag som inte bara människan uppfyller, utan alla de varelser 

som ingår i naturen. Förstå att jag har sagt "människan" och inte "hennes ande". Människan har min 

auktoritet att skapa varelser som liknar henne, men andarna kommer endast från mig. 

21 Att växa och föröka sig är en universell lag. Stjärnorna kom också fram ur andra, större stjärnor, 

precis som fröet förökade sig, och jag har aldrig sagt att de syndade eller förolämpade Skaparen genom 

detta faktum. Varför skulle ni då betraktas som syndare när ni uppfyller detta gudomliga bud? Förstå att 

uppfyllandet av lagen aldrig kan befläcka människan. 

22 Det som fläckar människan och förflyttar själen från utvecklingens väg är de lägre passionerna: 

lössläppthet, laster, otukt, för alla dessa är emot lagen. 

23 Studera och sök tills du hittar sanningen. Då kommer ni inte längre att kalla livets skapares bud för 

synd och ni kommer att helga era barns existens genom era goda gärningar. 

24 När du kommer ihåg att jag har berättat för dig att jag kommer från oändligheten, kommer en 

sorgsen suck ut ur ditt bröst vid tanken på det avstånd som skiljer dig från din Fader. Då anstränger du 

dina sinnen för att höja dem till mig, och genom dem din ande, till den plats där du föreställer dig att den 

Högste finns. Ibland är du nöjd med din bön, men det händer att du inte har kunnat nå den plats där den 

gudomliga anden bor. 

25 Lyssna, lärjungar: Det oändliga som jag talar till er kommer ni aldrig att kunna mäta med ert 

intellekt. Detta oändliga talar till dig om ömhet, ljus, renhet, visdom, kärlek och fullkomlighet, för alla 

dessa har varken början eller slut, eftersom de är Guds attribut. 

26 När detta har klargjorts, förstå då när jag i Mitt Ord säger att Min kärlek blev människa och att 

Min ömhet blev kvinna. 

27 Jag har ingen bestämd eller begränsad plats där jag bor i det oändliga, för min närvaro finns i allt 

som existerar, både i det gudomliga och i det andliga eller materiella. Du kan inte säga från mig i vilken 

riktning mitt rike ligger, och om du lyfter blicken mot höjderna och den är riktad mot himlen, gör det bara 

som något symboliskt. För er planet roterar oavbrutet och erbjuder er nya delar av himlen och nya höjder 

med varje rörelse. 

28 Med allt detta vill jag säga er att det inte finns något avstånd mellan er och mig, och att det enda 

som skiljer er från mig är era olagliga verk, som ni placerar mellan min perfekta lag och er ande. 

29 Ju större renhet du har, ju mer upphöjda dina gärningar är och ju mer konstant din tro är, desto 

närmare, mer intimt och mer tillgängligt för din bön kommer du att känna mig. 

30 På samma sätt, ju mer ni tar avstånd från det goda, det rättfärdiga, det tillåtna och ger er åt 

materialismen i ett mörkt och själviskt liv, desto mer måste ni känna att jag är alltmer avlägsen från er. Ju 

mer ditt hjärta rör sig bort från uppfyllandet av min lag, desto mer okänsligt blir det för min gudomliga 

närvaro. 

31 Förstå varför jag manifesterar mitt ord i denna form vid denna tidpunkt och förbereder dig för en 

dialog mellan andevärlden. 

32 Eftersom ni trodde att jag var oändligt avlägsen, förstod ni inte hur ni skulle komma till mig. Jag 

kom till er för att få er att känna min gudomliga närvaro och för att bevisa för er att mellan Fadern och 

hans barn finns det inga utrymmen eller avstånd som skiljer dem åt. 

33 Förstå också att det har varit en barmhärtighet som er Fader har gett er när jag gjorde mig själv 

känd genom ert sinne och därmed förkortade det andliga avståndet som skilde er från mig - ytterligare ett 

bevis på hans barmhärtighet med tanke på era begränsningar och er brist på andlighet. 
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34 Därför kommer denna tid av nåd för Min manifestation genom dessa röstbärares sinnen att vara 

kort, för det är inte en gåva som ni har fått genom er förandligande och era förtjänster, så att den kan 

utgöra en del av era andliga prestationer. Jag säger er återigen att det har varit en nåd som jag har beviljat 

er, och att när år 1950 är slut kommer jag att låta denna form av kommunikation upphöra, i väntan på att ni 

genom era förtjänster kommer att känna mig ännu närmare er i föreningen av ande till ande. 

35 Denna nya förening kommer att vara djupt andlig, enkel, naturlig, ren och perfekt. Det kommer att 

visa början på slutet för varje ofullkomlig, avgudadyrkande, fanatisk, mörk kult och kommer att öppna din 

varelses helgedom så att Min Ande kan bo i den för all evighet. 

36 Det kommer varken att finnas någon yttre hänryckning, någon hänryckning eller något slags 

uppvisning, utan endast renhet, vördnad och sanning, med ett ord: förandligande. 

37 Tänk på alla de mirakel som uppfyllandet av detta löfte kan innebära för dig, och börja nu göra 

förtjänstfulla gärningar så att du med dem äntligen kan uppnå den nåd som jag har i beredskap för dig och 

som kommer att utgöra en del av ditt liv. Därför kommer det inte längre att finnas någon bestämd tid för 

dess slut, som det finns nu, för eftersom det är något väsentligt gudomligt måste det förbli hos er för evigt. 

Då kommer ni att förstå hur himmelriket närmar sig mänskligheten. 

38 Nu säger jag till er: Arbeta på jorden, men gör det med tro, med sann kärlek till era bröder, så 

kommer ni inte att sakna försörjning. 

39 Om fåglarna, som varken spinner eller sår, aldrig saknar ett skyddande klädesplagg eller mat, 

varför skulle ni då sakna min omsorg, eftersom ni är de älskade? För att ni ska kunna förgås av hunger och 

kyla måste er ondska och otacksamhet få er att avvisa mina förmåner. 

40 Jag är livet, värmen och ljuset. Jag är brödet och det kristallklara vattnet och har kommit på nytt 

för att väcka de döda till liv och för att väcka dem som lever i mörker till ett liv i ljus. 

41 För länge sedan profeterades det att varje öga skulle skåda mig, och jag är närvarande och redo att 

låta mänskligheten skåda min sanning. 

42 Vad saknar människor för att kunna se, känna och förstå Mig? - Spiritualisering. Spiritualisering 

gör människan känslig i sin ande såväl som i sin kropp. När han har renat sig själv och sann bön till Mig 

stiger upp från hans hjärta, kommer han för första gången att känna Mig med sig, uppfatta Min ömhet, 

känna sig badad i Min oändliga kärlek och utbrista: "Jag har sett Herren, jag har känt Honom i mitt 

hjärta!" 

43 Om jag fann en rättfärdig man på jorden skulle jag använda honom som ett verktyg för att ge er 

undervisning och ett exempel genom honom, men sannerligen säger jag er att jag inte har funnit en enda 

rättfärdig man på hela jorden. 

44 Var finns de rättfärdiga från den första och andra tidsåldern, så att ni skulle kunna studera deras 

dygd, deras trohet och iver i uppfyllandet av min lag, deras tro och mod? - De lever i den andliga världen, 

och även om de arbetar för dig ser du dem inte och känner dem inte, eftersom din materiella natur 

fortfarande är den täta slöja som inte låter dig se det andliga. 

45 Ni är som skeppsbrutna, piskade av passionernas vilda vågor, insvepta i skuggan av en mycket 

lång natt. Mitt i denna storm har jag uppenbarat mig, och min hjälpande kärlek har varit som en fyr som 

lyser upp vägen som leder er till frälsningens hamn. 

46 Men tror du att jag kommer för att ge din ande gåvan att se bortom detta materiella liv? - Nej, 

människor, jag ger er inte en ny gåva eller en ny förmåga; ni har haft allting inom er sedan födseln. Men 

du måste förstå att det är bara det som du har utvecklat och använt som har lyst upp i ditt väsen. Det som 

du däremot har glömt, försummat eller inte uppmärksammat har fortsatt att existera - om än i hemlighet - 

som en vilande förmåga. För det jag ger, tar jag aldrig mer ifrån dig. 

47 Många dolda förmågor har legat vilande i din varelse och väntar på att Min röst ska väcka dem. 

Men nu har uppståndelsens tid kommit, då ni alla kommer att höra samma röst som Lasaros hörde efter 

detta liv när jag sa till honom: "Stå upp och gå!" 

48 Välsignad är den som visste hur han skulle vänta på min ankomst, för hans uppvaknande kommer 

att vara fullständigt och hans förandligande kommer att göra det möjligt för honom att känna igen allt som 

det nya budskapet innehåller. 
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49 Arbeta med kärlek, i det materiella som i det andliga, och ni kommer att få min frid. Lär dig att 

hålla ut tills du slutligen skördar frukten av dina uppoffringar och din kamp. 

50 Kärlek, så att du kan nå din andliga högre utveckling. För jag frågar er människor: "Vad har ni 

gjort med er ande?" Och till er andar: "Vad har ni gjort med den kropp som jag har anförtrott er?" Varken 

den ena eller den andra kommer att kunna svara mig, för ni är långt ifrån medvetna om hur allvarliga era 

överträdelser och svagheter är. Jag ensam kan bedöma era gärningar, och det är därför jag sänder er denna 

ljusstråle, så att ni, upplysta av ert samvete, kan se er själva i min sannings spegel. 

51 Har du glömt att din ande är underställd evolutionens lag som du inte kan fly från? Vad har blivit 

av den ursprungliga essensen som jag placerade i ditt hjärta, som är fröet till kärlek, liv och uppåtgående 

utveckling? Du förstår inte längre dessa ord; det verkar som om jag talar till dig på ett språk som är 

främmande för dig. 

52 "Att älska var det syfte för vilket du skapades. Att älska sin Fader och i honom alla sina bröder, det 

är lagen, och det är detta som ni har glömt och raderat ur era sinnen. 

53 Livet får dig att känna och betala för dina överträdelser med en plågsam smärta, men i stället för 

att stanna upp för att reflektera och ompröva dina handlingar låter du ditt hjärta hårdna och förgifta sig 

själv ännu mer. 

54 Du har inte velat lyssna på de röster som har närmat sig dig för att stoppa dig i din galna kurs, och 

du har nått kanten av avgrunden där du är på väg att kasta dig ner och ta dina bröder med dig. 

55 Vem av er kan föreställa sig djupet av den avgrund som ni har öppnat med så mycket hat och 

fördärv? - Ingen, ingen kan föreställa sig mörkret eller det lidande som ackumulerats under århundraden, 

årtusenden och eoner i denna enorma bägare av lidande. 

56 Jag frågar människorna i denna tid, som anser sig vara de mest avancerade i hela världens historia: 

Har ni inte, med alla era tillgångar, hittat ett sätt att skapa fred, få makt och uppnå välstånd utan att döda, 

förstöra eller förslava era grannar? Tror du att dina framsteg är sanna och verkliga när du moraliskt rullar i 

leran och andligt vandrar i mörkret? Jag bekämpar inte vetenskapen, eftersom jag själv har gett den till 

människan; det jag motsätter mig är det syfte som ni ibland använder den för. 

57 Jag vill att du ska vara stor i förståelse och klok i de läror som jag har omgett dig med, men att du 

alltid ska ha ditt samvete som en ledstjärna i alla dina steg i livet. Då kommer du inte bara att se hur din 

själs förmågor utvecklas, utan också uppleva att hälsa och styrka kommer in i din kropp. 

58 Kom ihåg att jag sade till er: "Människan lever inte av bröd enbart, utan av varje ord från Gud", 

och därmed ville jag lära er att det finns något i ert väsen som ni inte kan tillfredsställa enbart med det ni 

äger i denna värld, utan att ni för att tillfredsställa det måste söka det som ligger bortom det materiella, det 

vill säga det som endast finns i den perfekta sfären från vilken anden utgår: Gud. 

59 Du har inte missat mitt ljus för ett ögonblick. Men ni är som de kalla stenplattorna som täcker 

gravarna, som värms upp lite för ett ögonblick för att sedan omedelbart svalna igen. 

60 Min kraft och mitt tålamod är outtömliga, och om ni vill att jag ska ge er ytterligare ett bevis på 

kärlek vid avgrundens rand, ska jag ge er det. Men jag måste säga er att i denna oändliga kärlek som jag 

nu visar er en gång till kommer min kloka och obönhörliga rättvisa att vara närvarande. 

61 För att hjälpa dig måste du tro på mig, men var vaksam och redo för strid. Var krigare, men inte av 

dem som förstör livet för sina medmänniskor, utan av dem som bygger med kärlek, moral, fred och goda 

gärningar. 

62 Låt inte behov eller förtryck få dig att falla tillbaka till ett materialistiskt sätt att leva. Tvärtom, res 

dig med andlighet inför frestelser och prövningar. I sanning säger jag er att om ni vet hur ni ska använda 

dessa prövningar och livets växlingar, kommer ni att kunna höja er genom dem till ett högre liv och bli 

modiga, ädla och brinnande lärjungar av er Faders kärlek. 

63 Till de män och kvinnor som är närvarande som familjefäder och -mödrar vid Mitt Lärande Ord 

säger jag till dem att beväpna sig med mod, med ljus och fred, för stora händelser kommer att ske på 

jorden och de måste hålla ut på sina poster med lugn och ro. 

64 Sök alltid efter det som ger dina barn ära och styrka, och undanhåll dem de fel som kan vara ett 

hinder för dem. 



U 37 

53 

65 Jag har inte glömt de löften ni gav mig om att vända er bort från materiell strävan och återvända 

till den andliga vägen, som är kärlekens och barmhärtighetens lag och som alltid är upplyst av ert samvetes 

ljus. 

66 Det är nödvändigt att ni - när era steg på denna väg har blivit säkra - glömmer er själva för att rikta 

er uppmärksamhet mot era bröders behov. 

67 Då kommer du att uppleva att det i alla dem som du lät passera likgiltigt fanns en bitter bägare av 

lidande, ett sår eller ett tungt kors. 

68 Hur många hjärtan finns det inte som gråter i tystnad över sina lidanden utan att någon märker det! 

Hur många bitterheter döljer sig inte bakom ett leende som du inte vet hur du ska tolka! Men jag, som 

känner varje rädsla och smärta och läser hjärtan, säger till er: Förbered er så att ni kan utveckla intuition 

och läsa era bröders inre, för hjärtan kommer inte alltid att öppna sig för att visa er deras smärta. 

69 På grund av denna hemliga klagan, denna inre gråt, denna sorg som inte visar sig i ansiktet på dem 

som lider, är det nödvändigt att tränga in i hjärtan, vilket bara är möjligt genom förandligande, vilket får 

kärleken att blomma upp i er. 

70 Åh, om du visste att du kan ge och göra så mycket trots all din fattigdom! Men ni är fortfarande så 

materiellt inriktade att många av er tror att man bara kan göra goda gärningar med pengar. Det är därför 

jag var tvungen att komma till er för att säga er att det inte är rätt att ni gråter av smärta, hunger och elände 

utan att inse att ni är nedböjda av tyngden av en skatt som ni bär på utan att vara medvetna om det. 

71 Nej, ni människor, det är inte bara era synders börda som tynger er. Saken är den att din kropp, 

som försvagas mer och mer av det här livets passioner och strider, inte kan motstå styrkan, kraften hos sin 

egen ande, som kämpar för att befria sin materia från sina svagheter. 

72 Minns natten då jag föddes som människa: Det var kallt och mörkt, men inte så mycket som 

mänsklighetens hjärta är vid denna tid. Medan Min Ande var fylld av glädje den natten, eftersom Han 

hade kommit för att bo bland människorna, sov de i djup sömn, okänsliga för Min närvaro och visste inte 

att den utlovade hade kommit. Då började Min väg av lidande. 

73 Halm, som fungerade som vagga för den nyfödde, och värmen från de kravlösa djuren var det enda 

som fanns tillgängligt för familjen när jag kom. 

74 Ni tror att naturen är okänslig för de gudomliga manifestationerna, men det är ett mänskligt 

misstag, för förutom er är allt skapat, från det största till det minsta, underställt min lag som det inte kan 

avvika från. Endast människan, som har formats annorlunda än alla andra varelser eftersom hon har ande, 

samvete och viljefrihet, är den som förblir okänslig för min gudomlighet. 

75 Varför har du förhärdat ditt hjärta till en sådan grad att du inte känner din Faders närvaro eller hör 

hans röst? - På grund av din fria vilja. Nu kom jag inte som människa, och ändå kände jag kylan i det 

kärlekslösa hjärta med vilket mänskligheten tog emot mig. 

76 Tro inte att denna punkt på jorden, där detta ord hörs, är den enda plats där jag befinner mig med 

mina barn. För sannerligen säger jag er att min manifestation i olika former är universell. 

77 Elia, som gjorde sig känd bland er som föregångare till min förkunnelse genom det mänskliga 

sinnet, kom inte bara till detta land där ni bor. Han gick från en plats på jorden till en annan och 

förkunnade den nya tiden och att himmelriket närmade sig. 

78 Från alla håll hördes röster som tillkännagav att jag skulle komma till er: naturen skakade om 

jorden, vetenskapen förundrades över nya uppenbarelser, den andliga världen rusade över mänskligheten, 

och ändå förblev mänskligheten döv för dessa röster, förebådarna av en ny tidsålder. 

79 En flod av gudomligt ljus sänkte sig ner för att föra människorna ut ur sitt mörker. Men dessa 

själviska och materialiserade människor, långt ifrån att sträva efter själens fullkomlighet, efter moralisk 

förbättring av sitt liv på jorden, använde ljuset för att skapa troner och ära för sig själva, bekvämligheter 

och nöjen för kroppen och, om de ansåg det nödvändigt, vapen för att förstöra livet för sina 

medmänniskor. Deras ögon förblindades av mitt ljus och deras fåfänga blev deras undergång. Men jag 

säger er att genom just det ljuset kommer de att finna sanningen, upptäcka vägen och rädda sig själva. 

80 De som kunde ta emot detta ljus i sina sinnen och accepterade det som ett gudomligt budskap fick 

sitt samvete att vägleda sina steg och tjäna som en riktlinje för sina gärningar. De hade nämligen en 

föraning om att Herren har kommit tillbaka och att han är med folket. 
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81 Representanterna för olika sekter och samfund ville inte ta emot mig, deras hjärta, deras värdighet 

och deras falska storhet hindrar dem från att ta emot mig i anden. Det är därför som grupper, brödraskap 

och föreningar av dem som känner närvaron av den nya eran, som söker avskildhet för att be och ta emot 

inspiration från Herren, har bildats över hela jorden. 

82 Ni, mina barn, tillhör dessa skaror som gradvis har bildats i ljuset av en gudomlig inspiration, även 

om jag måste säga er att ni har denna inspiration, förvandlad till ett mänskligt ord, av nåd. Därför måste ni 

se, be och meditera mycket så att ni inte faller i fel eller missar syftet med denna andliga undervisning. 

83 Vad skulle kunna förstöra för dig på vägen? - Fåfänga, mitt folk. 

84 Sannerligen säger jag er att denna inspiration kommer att segra bland de ödmjuka, bland de 

barmhärtiga och bland dem som vill ha sanning, rättvisa och fred. 

85 Den frid och styrka som du får i bön kommer att göra dig flitig och outtröttlig när det gäller att så 

gott, resa upp de fallna, tända tron och vara en välsignelse och tröst för alla jordens folk. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 38 
1 Jag tar emot de "sista" och överflödar dem med samma ljus som jag gav till de "första" så att de 

reser sig upp och gör min undervisning känd. 

2 Kort är den tid då ni fortfarande kommer att höra mitt ord, eftersom jag meddelade er att jag 

kommer att sluta tala till er år 1950, och efter den tiden kommer min röst inte längre att ljuda genom det 

mänskliga sinnet. De som hörde det och trodde på det kommer att känna sig nöjda och starka, men de som 

tvivlade på det efter att ha hört det kommer att bli förvirrade. Däremot kommer många som aldrig har hört 

mig att söka upp mina lärjungar för att fråga dem om vad de har lärt sig av Mästaren. 

3 Sök ljuset, och låt den som har det hjälpa alla som vandrar i mörkret att finna det. För den som har 

förvirrade idéer under detta liv är förvirringen ännu större när han går in i den andliga dalen. Därför har 

jag stått vid sidan av alla mina barn under de tre tiderna och visat dem den väg som de måste följa för att 

kunna stiga upp genom att utveckla sin ande. 

4 När det gäller andens liv har jag uppenbarat för er allt som ni gradvis kan förstå. Idag visar jag dig 

en ännu djupare sida av denna kunskap. 

5 Detta är den tid om vilken jag profeterade för er att alla ögon skulle skåda mig. Varje ande 

kommer att höra mig, och när denna undervisning har förståtts av mänskligheten kommer människorna 

inte längre att falla i avgudadyrkan eller fanatism, eftersom de kommer att ha lärt sig att höja sin ande till 

mig med den enkelhet och renhet som spiritualisering ger. 

6 Långsamt vaknar människans ande upp när de hör ekot av den himmelska klockan i samvetets röst. 

Det är Elias' ande, det är rösten från den som ropar i öknen, en osynlig budbärare i denna tid som likt en 

herde kärleksfullt kallar sina får att lydigt gå in i den fredliga inhägnad som väntar dem. 

7 Den som tycker att det är konstigt att jag lämnar mitt rike för att söka syndare känner verkligen 

inte mig. Jag lämnar de rättfärdiga bakom mig, för de är frälsta och äger allt. Jag kommer till de arvlösa, 

de förlorade och fläckade, eftersom de också är mina barn, som jag älskar som de rättfärdiga, och eftersom 

jag vill föra dem till mitt hem så att de kan njuta av sin Fader. 

8 Om jag bara älskade de rättfärdiga och föraktade syndarna, skulle ditt samvete då tycka att Fadern 

handlade rättvist? 

9 Jag visar er hur ni ska tvätta bort era fläckar och rättfärdiga er inför mig: Genom att göra gott mot 

dina bröder och utöva välgörenhet i olika former. 

Redan i dag kan du föra det du lärt dig vidare. Du kan också besöka de sjuka och ge dem balsam i mitt 

namn med din kärlek, för i din tro finner du makten att bota, och din barmhärtighet blir den bästa 

balsamen. Låt ingen tvivla på om han har gåvan att göra det eller inte. 

10 Du har inga betänkligheter mot att göra välgörenhet för att du tror att du är fattig. När Jesus var 

med sina lärjungar i den andra epoken gav han dem denna liknelse: "En publikan gick in i templet och 

lämnade ett mynt som allmosor. Då gav en välklädd farisé sju pengar, som han släppte efter varandra, så 

att man skulle se vad han gjorde och alla skulle se att hans gåva var stor. Senare knäböjde en sjuk och 

fattig kvinna ner för att be, och efteråt lade hon ner två mynt av ringa värde, som var allt hon ägde. Jesus 

sade till sina lärjungar: "Se, den som tänkte ge mer gav mindre, och hon som gav mindre gav mer, 

eftersom hon gav allt vad hon ägde och därmed också det bröd som hon skulle äta den dagen." 

11 För er som lyssnar till mig ska jag få er att förstå hur mycket ni bär inom er själva så att ni aldrig 

kommer att känna er behövande inför de verkligt behövande. 

12 Ni är de som det en gång sades att ni skulle leva i den heliga andens tidsålder. Detta är ljusets 

tidsålder då varje ande ska öppna sina ögon för sanningen. Min sikl har redan börjat rycka upp ogräset vid 

roten. Bli inte förvånade över att jag har kommit medan världen är indragen i krig; det var förutsagt. 

13 Människor har sett så mycket ljus genom vetenskapen att de har blivit förblindade. Men när denna 

blindhet är över kommer de genom min barmhärtighet att känna igen den sanna vägen, och på den 

kommer de att möta mig och befria och rädda de vilsna, som herden gör med de vilsna fåren. 

14 Under denna tid har jag inte blivit människa bland er, jag har bara kommit som ett ljus som jag 

sänder från mitt rike till er ande. Från oändligheten inspirerar jag dig så att din ande i morgon kan stiga 

upp till mig i sin bön. 
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15 Idag måste ni se till att er själ renar sig genom er utrustning och känna min närvaro bland er. 

Andliggör er själva så att ni kan veta hur ni ska ta emot det ni ber om, vilket aldrig kommer att vara för 

mycket för mig. Glöm inte bort själens behov, som är belastad av kroppens krav. Inse att det ni saknar 

mest är gudomlig undervisning, och nu när den flödar i överflöd i denna form - sök den, utforska den och 

tillämpa den med kärleksfulla gärningar för era bröder. 

16 Jag vill att du ska förstå min undervisning och förbättra ditt liv, så att du bevarar detta arbete som 

jag har uppenbarat för dig som en juvel av ovärderligt värde, så att du inte blir fåfäng av att äga denna nåd, 

inte heller förnekar den till någon som behöver den, och definitivt inte drar materiell vinning av den. 

17 I sanning säger jag er att det sjätte sigillets tempel aldrig kommer att vara en marknad eller en 

rövarhåla. Denna helgedom, som är i det andliga, håller sina portar öppna så att alla mina barn kan komma 

in i den. Där kommer syndaren att finna upprättelse, hatet, törsten efter hämnd och de onda tendenserna 

kommer att försvinna. 

18 Ni förbereds nu så att ni kan förkunna de goda nyheterna med sann tro och mod. Jag vill också att 

den tolkning du ger mitt ord ska vara korrekt, så att dina handlingar kan vara mer tydliga. Jag vill inte att 

det skall finnas fanatiker, puritaner eller entusiaster bland mina lärjungar, utan att er andliga upphöjelse 

skall vara inre och alla era yttre handlingar enkla och naturliga; att detta folk, när det förökar sig som 

stjärnorna på himlen och som sand i havet, skall bestå av sanna lärjungar till min andliga undervisning, så 

att de kan vara uttolkare av det ord som de har hört och bli de som med sina gärningar vittnar om 

sanningen i min undervisning. 

19 Var inte rädda för den tid då ni måste tala, misströsta inte mot mig eller er själva. Jag har sagt till 

er att ni i prövningens stund inte ska tänka på vad ni ska säga, att er tro och andliga upphöjdhet kommer att 

vara tillräckligt för att Mitt Gudomliga Ljus ska kunna tala genom era läppar. Om människor ber dig om 

en förklaring eller ett rättfärdigande av den inspiration som du har fått, kommer jag också att få dig att 

förstå sanningen i mina uppenbarelser så att du kan förklara dem för dina bröder. 

Bland budbärarna kommer mina profeter att finnas med uppdrag att väcka folket. Men de får inte göra 

som profeten Jona, som gick till en hednisk och syndig stad för att varna den och förkunna katastrof, 

lidande, plågor och sjukdom för dess invånare om de inte förnyade sig. När tiden kom för att hans profetia 

skulle uppfyllas såg han med stor förvåning att hans ord inte hade blivit verklighet, för i stället för olycka, 

som han hade meddelat, åtnjöt folket fred, hälsa och välstånd. 

Då drog sig profeten tillbaka till avskildhet och skämdes, och där talade han till sin Herre och sade till 

honom: "Varför har det ord som du lade i min mun inte blivit uppfyllt? Titta, i stället för att betraktas som 

din profet av dessa människor, betraktar de mig som en bedragare." 

Men sedan hörde han Faderns röst som svarade honom: "Jag har sänt dig för att förkunna de besök som 

måste ske när dessa människor skulle vara döva för mitt ord. Men de lyssnade på dig och omvände sig. De 

kastade sina falska gudar och knäböjde för att tillbe mig, grät över sina överträdelser och väntade med oro 

på min dom. 

20 Jag såg dem utrustade och i stället för lidande sände jag dem glädje och frid. Tror du att jag skulle 

skada tusentals människor bara för att uppfylla ditt ord, så som du förstår det? Om du inte sympatiserar 

med en av dem - sympatiserar jag med alla! Ordet du gav var för att de skulle förnya sig själva och på så 

sätt undvika besök. De har omvänt sig, och se därför hur de är fulla av glädje och tro på den sanne 

Guden!" 

21 Ha dessa läror i åtanke, lärjungar, de är exempel som kommer att vara användbara för er på er väg. 

I dig vilar den andliga synens, de profetiska drömmarnas och intuitionens gåvor, så att du alltid kan se din 

väg upplyst och göra dina bröder uppmärksamma. 

22 Din uppgift är att varna, väcka och meddela. Men var medveten om att om dina bröder ber kan de 

förändra händelserna. Men du ska inte känna dig lurad eller förlora tron på grund av detta. Ditt öde är 

begränsat till att förhindra lidande och skapa fred. Om du uppnår detta resultat med dina gåvor kan du vara 

nöjd. Be för mänsklighetens fred, alla tillsammans bildar ni en helgedom där era bröder kan finna 

frälsning, fred och inspiration. 

23 Kom och ät av detta bröd som är mitt ord, så att jag, medan ni ger er ande näring av min nåd, kan 

släcka min kärlekstörst bland er. När ni har älskat era bröder har ni älskat mig; när ni har förlåtit era 
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fiender har ni försonat er med mig och ni lägger på er tros altare offret av era förtjänster, ett offer som 

alltid behagar min gudomlighet. 

24 Lyssna: Jag är han som formade dig till sin avbild och likhet. Jag är den ende Guden, ingen har 

funnits före mig, min Ande har inte skapats, jag är evig, har alltid varit och kommer alltid att vara. 

25 Jag har uppenbarat för er mitt väsen och den treenighet som existerar i mig, den treenighet som ni 

känner igen i Fadern, som är Jehova, som gav er lagen i den första tidsåldern, i "Ordet" som lärde er kärlek 

genom Jesus i den andra tidsåldern, och i den Helige Ande som fyller er med ljus och vishet och förklarar 

alla uppenbarelser för er i den tredje tidsåldern, i vilken han ger upphov till vibrationer i varje ande och 

manifesterar sig bland er genom det mänskliga sinnet. 

26 Fadern tillkännagav att Kristus skulle komma genom sina profeter, och Jesus tillkännagav att den 

helige Ande, sanningens Ande, skulle manifesteras. Detta är de tre uppenbarelsefaserna genom vilka jag 

har gjort mig känd för mänskligheten - som Lagen, Kärleken och Visheten; tre uppenbarelseformer och en 

Gud, tre handlingsformer och en Vilja, en Kärlek. 

27 Om Fadern är evig, så är också Sonen evig, eftersom det gudomliga ordet som talade i Jesus alltid 

har varit i Fadern. Den helige Ande är evig eftersom han är Guds visdom som alltid har funnits i honom. 

När jag formade människan till min avbild och likhet, vilket betyder att det finns en avbild av 

Treenigheten i henne, gav jag henne tre delar av sin existens, nämligen köttet, själen och anden. Det är en 

varelse som består av tre grundläggande beståndsdelar: det materiella - kroppen -, det andliga - själen - och 

det gudomliga - anden. 

28 På den mest upphöjda platsen i er själ lyser en gnista av min gudomliga intelligens, som är er ande, 

vilket är anledningen till att ni i sanning är barn av min ande. 

29 Jag ville att ni skulle få ta del av lyckan att vara far, och därför gjorde jag er till föräldrar till 

människor så att ni skulle ge form åt sådana varelser som liknar er och i vilka de andliga varelser som jag 

sänder er skulle inkarneras. Eftersom det finns moderlig kärlek i det gudomliga och eviga, ville jag att det 

skulle finnas en varelse i mänskligt liv som skulle förkroppsliga den, och den varelsen är kvinnan. 

30 Vid en (viss) början av livet delades människan i två delar och på så sätt skapades de två könen, 

den ena - mannen, den andra - kvinnan; i honom styrka, intelligens, värdighet, i henne ömhet, nåd, 

skönhet. Den ena - fröet, den andra - den bördiga jorden. Här ser du två varelser som bara kan känna sig 

kompletta, perfekta och lyckliga när de är förenade. I sin harmoni kommer de att bilda ett enda "kött", en 

enda vilja och ett enda ideal. 

31 När denna förening är inspirerad av samvete och kärlek kallas den för äktenskap. 

32 Lagen om äktenskap kom ner som ett ljus som talade genom samvetet hos de "första "* så att de 

skulle inse att föreningen mellan man och kvinna innebär ett förbund med Skaparen. Frukten av denna 

förening var ett barn i vilket föräldrarnas blod flödade tillsammans som ett bevis på att det som är förenat 

inför Gud inte kan upplösas på jorden. 
* De första israeliterna 

33 Den lycka som pappan och mamman känner när de har fött ett barn liknar den lycka som Skaparen 

upplevde när han blev far genom att ge liv åt sina älskade barn. När jag senare gav er lagar genom Mose 

för att ni skulle förstå valets partner och inte åtrå er nästas hustru, var det för att människorna, i kraft av sin 

fria vilja, hade kommit in på äktenskapsbrottets och passionernas vägar. 

34 Efter att denna tid hade gått kom jag in i världen i Jesus och höjde äktenskapet och därmed den 

mänskliga moralen och dygden genom min nådiga undervisning, som alltid är kärlekens lag. Jag talade i 

liknelser för att göra mitt ord oförglömligt och gjorde äktenskapet till en helig institution. 

35 Nu när jag på nytt är bland er ber jag er, män och kvinnor: Vad har du gjort av äktenskapet? Hur få 

kan svara på detta på ett tillfredsställande sätt! Min heliga institution har vanhelgats, från livets källa 

kommer död och smärta. På det rent vita lagbladet finns mannens och kvinnans fläckar och märken. Den 

frukt som borde vara söt är bitter, och bägaren som människorna dricker är full av galla. 

36 Ni avviker från mina lagar, och när ni snubblar frågar ni er själva med fruktan: Varför är det så 

mycket smärta? -: Eftersom köttets begär alltid har överröstat samvetets röst. Nu frågar jag dig: Varför har 

ni ingen frid, fastän jag har gett er allt som behövs för att ni skall bli lyckliga? 
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37 Jag bredde ut en blå mantel på himlavalvet så att ni under den skulle bygga era "kärleksbon", så att 

ni där, långt från världens frestelser och förvecklingar, skulle leva med fåglarnas enkelhet; för i enkelhet 

och i uppriktig bön kan man känna mitt rikes frid och uppenbarandet av många mysterier. 

38 Män, om den partner som ni har valt är som en ofruktbar mark som inte har gett er någon frukt, har 

ni gett er ut på jakt efter ny mark och glömt att ni borde ägna er åt ert öde och er försoningsplikt. Varför 

skyller ni på ödet för de prövningar och lidanden som ni möter i ert äktenskap när ni själva har valt denna 

väg? 

39 Var och en som förenar sig i äktenskap inför min gudomlighet - även om hans förening inte 

bekräftas av någon präst - ingår en pakt med mig, ett kontrakt som förblir nedtecknat i Guds bok, där alla 

öden är nedskrivna. 

40 Vem kan radera dessa två sammanflätade namn därifrån? Vem kan upplösa det som har förenats i 

Min Lag i världen? 

41 Om jag skulle skilja er åt skulle jag förstöra mitt eget verk. Om ni har bett mig om att bli förenade 

på jorden och jag har beviljat er det, varför håller ni då inte era löften efteråt och förnekar era eder? Är inte 

detta ett hån mot min lag och mitt namn? 

42 Till er, ofruktsamma kvinnor, säger Mästaren: Ni har i hög grad önskat och bett om att er livmoder 

skulle bli en källa till liv, och ni har hoppats att en kväll eller en morgon skulle ett ömt hjärtas bultande 

höras inom er. Men dagarna och nätterna har gått, och bara suckar har kommit ut ur din famn, eftersom 

inget barn har knackat på dina dörrar. 

43 Hur många av er som hör mig och som har berövats allt hopp av vetenskapen måste bli fruktbara 

så att ni kan tro på min kraft och många kan känna igen mig genom detta mirakel. Titta och ha tålamod. 

Glöm inte mina ord! 

44 Familjefäder, undvik misstag och dåliga exempel. Jag kräver inte perfektion av er, utan bara kärlek 

och omsorg om era barn. Förbered er andligt och fysiskt, för i det bortomliggande området väntar stora 

legioner av andar på ögonblicket att bli människor bland er. 

45 Jag vill ha en ny mänsklighet som ökar och förökar sig inte bara i antal utan också i dygd, så att 

människor ser den utlovade staden vara nära och deras barn når fram för att bo i det nya Jerusalem. 

46 Jag vill att jorden ska fyllas med människor av god vilja som är frukter av kärlek. 

47 Förstör denna tidsålders Sodom och Gomorra, låt inte ditt hjärta vänja sig vid deras synder och gör 

inte detsamma med deras invånare. 

48 På detta sätt förbereder jag er för den tredje tidsåldern, för de skaror som jag har meddelat er 

kommer att komma. 

49 Låt var och en ta på sig den roll som tillkommer honom, och lyssna nu till min undervisning i en 

liknelse: 

50 "Inför Gud fanns en ande full av ljus, renhet och oskuld, som sade till sin Herre: "Fader, säg mig 

vad min uppgift är, för jag längtar efter att tjäna dig." Herren svarade honom kärleksfullt: "Ha tålamod, jag 

ska förena en man och en kvinna i världen, och ur deras förening ska en son födas i vilken du ska 

inkarneras, så att du som människobarn får erfarenhet av världens prövningar och känna en moders ömhet 

och en faders kärleksfulla hjälp nära dig". 

51 Anden gladde sig och väntade. Under tiden förenade Herren en man med en kvinna genom 

kärlekens band, och så (förenade) skickade han dem på deras livsväg. - 

52 En ny varelse gror i kvinnans livmoder, och sedan sände Gud denna ande för att ta kött i denna 

kropp, och i den nionde månaden såg den dagens ljus. 

Mamman strålade av lycka och pappan såg på honom med stolthet. Den sonen var deras bådas verk, 

frukten av deras kärlek. Kvinnan kände sig stark och mannen kände sig lite som sin skapare. De två 

ägnade sig åt att ta hand om detta ömma hjärta. 

53 Den ande som besjälade sonen strålade när han såg sin mors ljuva blick och sin fars allvarliga men 

kärleksfulla ansikte. 

54 Tiden gick och fadern, i sin kamp för livet, avlägsnade sig från kärleksnästet, gick vilse och 

vandrade så långt att han gick vilse och lämnade strimlor av sin klädnad i de taggiga buskarna. Han åt 

giftiga frukter och avlövade de blommor han hittade på vägen. När han kände sig sjuk och deprimerad 

kom han ihåg de nära och kära som han hade lämnat. Han försökte återvända och leta efter dem, men han 
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saknade kraft. Sedan samlade han alla sina krafter, och efter att ha släpat sig fram och vacklat på den långa 

vägen nådde han fram till sitt hems portar. Hans hustru tog emot honom i sina armar med tårar i ögonen, 

hans son var sjuk och döende. 

55 När fadern såg sin döende son bad han om gudomlig barmhärtighet för hans tillfrisknande, slet sitt 

hår i förtvivlan och hädade. Men anden lösgjorde sig från hans kropp och gick in i det hinsides. 

Föräldrarna blev förtvivlade och turades om att skylla på sig själva för den olycka som hade drabbat dem: 

han för att han lämnade dem, hon för att hon inte kunde hålla honom tillbaka. 

56 När denna ande kom in i Skaparens närvaro sade han: "Fader, varför har du tagit mig bort från den 

söta moderns armar, som min frånvaro har fått mig att snyfta och bli desperat?" Herren svarade honom: 

"Vänta, ha tålamod, för du kommer att återvända till samma livmoder när de har insett sina misstag och 

förstått min lag." 

57 Mannen och kvinnan fortsatte att leva tillsammans, ensamma, och ångrade sina överträdelser, när 

de återigen överraskades av tecknen på ett nytt barn. Gud fick anden att återvända till livmodern och sade 

till den: "Var i den kroppen och förbered dig för livet, och förnya dig själv igen i livmodern." 

58 Föräldrarna, som trodde att den förstfödde var förlorad, visste inte att han hade återvänt till dem. 

Men tomrummet efter den första sonen fylldes av den andra, glädjen och friden återvände till hemmet, 

mamman log igen och pappan gladde sig också. 

59 Mannen fruktade att lämna sina egna och ansträngde sig för att vårda dem med kärlek så länge han 

var kvar hos dem. Men tiden fick honom att glömma sina tidigare erfarenheter, och frestad av dåliga 

vänner föll han in i laster och frestelser. Hustrun förebrådde honom och började avvisa honom; hemmet 

förvandlades till ett slagfält. Snart låg mannen besegrad, sjuk och försvagad, medan kvinnan lämnade 

barnet ensamt i vaggan och gick på jakt efter bröd till det oskyldiga barnet och mat till den kamrat som 

varken visste hur han skulle älska eller skydda henne. Hon led förödmjukelse och övergrepp, stod ut med 

faror och motstod onda människors begär, och på detta sätt gav hon sina nära och kära det dagliga brödet. 

60 Gud förbarmade sig över den oskyldiga anden, och innan han öppnade sina ögon för förnuftets ljus 

kallade han honom igen. Men när anden befann sig inför sin Herre sade den smärtsamt till honom: "Fader, 

ännu en gång har du ryckt mig ur famnen på dem jag älskar. Se hur hårt min lott är! Nu ber jag dig att låta 

mig förbli antingen i deras barm eller i din för evigt, men låt mig inte längre dras fram och tillbaka, jag är 

trött." 

61 När mannen vaknade upp ur sin apati såg han en ny bild av smärta: hustrun grät otröstligt vid 

sänggaveln där den andra sonen låg död. Mannen ville ta sitt eget liv, men hustrun stoppade honom genom 

att säga: "Ta inte ditt liv, håll tillbaka din hand, inse att vi själva är orsaken till att Gud tar våra barn ifrån 

oss." Mannen lugnade sig och insåg att det fanns ett ljus av sanning i dessa ord. 

Dagarna gick och gav frid åt de hjärtan som med smärta mindes sina barn som hade gått bort och som 

hade varit glädjen i det hem som från och med då sjönk i ödemark. 

62 Då frågade Anden sin Herre: "Fader, vill du sända mig tillbaka till jorden?" "Ja", sade Herren till 

honom, "och så ofta som det är nödvändigt tills dessa hjärtan är polerade och släta". - När han inkarnerade 

igen var hans kropp sjuk eftersom hans mor var sjuk och hans far också. Med en begäran om lindring reste 

sig denna ande från sin smärtbädd till fadern. Den här gången hade han inte sett dagens ljus*, det fanns 

inget leende på hans föräldrars läppar, det fanns bara tårar. Modern grät från morgon till kväll vid barnets 

vagga, medan fadern, full av ånger, kände smärta genomborra sitt hjärta när han såg att sonen hade ärvt 

hans egna svagheter. 
* Han föddes alltså blind till följd av föräldrarnas sjukdom. 

63 Andens vistelse i det sjuka köttet var kort och han återvände till Herrens närvaro. 

64 Ensamheten omslöt återigen makarna, men smärtan hade förenat dem som aldrig förr, deras hjärtan 

älskade varandra och de lovade att vandra tillsammans fram till slutet av livets resa. Mannen fullgjorde 

sina plikter, hon tog hand om sin man och båda blev friska från sina sjukdomar. 

65 De trodde knappast att Gud skulle ge dem en son till, men se, när Herren såg att fysisk och andlig 

hälsa blommade upp hos dessa varelser, sände han dem denna ande som en belöning för kvinnans 

självförnekelse och mannens förbättring, och ur kvinnans livmoder sprang en liten kropp, frisk som en 

blomknopp, som översvämmade hemmet med lycka och frid. 
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66 Mannen och kvinnan tackade sin Herre på knä och grät av lycka, medan den tålmodiga och lydiga 

anden log genom sonen och sade till Gud: "Herre, skilj mig inte längre från mina föräldrar. Det finns fred i 

mitt hem, kärlek i deras hjärtan, värme i min vagga, mjölk och honung i min mammas bröst, bröd på 

bordet. Min pappa smeker mig, och i sina händer har han verktyg för arbetet. Välsigna oss." Och Herren 

välsignade dem med glädje i sin Ande och lämnade dem förenade i en "kropp", i ett hjärta och i en vilja." 

(slutet av liknelsen). 

67 I dag säger jag till er: Drick av detta vin, av min undervisning, och var glada, för när ni samlas med 

er Fader är det fest i Herrens hus. 

68 Hur många av er vaknar till nytt liv när ni hör Mitt Ord vid denna tid. Ni var döda i tron, för medan 

de jordiska läkarna hade berövat vissa allt hopp, hade prästerna vägrat andra att ta del av Herrens nattvard. 

69 Ni öppnade era hjärtan när ni kände hur Mitt Ord helade de sjuka, hur det kärleksfullt förlät 

syndaren och hur Mästaren erbjöd alla det eviga livets bröd. 

70 Du har sett floder av ondska på din väg genom livet, moras, träsk och kargt land som ingen visste 

hur man skulle göra fruktbart. 

71 Ni har sett hur de fält som en gång var bördiga och erbjöd världen sina rika frukter av fred och 

lycka nu har förvandlats till fält av blod, förstörelse och död. 

72 Det är nödvändigt för Fadern att närma sig sina barn. Jag är daggen som sänker sig över åkrarna i 

nattens tystnad och faller på blommornas kransar. Men de blommor som har vissnat, de hjärtan som har 

gett upp hoppet, kan inte känna min kärlek. 

73 Lärjungar, inse att jag genom min undervisning har väckt känslan av barmhärtighet i era hjärtan så 

att ni kan göra människornas lidanden till era och inte vara likgiltiga inför deras konflikter, prövningar och 

tragedier. 

74 Förena era tankar och be för era bröder. Jag ska höra era böner och belöna era böner. Du är 

fortfarande för svag för att glömma dina lidanden eller bekymmer och tänka på andra. Jag säger till er: 

Bekräfta dessa prövningar med mod och med tillit till din Herre, för de kommer inte att avlägsna sig eller 

försvinna från din livsväg på grund av att du är motsträvig eller förkastar dem. Med andlig upphöjning, 

med tro, med inre lugn, å andra sidan, kommer du att klara av de mest fruktansvärda lidanden. Varje tagg, 

varje avgrund som du övervinner kommer att lämna en gnista av ljus i din ande. De som vet hur man tar 

emot sina prövningar med lugn kommer att känna att de stunder av smärta, som för andra skulle verka 

eviga, kommer att bli kortare. 

75 Det här livet är din väg till korset, som du ibland faller på, men samtidigt känner du att du inte är 

ensam med ditt kors, eftersom en osynlig och kärleksfull hjälpare reser dig upp igen varje gång du sjunker 

ner under ditt ödes tyngd. 

När vargen har närmat sig dig har jag drivit bort den. När icke-troende och spioner har invaderat era 

församlingar för att upptäcka fel och anklaga er för dem, har jag täckt er med min ömhetsmantel och stängt 

deras läppar. När människor har prövat er med sina frågor har jag i förtid lagt den Helige Andes röst på era 

läppar, eftersom ni ännu inte hade förberett er för att övertyga dem med ljusets ord. 

76 Jag förebrår er inte, utan söker i mitt ords godhet hopp, korrigering och även dom. Vad skulle det 

bli av er om jag smickrade er i era brister och berömde er i era synder? Är det inte detta som människorna 

gör med världens furstar? - Jag har alltid uppmuntrat er när jag ser att ni ivrigt söker era andliga framsteg, 

när ni besöker de sjuka utan att tänka på klockan eller om vädret är ogästvänligt; och när ni har stått inför 

domarna har ni förblivit lugna och vittnat om mig med sanningens ord. 

77 På så sätt har ni lärt er att hjärtat är det fält som ni måste odla, och att ju mer omfattande fältet är, 

desto större måste era ansträngningar vara, och att det ni har sått får ni inte lämna. 

78 Bland er finns de som kommer att åka till andra nationer för att söka nya fält att så. Jag har gett er 

det universella språket som ni kan använda för att kommunicera med varandra - inte ett raffinerat språk 

som talas med mänskliga läppar, utan det som Anden uttrycker genom kärlek. 

79 För andra kommer det inte att vara nödvändigt att göra dessa stora resor. För dem räcker det med 

att förbereda sig för att visa barmhärtighet för de allra närmaste, liksom för att ge ljus till de förvirrade 

andar som inte är kroppslösa. Ve den som stänger sina dörrar för rop på hjälp från dessa legioner i nöd, för 

de kommer inte att förlåta i sin förvirring! 
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80 Den flitiga lärjungen välsignar mig med varje steg eftersom han känner att tyngden av hans kors är 

lätt och han gläds åt att få tjäna mig. Den lata känner sig frihetsberövad och böjd under en mycket tung 

börda. Jag kedjar inte någon och gör ingen till slav, tvärtom, jag ger dig sann frihet så att varken fängelse 

eller död kan sätta dig i kedjor, utan så att du, där många trodde sig vara förlorade, höjer din ande till den 

oändliga stegen för dess utveckling. 

81 Lärjungar: Är ni redo att förlåta dem som förolämpar er? Vilka är dina fiender? - Sannerligen säger 

jag er: Ni får inte kalla era medmänniskor för fiender! Jag sänder er inte mot människor, utan mot deras 

synd och okunnighet. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 39 
1 Jag är freden som sänker sig över er, för i världen ser jag bara kaos. 

2 Vakta och be, gör gott och du kommer att upphäva kriget genom att utöva barmhärtighet. 

3 Vetenskapens träd, så som människorna har skött det, bär en bitter frukt för mänskligheten. Men 

nu ger jag er kärlekens kristallklara vatten så att ni kan vattna det och uppleva hur annorlunda frukten blir 

som just det trädet sedan kommer att bära fram. 

4 Innan ni i Min instruktion upptäcker hemligheten med att sköta vetenskapens träd kommer det att 

plågas av starka orkaner som kommer att ta ner dess dåliga frukter till det sista och rena det. 

5 Efter denna storm kommer du gradvis att se ett nytt ljus skina i din själ, vilket kommer att 

återspeglas i alla dina livsvägar. 

6 Ni lever nu i domens tid. Kom ihåg hur ofta jag har sagt till er att min gudomliga rättvisas sickle 

outtröttligt skär bort ogräset. 

7 Vetenskap såväl som religioner och makthavare kommer att få känna Min rättvisa. Ingenting 

kommer att förbli oundersökt av min blick eller inte vägas på min våg. Sedan mänsklighetens början har 

synden dömts till döden, och mitt ord måste uppfyllas. 

8 När ni, Mitt folk, på jorden ser tecken på dessa händelser, stig upp till Mig i bön, förenas med er 

familj i en enda tanke och sänd er ande som budbärare av Min kärlek till era bröder som är i behov av fred. 

9 Tvivla inte på bönens kraft, för om du inte tror på att du kan utöva välgörenhet, kommer du inte att 

kunna ge något till dina bröder. 

10 Har jag inte lärt er att även naturens otyglade krafter kan höra er bön och lugna ner sig? Om de 

lyder min röst, varför skulle de då inte lyda Herrens barns röst när de har förberett sig? 

11 Även under den tid jag var med er i världen lärde jag er att be så att ni i prövningens ögonblick 

kunde förenas med er Fader och, genom att hämta styrka från honom, fullfölja ert uppdrag av kärlek och 

barmhärtighet bland människorna. 

12 Bönen är en nåd som Gud har gett människan så att den kan tjäna henne som en stege för att stiga 

uppåt (andligt), som ett vapen för att försvara sig själv, som en bok för att lära sig själv och som en balsam 

för att läka sig själv och återhämta sig från alla sjukdomar. 

13 Den sanna bönen har försvunnit från jorden, människor ber inte längre, och när de försöker göra 

det gör de det med läpparna i stället för att tala till mig med anden, genom att använda tomma ord, riter 

och förespeglingar. Hur ska människor kunna se mirakel om de använder former och metoder som Jesus 

inte lärde ut? 

14 Det är nödvändigt att den sanna bönen återkommer bland människorna, och det är jag som lär er 

den på nytt. 

15 Välsignad är den som, inspirerad av sin kärlek till andra, tjänar dem som ett steg i deras 

uppåtgående strävan mot mig. För när han öppnar ögonen för att se på sig själv kommer han att se sig själv 

nära sin Fader. 

16 Fråga inte vad ni ska göra för att veta att ni har uppfyllt ert uppdrag, för Min lag är begränsad till 

att älska varandra. Förstå att varje dag i ditt liv ger dig en möjlighet att utöva detta gudomliga bud. 

17 Alla kan uppfylla uppdraget att älska på sitt eget sätt. 

Den som vägleder själar, den som undervisar, vetenskapsmannen, guvernören, familjefadern, ni kan alla 

tjäna er nästa om ni inspireras av Mitt högsta bud som säger till er: Älska varandra. 

18 Allt kommer att renas, allt kommer att förnyas, så att de nya generationerna kommer att finna 

jorden förberedd för att fullgöra sin stora andliga uppgift. 

19 Välj inte ut dem du ska älska, utan älska alla utan åtskillnad. Andlig kärlek får inte känna någon 

favorisering. 

20 Den kärlek som jag lär er är bortom kärleken till era nära och kära, kärleken till ert fosterland och 

till er själva. 

21 Var inte rädd för att inte vara användbar i detta kärleksarbete om du tänker på din materiella 

fattigdom. Om ni andliggör er själva kommer ni inte att behöva jordens tillgångar för att kunna göra gott 

mot er nästa. Se hur jag har valt ut mina arbetare bland detta folk med behövande och enkla sinnen och 
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gjort dem till rådgivare, läkare och förtrogna för dem som lider, och att man kommer till dem i behov av 

tröst och frid. 

22 Från deras kärlek har det oändligt flödat helande balsam, från deras tidigare tunga läppar har det 

kommit ljusets ord som undervisar, förnyar, rör och övertygar. Och vad trodde dessa arbetare att de hade i 

sina hjärtan innan jag avslöjade deras arv för dem? - Ingenting, de kände sig som utstötta, oförmögna att 

utöva välgörenhet och leda sig själva. 

23 Se hur de rika inför dessa arbetares ödmjukhet dyker upp och ber om hjälp, hur läkarna frågar dem 

om sina olösta problem, och hur de som har tränat sig själva i teologisk eller filosofisk kunskap kommer 

att lära sig den första lektionen. Förundras ni inte över detta mirakel som har skett bland er? Då förstår ni 

redan det, människor, och ni, mänskligheten, kommer att förstå det. Jordens makt och rikedomar kommer 

inte att räcka för att ge er fred, för att vara till nytta för varandra genom att ge varandra materiell hjälp, om 

ni inte lär er att älska. 

24 Om kärleken finns i din ande och du låter din nästa känna den, kommer du att se mirakel ske. 

Börja praktisera dygden, du som har förblivit okänslig eller avlägsen från barmhärtighet, kärlek och 

godhet, som är kärnan i ett andligt liv. Och om någon kommer till er dörr, utmattad av törst, trötthet och 

hunger, sätt honom vid ert bord utan att tänka på om det finns tillräckligt med bröd i lådan. Fråga ditt 

hjärta om du gör det med uppriktig kärlek när du bjuder in en vandrare till ditt bord, med sann medkänsla. 

Om det är så, kommer ni att se brödet mångfaldigas, ni kommer alla att bli mätta, och en troslåga kommer 

att tändas i vandrarens hjärta för att tacka mig och välsigna mig. Han kommer i sitt liv att göra vad du har 

gjort för honom, för du har lärt honom en lektion i kärlek som är tillgänglig för det mest begränsade 

sinnet. 

25 Var ödmjuka, kom ihåg att jag, er Gud, föddes i anspråkslöshet och senare täckte min kropp med 

en enkel efod. Varför drömmer du alltid om fina kläder och längtar till och med efter kungliga kläder? 

26 Ditt rike är inte heller av denna värld. Det här livet är som ett slagfält där du måste göra dig 

förtjänstfull för att kunna gå segrande in i det erövrade landet och ta emot din belöning. 

27 Lämna aldrig korset på halva vägen, överge inte din uppgift, för det skulle vara som att kasta bort 

dina vapen i en strid, fly fegt från kampen och avstå från den triumf som väntar din ande. 

28 Jag är den perfekta Vägen, i mitt jordiska liv lämnade jag er med mitt exempel det sanna livets 

bok, genom vars läror ni ska lära er att kämpa för att bli segerrika i alla strider. Mitt kärlekssvärd kämpade 

oavbrutet mot mänsklighetens ondska och okunnighet. Mina vapen är inte mordiska, jag har inte gett er 

döden utan evigt liv. Min mildhet förde dem som smädat mig till förtvivlan och förvirring, min 

kärleksfulla förlåtelse besegrade deras hjärtas hårdhet, min död som människa väckte dem till nådens liv. 

Minns ni inte att den utlovade Messias tillkännagavs som en oövervinnerlig kämpe? 

29 Det är dags för kärlek, förlåtelse och ödmjukhet att komma ur människornas hjärtan som verkliga 

vapen mot hat och arrogans. Så länge hat möter hat och arrogans möter arrogans kommer nationer att 

förstöra varandra och det kommer inte att finnas någon fred i hjärtan. 

30 Människor ville inte förstå att de bara kan finna lycka och framsteg i fred, utan sprang efter sina 

ideal om makt och falsk storhet och utgöt sina bröders blod, förstörde liv och förstörde människors tro. 

31 Människan, med sin stolta vetenskap, utmanar min lag, och jag säger er att jag kommer att kämpa 

mot hennes synd en gång till. Men människan kommer inte att finna en stolt och högmodig domare i mig - 

för det är mänskliga fel - och hon kommer inte heller att känna en börda av hämnd på sig, för de låga 

passionerna hör till din ofullkomlighet. Han kommer att möta en obeveklig domare och en mästare som 

kommer att undervisa honom i en stor kärlekslära. 

32 Ni vill inte alla ha krig, ni föder inte hat eller stolthet mot de oskyldiga, mot dem som är av god 

vilja och tro. Jag ska ge tecken när krig är på väg att bryta ut, så att de (människorna av god vilja) kan 

vakta och be, för genom sin bön och sitt "vakande" kommer de att bli osårbara för mordvapen. 

33 Från öst till väst kommer folken att resa sig och bli förvirrade, och från norr till söder kommer de 

också att ge sig iväg så att de alla kan slåss på korsets väg. I denna sammandrabbning kommer det att 

finnas ett enormt gravbål där hatet kommer att brinna, arrogansen kommer att släckas och ogräset kommer 

att förstöras. 
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34 Det är nödvändigt att de nya generationerna hittar en ren jord så att fred och kärlek kan blomstra. 

Men innan dess kommer även det sista spåret av Kains brott, vars arv mänskligheten fortfarande bär på, att 

försvinna. 

35 Tycker ni, som befinner er under den andliga strålningen från mina läror, att det i all denna smärta 

som närmar sig finns ett straff eller en vedergällning från Gud? - Nej, säger du till mig, det är den frukt 

som vi har odlat och som vi nu ska skörda. 

36 Jag har alltid medlidande med mina barn, för ni är för små för att förstå allt det onda ni gör mot er 

själva. Det är därför jag närmar mig er, och genom att materialisera mitt ord* skickar jag mina budbärare 

till er för att förmana er och varna er för era onda vägar. Men när har ni lyssnat till mina uppmaningar? - 

Aldrig. - Det är därför mänskligheten lider. 
* Detta uttrycker att det gudomliga ordet kommer till oss genom röstbärarnas förmedling, det talas materiellt och 

hörs materiellt av lyssnarna - i motsats till det andligt mottagna ordet genom inspiration! 

37 Älskade människor, var inte bara en åskådare inför det kaos ni kommer att se. För ni kommer att 

behöva redogöra för mig för den frid och styrka som ni har fått. 

38 Den friden och styrkan finns där så att ni kan be, så att era sinnen inte fördunklas och så att ni kan 

visa er flitiga och outtröttliga för att göra gott, för att väcka tro och sprida tröst bland människor. 

39 Älskade lärjungar, sprid min undervisning bland era bröder. Jag uppmanar er att tala klart och 

tydligt så som jag har lärt er. Studera noggrant alla delar av detta arbete, för sannerligen säger jag er att ni i 

morgon kommer att bli förhörda av era bröder. Jag vet att de kommer att fråga er vilken uppfattning ni har 

om Guds treenighet, om Kristi gudomlighet och om Marias renhet, och ni måste vara starka så att ni kan 

klara dessa tester. 

40 När det gäller treenigheten ska ni säga att det inte finns tre olika personer i Gud, utan endast en 

gudomlig ande som har gjort sig känd för mänskligheten i tre olika utvecklingsstadier. Men denna 

(mänskligheten), i sin oförmåga att tränga ner till botten (av sanningen), trodde att den såg tre gudomar när 

endast en Ande existerar. När du hör namnet Jehova ska du därför tänka på Gud som Fader och domare. 

När du tänker på Kristus, se i honom Gud som Mästare, som Kärlek, och när du försöker förstå varifrån 

den Helige Ande kommer, förstå att han inte är någon annan än Gud som avslöjar sin visdom för de 

lärjungar som är mer avancerade. 

41 Om jag hade funnit att mänskligheten i de första tiderna var lika andligt utvecklad som dagens, 

skulle jag ha gjort mig känd för dem som Fader, Mästare och Helig Ande, och då skulle människorna inte 

ha sett tre gudar där det bara finns en. Men de skulle inte ha haft förmågan att tolka mina läror, och de 

skulle ha blivit förvirrade, och de skulle ha avvikit från min väg för att fortsätta att skapa tillgängliga och 

små gudar enligt sina idéer. 

42 Nu vet du varför Fadern uppenbarade sig i etapper och du förstår också människornas misstag när 

det gäller begreppet Treenighet. 

43 I Min gudomliga Ande finns ett oändligt antal manifestationer och attribut. Men eftersom jag har 

visat mig i tre huvudsakliga attribut under tre epoker har jag kallat er treenigare, och nu känner ni redan 

igen mig i dessa tre uppenbarelser och vet hur ni ska förena dem i en enda, och ser i den en enda Gud som 

lika gärna kan uppenbara sig i dag som domare som i morgon som mästare och senare som Fader med 

oändlig visdom och godhet. 

44 Försök inte längre att ge mig fysisk form i din fantasi, för ingen form existerar i min Ande, lika lite 

som intelligens, kärlek eller visdom har form. 

45 Jag berättar detta för er eftersom många har föreställt sig mig i form av en gammal man när de 

tänker på Fadern, men jag är ingen gammal man, för jag är utanför tiden, min Ande har ingen ålder. 

46 När man tänker på Kristus, får man genast en fysisk bild av Jesus i sinnet. Men jag säger er att 

Kristus, den gudomliga kärleken som föddes i köttet, mitt ord som blev människa, när han lämnade det 

fysiska skalet, smälte samman med min Ande från vilken han hade kommit fram. 

47 Men när man talar om den helige Ande använder man symbolen med duvan för att försöka 

föreställa sig honom i någon form. Men jag säger er att symbolernas tid är över och att ni därför, när ni 

känner er påverkade av den heliga anden, tar emot den som inspiration, som ljus i er ande, som klarhet 

som skingrar osäkerheter, mysterier och mörker. 
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48 När jag säger till er att Kristus är Faderns kärlek, förstår ni att Kristus är gudomlig. Vad är konstigt 

med att Gud gjorde sin kärlek mänsklig för att göra den känd för en värld som saknade andlighet? Är inte 

detta ett bevis på Faderns fullkomliga kärlek, som ges till dem som, eftersom de inte kan gå till Fadern, 

söks av honom? 

49 Jag ska alltså visa er att Kristus inte är mindre än jag*, och att han inte heller kommer efter mig, 

för om han är Kärlek, så kommer denna Kärlek inte efter eller före någon annan kraft, utan den är förenad 

och sammansmälter med alla (gudomliga, essentiella krafter) som bildar det Absoluta, det Gudomliga, det 

Fulländade. 
* Här talar Gud i enighet med alla sina gudomliga krafter. 

50 Och vad skall jag berätta för er om Maria, som Herren sände till jorden för att tjäna som Jesu 

moder, i vars kropp Ordet skulle manifesteras? 

51 Sannerligen säger jag er att hon var den gudomliga ömhet som förkroppsligades. När hon därför i 

sin bostad hörde Herrens budbärares ord om att hon skulle få Messias i sitt liv, fanns det varken tvivel eller 

uppror i hennes hjärta mot det som hon visste var den gudomliga viljan. Hennes exempel var ödmjukhet 

och tro, hennes agerande var tyst och sublimt. Därför var hon den enda som kunde uppfylla det himmelska 

budskapet och acceptera det höga ödet utan fåfänga. 

52 Jesus tillbringade sin barndom och ungdom vid Marias sida, och i hennes barm och vid hennes sida 

åtnjöt han hennes moderskärlek. Den gudomliga ömhet som blev en kvinna försåg frälsarens första år i 

världen, när timmen var inne för honom att dricka en så stor bitterhet. 

53 Hur är det möjligt att någon skulle kunna tro att Maria, i vars livmoder Jesu kropp formades och 

vid vars sida Mästaren levde, skulle sakna andlig upphöjdhet, renhet och helighet? 

54 Den som älskar mig måste först älska allt som är mitt, allt som jag älskar. 

55 Ni måste göra era bröder uppmärksamma på dessa läror om kärlek och barmhärtighet. Ni måste 

veta att det inte är nödvändigt för hela mänskligheten att höra mig i den form som jag ger mig till känna 

för er. Det räcker för mig att detta folk är närvarande och hör dessa läror, så att de efteråt kan vara mina 

vittnen och budbärare inför sina bröder. 

56 Om denna form av förkunnelse var det högsta som människorna kunde uppnå skulle jag göra den 

känd över hela jorden, och när den väl är införd skulle den inte ha något slut. Men eftersom detta 

tillkännagivande genom en mänsklig röstbärare bara är en förberedelse för den perfekta dialogen från ande 

till ande, har jag bara gett honom (röstbäraren) en viss tid och angivit för honom tidpunkten för dess 

fullbordan, som kommer att vara 1950. 

57. Dessa skaror som år efter år har följt sin Mästares undervisning är förutbestämda att sprida detta 

budskap bland mänskligheten efter att de inte längre kommer att höra Mitt Ord. 

58 De ska inte ge sig ut för att undervisa före min avresa, för det är nödvändigt att de får höra mina 

sista lärdomar, som kommer att vara de mest djupgående och därför de som kommer att göra dem starka 

och förberedda för striden. 

59 Alla, från de äldsta församlingarna till dem som börjar samlas på de yngsta "platserna", har hört 

från mig att denna förkunnelse kommer att upphöra i slutet av år 1950, att det är min gudomliga vilja att 

det ska ske på detta sätt och att folket inte på något sätt får motsätta sig det som Fadern har bestämt. 

60 Det skulle vara envist att sträva efter att få mig att vänta längre bland er, det skulle vara att förneka 

Fadern hans fulländning och hans rättvisa, och det skulle vara att förneka att det var jag, den oföränderlige, 

som talade till er. 

61 Även om ingen i dessa ögonblick känner sig kapabel att begå denna skändning, säger jag er detta 

eftersom jag vet att det i de avgörande ögonblicken, i den bittra och sorgliga timmen för Min avgång, inte 

kommer att saknas en förrädare vid Mitt bord, en svag människa som kastar långt ifrån sig det bröd som 

gav honom näring under lång tid och som med en falsk kärlekskyss överger Mig till mänsklighetens hån 

och hån. 

62 Vem tror ni kommer att göra sig känd genom dessa hjärnor när tiden för min manifestation är 

över? Vill du göra mig delaktig i din olydnad? 
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63. Kom ihåg att olydnad från er senare skulle orsaka förvirring bland folket, att skändning av sådan 

omfattning skulle främja kaos bland folket. Ingen skulle tro på min manifestation som den Helige Ande, 

alla skulle förlora tron. 

64 Redan nu säger jag er att de som vill få dem att tro att jag fortsätter att manifestera mig själv 

genom deras förmedling efter den tid som jag har bestämt, ska förkastas och kallas bedragare, och den 

som ska manifestera sig själv genom deras förståelse ska kallas "falsk Kristus". Men de siare som gör 

gemensam sak med denna bedragare skall kallas "falska profeter". 

65 Människor, stärk er själva i allt som jag säger till er i dag, så att när prövningens stund kommer 

kan ni stå fast, bundna till min lag och respektera min vilja. För genom ert beteende kommer ni att ge det 

bästa vittnesbördet om att ni har trott att detta ord är den högsta sanningen. Den som gör det motsatta har 

förnekat mig. 

66 Välsignade är de som förblir trogna mitt ord, för jag skall använda dem, när tiden är inne, som 

budbärare och vittnen till detta gudomliga budskap som jag lämnar till mänskligheten genom min 

förkunnelse genom det mänskliga sinnet - som en banbrytande lektion för den sanna föreningen ande-till-

ande-unionen med er Fader. 

67 Idag söker jag din ande, för den andliga världen kräver dess närvaro. 

68 Ni har inte kunnat höja er eftersom var och en av era brister är en länk i den kedja som binder er 

till jordiska varor och hindrar er från att vibrera i de regioner som motsvarar Anden*. 
* Se anmärkning 6 i bilagan. 

69 Vad planerar ni för er själva efter detta liv? Tror du att din ande med ett fast steg kan gå in i en 

värld där endast förandligandet är dess ljus och stöd? 

70 Lyssna på detta ord, utforska det, och du kommer att förstå att det kommer till din hjälp för att 

befria dig från allt som är onyttigt, eftersom dessa influenser inte lämnar din själ fri. 

71 Avlägsna alla orenheter från din själ här i min närvaro och gör den fri. Var inte rädda, för ni 

kommer inte att avslöja någon hemlighet för mig, jag känner er bättre än ni känner er själva. Bekänn dig 

till mig i ditt innersta, jag kommer att förstå dig bättre än någon annan och förlåta dig dina överträdelser 

och din skuld, för jag är den enda som kan döma dig. Men när ni har försonat er med er Fader och ni hör i 

er varelse den segerhymn som er ande sjunger, sätt er i fred vid mitt bord, ät och drick Andens föda som 

finns i mitt ords väsen. 

72 När du reser dig från bordet för att återgå till ditt dagliga arbete, glöm inte att Min lag är 

närvarande på alla dina vägar och att Min blick ser dig. Med detta vill jag säga er att ni inte bara när ni går 

in i dessa församlingslokaler för att höra Mitt Ord bör förbereda er i ande och tanke, utan att den rädsla för 

att förolämpa Mig som ni visar på dessa platser bör följa er överallt och hela tiden. 

73 Du har Mitt Ord i ditt samvete så att du kan be det om råd när du vandrar längs vägen för att 

fullfölja ditt uppdrag. 

74 Till alla som lyssnar till mig ger jag samma ord: jag ger inte mer till den fattige för att han är 

behövande, och jag ger inte mindre till den rike. I sanning säger jag er att ni alla är behövande i anden. 

75 Jag älskar er alla lika mycket, jag ser inga skillnader mellan klasser, raser, språk eller 

trosbekännelser, inte ens mellan könen. Jag talar för anden, det är han som jag söker och som jag har 

kommit för att undervisa, för att leda honom till det förlovade landet med ljuset från min undervisning. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 40 
1 Er Fader har förberett allting så att Guds ord skulle kunna bo bland människorna och visa dem 

vägen till gottgörelse genom sublima exempel på hans kärlek. 

2 Först inspirerade han profeterna som måste meddela hur Messias skulle komma till världen, hur 

hans verk skulle se ut, vilka lidanden han skulle få utstå och hur han skulle dö som människa, så att de 

som kände till profetiorna omedelbart skulle känna igen honom när Kristus dök upp på jorden. 

3 Flera århundraden före Min närvaro i Jesus sade profeten Jesaja: "Därför skall Herren ge er detta 

tecken: Se, en jungfru skall bli havande och föda en son, och han skall kallas Immanuel". (vilket betyder 

Gud med oss). Med bland annat denna profetia förkunnade han min ankomst. 

4 David, många århundraden före min ankomst, sjöng i psalmer fulla av smärta och profetisk känsla 

Messias lidanden under korsfästelsen. I dessa psalmer talar han om ett av mina sju ord på korset, vilket 

visar på det förakt med vilket folkmassorna skulle leda mig till korsfästelsen, människornas hånfulla 

uttryck när de hörde mig säga att i mig är Fadern, den övergivenhet som min kropp skulle känna inför 

människornas otacksamhet, alla de tortyrer som jag skulle utsättas för och till och med det sätt på vilket de 

skulle kasta lott om min klädnad. 

5 Var och en av mina profeter tillkännagav min ankomst, förberedde vägarna och gav exakta 

kännetecken så att ingen skulle fela när dagen skulle komma. 

6 I Nasaret bodde en blomma av renhet och ömhet, en jungfru vid namn Maria, som var den som 

profeten Jesaja hade förkunnat, eftersom det sanna livets frukt skulle komma ur hennes livmoder. Herrens 

andliga budbärare kom till henne för att tillkännage det uppdrag hon hade fört till jorden och sade: "Hell 

dig, du högt välsignade, Herren är med dig, du är välsignad bland kvinnor." 

7 Stunden då det gudomliga mysteriet skulle avslöjas hade kommit, och allt som hade sagts om 

Messias, Frälsaren, Återlösaren, skulle nu omedelbart uppfyllas. Men hur få var inte de hjärtan som kände 

min närvaro, hur få var inte de andar som var beredda att lära känna himmelriket i ljuset av min sanning. 

8 De människor som i sin majoritet hade blivit materialistiska genom sin ambition, som 

underordnade allting sin mänskliga kunskap och erfarenhet och försökte verifiera det andliga med hjälp av 

sin materialistiska vetenskap, var tvungna att bli förvirrade inför det obegripliga (för dem) och slutligen 

förnekade de mig. 

9 Det var få som älskade mig och följde mig, och många som missbedömde mig. 

10 De som älskade mig var de som kände igen min närvaro genom sin andliga känslighet och tro - 

gåvor som är högre än mänskligt förnuft, vetenskap och intelligens. 

11 Vid varje tillfälle undersökte de mig. Alla mina gärningar och ord dömdes med onda avsikter, för 

det mesta var de (kritikerna) förvirrade inför mina gärningar och bevis, för deras sinnen kunde inte förstå 

det som bara anden kan förstå. 

12 När jag bad sa de: "Vad ber han om när han säger att han är full av kraft och visdom? Vad kan han 

behöva eller be om?" Och när jag inte bad sa de att jag inte uppfyllde deras religiösa föreskrifter. 

13 När de såg att jag inte tog mat till mig medan mina lärjungar åt, ansåg de att jag stod utanför de 

lagar som Gud har instiftat; och när de såg att jag tog mat till mig, undrade de: "Varför måste han äta för 

att leva, han som har sagt att han är Livet?" De förstod inte att jag hade kommit till världen för att avslöja 

för människorna hur mänskligheten skulle leva efter en lång period av rening, så att det ur den skulle växa 

fram en förandligad generation, som stod över mänskligt elände, över köttets nödvändiga behov och över 

de kroppsliga sinnenas passioner. 

14 Många århundraden har gått sedan jag upplyste människorna genom min närvaro, och när de 

försökte förstå sanningen om Marias befruktning, om min mänskliga natur och mitt andliga väsen, kunde 

deras förvirrade sinnen inte förstå den, och inte heller deras förgiftade hjärtan fattade denna sanning. 

15 Detta sinne och hjärta, som för ett ögonblick befriats från sitt mörker, kommer att låta sin ande fly 

till ljusets regioner där den kommer att känna sig upplyst av en högre klarhet som inte kommer att vara 

förnuftets eller vetenskapens. 

16 Genom det nu utvecklade sinnet kommer de att förstå den sanning som deras små och begränsade 

sinnen inte kunde avslöja för dem. 
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17 För om människorna kunde känna och förstå all den kärlek som Min Ande utgjuter över dem 

genom naturen, skulle de alla vara goda. Men vissa är okunniga och andra otacksamma. 

18 Det är bara när naturkrafterna förkunnar min rättvisa som de darrar, men inte för att de förstår att 

det är min rättvisas röst som talar till dem, utan för att de fruktar för sina liv eller för sina jordiska 

ägodelar. 

19 Från mänsklighetens början fram till nutid har Min rättvisa gjort sig påmind bland människorna 

genom naturkrafterna, eftersom de i den första tidens råhet och i den nuvarande tidens materialism (var 

och är) endast känsliga för materiella lidanden. 

20 Hur länge till kommer människor att utvecklas för att förstå Min kärlek och känna Min närvaro 

genom samvetet? När människor hör min röst som ger dem råd och uppfyller min lag är det ett tecken på 

att materialismens tid är över för dem. 

21 För tillfället måste de fortfarande drabbas av naturens krafter i många former tills de blir 

övertygade om att det finns högre krafter mot vilka människans materialism är mycket liten. 

22 Jorden kommer att darra, vattnet kommer att rena mänskligheten och elden kommer att rena dem. 

23 Alla naturens element och krafter kommer att göra sig påminda på den jord där människorna inte 

har vetat hur de ska leva i harmoni med det liv som omger dem. 

24 Naturen strävar därför inte efter att förstöra dem som smutsar ner den, utan efter harmoni mellan 

människan och alla varelser. 

25 Om deras rättfärdighet manifesterar sig mer och mer, beror det på att människornas överträdelser 

och deras brist på överensstämmelse med Lagarna också har (blivit) större. 

26 Jag sa till er att inget trädblad rör sig utan min vilja, och nu säger jag er att inget element i naturen 

lyder någon annan vilja än min. 

27 På samma sätt säger jag er att naturen kan vara vad människan vill ha: en moder som är överflödig 

med välsignelser, smekningar och näring, eller en torr öken där hunger och törst råder; en mästare med 

kloka och oändliga uppenbarelser om livet, godheten, kärleken och evigheten, eller en obeveklig domare 

inför människans orenheter, olydnad och misstag. 

28 Min Faders röst sade till de första människorna och välsignade dem: "Var fruktsamma och förökar 

er och fyll jorden, underkasta er den och var herre över fiskarna i havet, över fåglarna i luften och över alla 

varelser som rör sig på jorden." 

29 Ja, mänskligheten, jag formade människan till att vara herre och ha makt i luftrummet, i vattnen 

över hela jorden och i skapelsens naturkrafter. Men jag sa: "Mästare", för mänskligheten är slavar, 

eftersom de tror att de styr jorden med sin vetenskap. Även om de tror att de behärskar naturens krafter 

blir de offer för sin omognad, sin förmätenhet och okunnighet. 

30 Mänsklig makt och vetenskap har invaderat jorden, haven och luftrummet, men deras makt och 

våld är inte i harmoni med naturens makt och våld, som - som ett uttryck för gudomlig kärlek - är liv, 

visdom, harmoni och fulländning. I människornas verk, i deras vetenskap och makt, visar sig endast 

arrogans, själviskhet, fåfänga och ondska. 

31 Snart kommer naturkrafternas våld att skaka mänskligheten vaken. Människorna kommer att 

lämna materialismen bakom sig genom lidandets bägare för att skåda sanningens ljus som kommer att visa 

dem den väg genom vilken de borde ha uppnått visdom och sann makt. 

32 Det är aldrig för sent att ångra sig, att gottgöra ett misstag eller att förnya en syndare. Portarna till 

mitt rike kommer alltid att vara öppna och vänta på det barn som efter att ha vandrat länge enligt sin fria 

vilja till slut kommer att öppna ögonen för ljuset och förstå att det inte finns någon mer fullkomlig och 

underbar frihet än Andens frihet, som vet hur han ska uppfylla sin Faders vilja. 

33 Oändlig frihet i kärlek, godhet, rättvisa och fullkomlighet. 

34 För att uppfylla min lag måste du be, alltid lyfta din ande till din Fader. 

35 Jag har sett att du föredrar ensamhet och tystnad för att be, och du gör bra ifrån dig om du söker 

inspiration genom bön eller om du vill tacka mig. Men på samma sätt säger jag er att ni ska be i vilken 

situation ni än befinner er, så att ni i de svåraste stunderna i ert liv ska veta hur ni ska kalla på min hjälp 

utan att förlora jämnmod, självkontroll, tro på min närvaro och tillit till er själva. 
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36 Bönen kan vara lång eller kort, beroende på vad som behövs. Du kan, om du vill, tillbringa hela 

timmar i denna andliga lycka när din kropp inte är trött eller när ingen annan plikt kräver din 

uppmärksamhet. Och den kan vara så kort att den är begränsad till en sekund när du utsätts för en prövning 

som plötsligt överrumplar dig. 

37 Det är inte de ord med vilka ditt sinne försöker forma en bön som når mig, utan den kärlek, tro 

eller det behov med vilket du presenterar dig för mig. Det är därför jag säger att det kommer att finnas fall 

då din bön bara varar en sekund, eftersom det inte finns någon tid att formulera tankar, meningar eller 

idéer som du är van vid. 

38 Överallt kan ni kalla på mig, för för mig är platsen likgiltig, eftersom det jag söker är er ande. 

39 Om det behagar dig att be i det fria, om du känner större hängivenhet i dessa mötesrum eller om du 

föredrar ditt sovrum, gör det där du känner dig närmast din Fader. Men glöm inte att för mig, som är 

överallt, är platsen för att kommunicera med din ande likgiltig. 

40 Du ber inte alltid med samma inre samling, och därför upplever du inte alltid samma frid eller 

inspiration. 

41 Det finns tillfällen då du blir inspirerad och lyfter dina tankar, och det finns andra tillfällen då du är 

helt likgiltig. Hur kan du alltid ta emot mina budskap på samma sätt? Du måste utbilda ditt sinne och till 

och med din kropp för att samarbeta med Anden i bönens ögonblick. 

42 Anden är alltid redo att ansluta sig till mig, men den behöver kroppens goda kondition för att 

kunna resa sig i dessa ögonblick och frigöra sig från allt som omger den i det jordiska livet. 

43 Sträva efter att uppnå sann bön, för den som vet hur man ber bär inom sig nyckeln till fred, hälsa, 

hopp, andlig kraft och evigt liv. 

44 Min lags osynliga sköld kommer att skydda honom från återskapande och faror. I sin mun kommer 

han att bära ett osynligt svärd för att slå ner alla fiender som motsätter sig hans väg. En fyr kommer att 

lysa upp hans väg mitt i stormarna. Ett mirakel kommer ständigt att finnas inom räckhåll för honom när 

han behöver det, vare sig det är för hans egen skull eller för hans bröders skull. 

45 Be, utöva denna Andens höga gåva, för det kommer att vara denna kraft som rör livet för 

framtidens människor - de människor som (redan) i köttet kommer att uppnå en förbindelse mellan (deras) 

ande och (Min) Ande. 

46 Familjefäderna låter bönerna ge dem inspiration för att vägleda sina barn. 

47 De sjuka får hälsa genom bön. De styrande kommer att lösa sina stora problem genom att söka 

ljuset i bön, och vetenskapsmännen kommer på samma sätt att få uppenbarelser genom bönens gåva. 

48 Sök denna värld av andligt ljus, praktisera andens bön, fulländar denna form så långt du kan, och 

förmedla denna kunskap till dina barn, i förhoppning om att de kommer att gå ett steg längre än du har 

kommit. För att hjälpa dig i din bön förklarar jag min lära för dig på ett enkelt sätt och jag belyser de 

uppenbarelser som jag gav dig i gångna tider. Vet du varför du kan förstå mitt ord bättre? - För att din 

anda har utvecklats. 

49 Snart kommer ni att tala till folket om min lära och bevisa att ni har förstått den undervisning som 

ni förkunnar och stödja era ord med era goda gärningar. Sannerligen säger jag er att med tanke på ert 

exempel kommer även de mest oregerliga att bli övertygade om sanningen i denna undervisning. 

50 Endast den av mina lärjungar som har utvecklat sina andliga gåvor och gjort sitt hjärta starkt i 

utövandet av grannkärlek kommer att klara av alla prövningar som människor vill utsätta honom för. För 

när han har nått fram till att uttrycka Mitt Ord i dess andliga betydelse och sanning, och han har förvandlat 

sitt hjärta till en outtömlig källa av kärlek och barmhärtighet mot sina bröder - vilket innebär att han har 

bett och att han är på väg mot förandligande på grund av sin dygd - då är den lärjungen utrustad för att 

vittna om Mig. 

51 Nu när det fortfarande är några år kvar innan Min manifestation i denna form tar slut - behåll Mitt 

Ord i era hjärtan och lär er av Mig. Om du gör det på vägen mot din kamp kommer du att veta när du ska 

tala till dina bröder och när du ska undervisa med din tystnad. 

52 Du bör ha en absolut tillit till min gudomliga hjälp inom dig och en bergfast tro på att det du gör 

eller förmedlar kommer att få ett bra resultat eftersom du uppfyller min lag genom att göra det. 

53 På denna tillit och denna tro beror hur effektiva dina ord och gärningar är. 
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54 Ni kommer inte alltid att kunna tala, men vid alla tillfällen ska ni visa att ni utvecklar era 

andegåvor. 

55 Utrusta er själva, då kommer er närvaro i ett ögonblick av prövning att vara tillräcklig för att ljuset 

ska lysa i människors sinnen, för att stormen ska förvandlas till fred och för att er andliga bön ska 

åstadkomma miraklet att en mantel av barmhärtighet och ömhet ska uppenbaras över dem som ni ber för. 

56 Ditt goda inflytande bör dominera över det andliga och det materiella. Ni bör inte begränsa er till 

att bara kämpa mot de synliga elementen, utan även mot de osynliga. 

57 Om ljuset från Min Ande har upplyst vetenskapsmannen för att upptäcka orsaken till kroppens 

onda ting, som ni kallar sjukdomar, så upplyser det också dig, så att du med ditt andliga sinne kan 

upptäcka ursprunget till alla de onda ting som plågar det mänskliga livet - både de som fördunklar anden 

och de som förblindar sinnet eller plågar hjärtat. 

58 Det finns krafter som - som inte är synliga för människans blick och som inte kan uppfattas av 

människans vetenskap - ständigt påverkar era liv. 

59 Det finns goda och dåliga, vissa ger dig hälsa och andra sjukdom, det finns ljusa och mörka. 

60 Varifrån kommer dessa befogenheter? - Från anden, lärjunge, från sinnet och känslorna. 

61 Varje inkarnerad eller disinkarnerad ande* sänder ut vibrationer när den tänker; varje känsla utövar 

ett inflytande. Du kan vara säker på att världen är full av dessa vibrationer. 
* Dessa termer förekommer ofta och betyder: Varje ande som fortfarande lever i sin materiella kropp eller som 

inte längre lever i den. 

62 Nu kan du lätt förstå att där man tänker och lever i godhet måste det finnas hälsosamma krafter och 

influenser, och att där man lever utanför de lagar och regler som kännetecknar godhet, rättvisa och kärlek 

måste det finnas ohälsosamma krafter. 

63 Båda fyller rummet och kämpar mot varandra; de har ett inflytande på människors känsloliv, och 

om de kan skilja på dem accepterar de goda inspirationer och förkastar de dåliga. Men om de är svaga och 

otränade i att göra det goda kan de inte stå emot dessa vibrationer och riskerar att bli slavar åt ondskan och 

falla under dess herravälde. 

64 Dessa vibrationer utgår från inkarnerade andar såväl som från disinkarnerade varelser, för både på 

jorden och i det hinsides finns det goda andar och förvirrade andar. 

65 I denna tid är det ondas inflytande större än det godas. Därför är den kraft som råder i 

mänskligheten ondskan, ur vilken själviskhet, lögner, otukt, arrogans, skadeglädje, förstörelse och alla 

lägre passioner uppstår. Från denna störda moraliska balans uppstår de sjukdomar som plågar människan. 

66 Människorna har inga vapen för att bekämpa dessa krafter. De har besegrats och förts som fångar 

till avgrunden i ett liv utan andligt ljus, utan hälsosam glädje, utan strävan efter det goda. 

67 Just nu, när människan tror att hon befinner sig på kunskapens topp, vet hon inte att hon befinner 

sig i avgrunden. 

68 Jag, som känner din början och din framtid i evighet, gav människorna från första början vapen för 

att de skulle kunna kämpa mot ondskans krafter. Men de föraktade dem och föredrog kampen mellan 

ondska och ondska, där ingen är segrare eftersom alla kommer att bli besegrade. 

69 Det står skrivet att ondskan inte kommer att behålla sin dominans, vilket innebär att det goda 

kommer att segra vid tidens slut. 

70 Om ni frågar mig vilka vapen jag utrustade människorna med för att kämpa mot ondskans krafter 

eller influenser, säger jag er att det var bön, uthållighet i lagen, tro på mitt ord och kärlek till varandra. 

71 Nu var jag tvungen att ge mig till känna andligt för mänskligheten för att ord för ord klargöra 

ursprunget till gott och ont och sättet att kämpa för att bli segerrik i den tredje epokens stora strid. 

72 Jag gör dig vaksam genom att ge din ande känslighet så att du lär dig att ta emot allt gott som 

kommer till dig och att avvisa och bekämpa det onda. 

73 Låt ingen göra sig lustig över vad jag säger, för genom sitt hån visar han sin oerhörda okunnighet. 

74 Ni vet att alla sändebud som ni har haft - föregångare till andliga eller vetenskapliga uppenbarelser 

- har blivit förlöjligade, men ändå har mänskligheten efter en tid varit tvungen att acceptera deras 

uppenbarelser, övertygade om den sanning som de förkunnade. 
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75 Visste de forntida människorna hur överföringen av en sjukdom gick till, eller vad som var orsaken 

till att en epidemi spreds? - Nej, de visste inte, och ur denna okunskap uppstod vidskepliga idéer och 

mystiska kulter. Men det kom en dag då människans intelligens, upplyst av Skaparens ljus, upptäckte 

orsaken till hennes fysiska sjukdomar och började kämpa för att hitta ett sätt att återfå sin hälsa. Då blev 

det som hade varit dolt och osynligt för honom begripligt för vetenskapsmannen, och mänskligheten fick 

därmed en kunskap som människorna i tidigare tider inte hade. 

76 På samma sätt kommer de så småningom att inse ursprunget och inflytandet av de goda och onda 

krafterna på människan.Och när denna kunskap är allmänt känd kommer det inte längre att finnas någon 

som tvivlar på sanningen i Min undervisning när han hör den. 

77 Jag upplyser dig med ljuset från denna instruktion så att du i din ande kan upptäcka de förmågor 

som mänskligheten har föraktat från de tidigaste tiderna, och så att din ande, som vaknar upp ur sin djupa 

sömn och upplyst av samvetets ljus, kan veta hur den ska förkasta ondskans krafter och uppnå full 

utveckling av sin andliga utveckling. På samma sätt som en sjukdomsbakterie når dig i förorenad luft, så 

kommer de onda andliga influenserna osynligt och tyst, förvirrar ditt sinne och får din ande att vackla. 

78 Endast bönen kan ge dig inre kunskap och känslighet, styrka och inspiration för att stå fast i den 

dagliga och ständiga kampen mot ondskan. 

79 Jag har talat med er om onda makter och onda influenser, men har jag nämnt någon ande? Har jag 

kanske kallat honom vid namn? - Nej, du berättar för mig. Jag måste snarare upplysa er nu om att det inte 

finns någon ande som är ursprunget till ondska eller som är det. 
* Se anmärkning 7 i bilagan. 

80 De gamla föreställningar, bilder, figurer och symboliska namn med vilka människor i gångna tider 

representerade ondskan genom att ge den mänsklig form och tillskriva den andlig existens - föreställningar 

som har levt vidare till nuvarande 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. 

81 Förstå att ondskan utgick från människan, från hennes svagheter, och att i takt med att 

mänskligheten ökade i antal, liksom dess brister och synder, ökade också ondskans makt eller inflytande. 

Denna kraft, som bildades av tankar, föreställningar, känslor och passioner, började göra sitt inflytande 

märkbart på människorna, och de trodde slutligen att det var en ande som verkligen förkroppsligade det 

onda, utan att inse att denna kraft bestod av deras ofullkomligheter. 

82 "Vakta och be, så att ni inte går in i frestelser." 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 41 
1 Jag har alltid talat till er om det eviga livet, som existerar bortom det materiella. Jag har lovat er att 

ni alla kommer att få den, men jag har också avslöjat för er att ni måste gottgöra det onda som ni har 

orsakat så att er ande kan utvecklas. 

2 För att hjälpa er har jag sagt till er: Gör goda gärningar på jorden så att det frö ni sår kan bära god 

frukt och jag kan ta emot skörden, jag som är Vägen och Livet. 

3 Jag har sett att mänskligheten är motsträvig, att den har materialiserats, och därför var jag tvungen 

att ge den mina instruktioner för att få den att förstå vilken väg den måste följa för att nå det sanna livet, 

och för att tända hoppet i den att nå mig. 

4 Vägen till fulländning är lång, och utan min gudomliga hjälp skulle ni inte kunna nå dit. Det 

andliga livet i det hinsides är ett mysterium för människan; men studera min undervisning, genomför det 

som ditt andliga sinne lär dig, och när du sedan går över trösklarna till det sanna livet kommer du inte att 

bli överraskad eller förvirrad. 

5 Under mänsklighetens första tid var deras andliga utveckling så låg att deras (brist på) inre 

kunskap om själens liv efter den kroppsliga döden och (brist på) kunskap om deras slutliga öde gjorde att 

själen föll in i en djup sömn när den lämnade det köttsliga höljet, från vilken den var långsam att vakna 

upp. Men när Kristus blev människa i Jesus för att ge sin undervisning till alla andar, så snart han hade 

slutfört sin uppgift bland människorna, sände han sitt ljus till stora mängder varelser som hade väntat på 

hans ankomst sedan världens begynnelse för att bli befriade från sin förvirring och kunna höja sig till 

Skaparen. 

6 Endast Kristus kunde lysa upp mörkret, endast hans röst kunde väcka de själar som sov till sin 

utveckling. När Kristus dog som människa förde den gudomliga anden ljus in i de andliga världarna och 

till och med in i gravarna, ur vilka själarna som var nära sina kroppar i dödens sömn kom fram. Dessa 

varelser passerade genom världen den natten och gjorde sig synliga för människans blick som ett 

vittnesbörd om att Frälsaren var liv för alla varelser och att själen är odödlig. 

7 Endast Jesus kunde visa dem vägen till toppen av det sanna livets berg. De som tror på honom, tror 

på hans verk och praktiserar hans läror kommer inte att förbli stagnerade. 

8 Lärjungar, känn er inte överlägsna era bröder för att ni hör dessa uppenbarelser som lyser upp er 

väg. Vägen du måste gå är så lång och du måste förstå att du knappt tar de första stegen på den. Om jag 

avslöjar några hemligheter från det bortomliggande är det för att ni redan ska känna till vägen och 

förbereda er så att ni inte går vilse eller snubblar på den. Inse att precis som det finns många vägar i den 

här världen där människan kan gå vilse, finns det också vägar i den stora andliga dalen som kan leda själen 

in i förvirring om den inte har vakat och bett. 

9 Låt min kärleks "livsblod" ge er liv, kom ihåg att jag har sagt till er: "Jag är vinstocken och ni är 

grenarna". Du måste bära frukt som förhärligar det träd som du kommer ifrån. 

10 Det är nödvändigt att ni tålmodigt studerar mitt ord så att ni i morgon kan förklara det för era 

bröder och praktisera det enligt den sanning som det innehåller. När kommer människan att nå den 

fulländning som Min lag lär henne? - När han har uppfyllt det första budet. Hittills har mänskligheten 

nämligen älskat världens alla tillgångar mer än sin skapare. Ändå säger alla människor, när de lyfter upp 

sin bön till mig, att de älskar mig, och när de möter smärta på grund av sin synd, frågar de mig: "Herre, 

varför straffar du mig, fastän jag älskar dig så mycket?" Men efteråt, när jag har avlägsnat törnen som 

sårade dem från deras väg, glömmer de honom som älskar dem så mycket. 

En liknelse: 

11 Lyssna: I en synagoga fanns det två personer som bad. En av dem bar praktfulla ceremoniella 

kläder, den andra gick nästan naken. Den förre tackade Skaparen, för allt han ägde trodde han att han hade 

fått genom sina egna förtjänster, och han ansåg att den som var vid hans sida var fattig, naken och hungrig, 

eftersom han på detta sätt fick skörden av det han hade sått med sin synd. 

12 Den stackars mannen kände sig ovärdig att vara i Herrens närvaro och bad om förlåtelse och kraft 

att fullfölja sin försoning. 
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13 Den mäktige tackade och tänkte att om hans kropp var prydd, så måste hans ande vara ännu mer 

prydd. 

14 Tiden gick och döden kom över dem båda. Den rike mannen sörjdes av sina egna, hans begravning 

var högtidlig och han fick en magnifik grav. Hans ande lösgjorde sig från kroppen, och när han kom in i 

den andliga dalen blev han störd, för hans materialism hindrade honom från att stiga upp. Vart han än tog 

sina steg snubblade han, och allt runt omkring honom verkade höljt i mörker. 

Under tiden satt den stackars mannen, som var en vandrare, trött och satte sig under ett träd och med en 

suck lämnade han detta liv. Ingen sörjde honom, ingen var med honom i den stunden, han hade ingen grav, 

för hans kropp blev mat för rovfåglarna. Hans ande gick också till den andra världen med den tro med 

vilken han hade levt i världen, en tro som var inriktad på framtiden. Han gick in i "andarnas dal" utan att 

någon hindrade honom från att gå in. Han rörde sig mot ett ljus, och när han kom fram till det kände han 

sig klädd och prydd, och dessa kläder hade ett strålande sken. Denna ande var på väg att vila efter sin 

långa livsresa när han såg sin Fader framför sig, som kärleksfullt gav honom den belöning som han hade 

vunnit genom sina tros- och överlåtelseverk. 

15 Den som hade varit mäktig plågades fortfarande av sin distraktion. För ett ögonblick glömde han 

vem han var, ibland grät han och frågade var han var, var hans kropp var och var han hade lämnat sina 

skatter. Då kom han ihåg sin Herre och sade till honom: "Jag är den som kom till templet för att visa sina 

kläder och sin makt och för att säga att han var nöjd med att du hade gett honom så mycket. Varför känner 

du inte igen mig nu och ringer mig?" - Då hörde han en röst som sade till honom: "På jorden var du bara 

intresserad av ära för dina mänskliga fåfängligheter, du var högmodig, du förödmjukade de fattiga och du 

hade avsky för den spetälske. Ingenting av det du samlat på dig i världen kan hjälpa dig i detta liv här. 

Därför är du nu den mest behövande av de behövande." 

16 Denna ande, långt ifrån att acceptera och erkänna den gudomliga rättvisan och börja sin försoning i 

ödmjukhet, hädade sin Herre och kallade honom orättvis och lämnade honom. Mer och mer förvirrad av 

ilska mötte han på sin väg en legion av varelser som rörde sig mot jorden för att skada mänskligheten. Han 

allierade sig med dem och sådde fåfänga, materialism, själviskhet och arrogans i sin väg. Men så 

småningom kände han avsky och trötthet över att ha orsakat så mycket ont, och han stannade upp ett 

ögonblick för att reflektera: århundraden hade gått, många hade fallit offer för honom, och alla som han 

påverkade ledde han till ruin. Han kände sig ensam, men i sin ensamhet hörde han en röst som talade till 

honom från sitt inre. Det var hans samvete som till slut lyckades göra sig hörd. Han bedömde sig själv och 

insåg att han var mycket liten jämfört med skapelsen. Då sökte han i ödmjukhet, efter att ha fått sin 

stolthet nedtryckt, sin Herre, och i sin bön talade han till honom och bad om förlåtelse för sina 

överträdelser, och Faderns röst sade till honom: "Jag förlåter dig, men gå och leta efter den hungrige som 

du fördömde i synagogan." 

När han var redo att fullfölja sitt uppdrag lyfte han upp sin blick och blev medveten om att han som 

han hade sett eländig i världen var klädd i en bländande vit klädnad och ägnade sig åt att tjäna sin Herre 

genom att lysa upp de förlorade själarnas väg. Då sade han, som hade varit högmodig men nu ångrade sig, 

till sin (andliga) bror: "Hjälp mig att fullgöra min andliga försoning!" Den andra, full av medkänsla och 

kärlek, utan att känna avsky för den orenhet som denne bar i sin själ, hjälpte honom i hans rening. (Slutet 

på liknelsen). 

17 Med hjälp av denna liknelse gör jag det lättare att förstå vad ni kan möta bortom ert mänskliga liv, 

så att ni kan få en föraning om de prövningar som kan drabba alla dem som inte förbereder sitt inträde i 

den andliga dalen med sina kärleksfulla gärningar. 

18 Jag ska få er att förstå att från andan hos alla dem som lever ett andligt, hälsosamt och rättfärdigt 

liv utan fanatism, kommer goda exempel att komma fram som lysande lampor som kommer att belysa 

både den inkarnerade andens väg och vägen för honom som bor i det osynliga. 

19 Före Kristus kunde ingen tända ljuset i de andliga varelser som levde i syndens mörker. 

20 Jag var den första som gick in i förvirringens världar för att föra in Ljuset där, och på så sätt lära 

mina lärjungar att göra detsamma med sina bröder. För "Lammet" var den enda som kunde lösa de sigill 

som höll den stora boken om det sanna livet och den sanna visdomen. 
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21 Rösten som ni hör är det sjätte sigillets röst, och den hördes inte i alla nationer bara för att 

människorna inte var utrustade; för de var högmodiga inför rösten av Mitt rop, och lämnade det helt och 

hållet åt de hungriga och utblottade* att höra Mig. 
* Dessa är symboliska termer för andliga behov: fattig - i andlig kunskap; hungrig - efter rättfärdighet och 

kärlek; avklädd - utan kläder av goda gärningar. 

22 I dag säger jag till er: Förlåt och ge din hand när du blir ombedd. 

23 Följ Elias fotspår av ödmjukhet och tålamod; han har uppdraget att rena själar och föra dem till 

mig. Han har arbetat outtröttligt och erbjudit mig ett rent, känsligt och förberett folk för att höra mitt ord. 

Han har fört er till det nya Sions berg för att höra min röst och när ni hörde mig blev ni djupt rörda. Tvivla 

inte, för jag ger er nu mina instruktioner genom mänskligt agerande. Jag har alltid överraskat dig och satt 

din tro på prov. Ni har gått in i en ny tidsperiod och måste ta ytterligare ett steg på andens utvecklingsväg. 

24 Välsignade är de som offrar sitt kroppsliga skal för att fullända sin själ; välsignade är de som bär 

sitt kors med ödmjukhet och tålamod. När jag ser att ni är beredda kommer jag att ställa er inför en skara 

för att leda dem; och om ni framhärdar i dygden kommer inte arrogans att komma in i era hjärtan, ni 

kommer att känna er inte som herrar utan som tjänare, och dessa skara kommer att bli fler och fler. Men ve 

dem som misstolkar mina bud och leder sina bröder ner i avgrunden i stället för att få dem att bestiga det 

berg där de utvecklas. Hur mycket de måste kämpa för att försvara sig mot sina fiender och hur ofta deras 

hjärtan kommer att krossas i den kampen. Men du, i din lydnad - kom ihåg att du är på väg att erövra 

bergstoppen där allt lidande kommer att balanseras av mina välsignelser. 

25 Inom kort kommer de utlovade generationerna att komma till jorden och göra stora framsteg på 

den andliga utvecklingens väg. De kommer att tolka mitt ord bättre än ni och sprida det till alla nationer. 

Dessa nya människor, som jag förbereder idag, kommer att samtala med mig från ande till ande och 

kommer att ge bevis på sin auktoritet bland sina grannar. 

26 Älskat folk, när ni förbereder er ska jag ge er lagar och gärningar som kommer att förvåna 

människorna. Ditt upplysta sinne kommer att upptäcka allt som är stort och perfekt i naturen och i din själ. 

Då kommer ni att ha full kunskap om era förmågor, och era gärningar kommer att vara stora i kärlek och 

barmhärtighet mot era bröder. 

27 Var goda arbetare i Herrens trädgård; ryck bort ogräset, sköt växterna, och när ni ser dem blomma, 

gläds ni och erbjuder mig ert arbete. Kom ihåg att när jag ger dig uppgiften att ge liv åt växterna får du 

inte orsaka smärta eller skada dessa varelser. Jag talar om era bröder, om deras känsliga hjärtan, så att ni 

alltid kan vakta dem med kärlek, så som jag har lärt er. 

28 Förstå att det inte är omöjligt att uppfylla mina lagar; ni behöver bara be och bli fyllda av fast vilja, 

av kärlek till er Fader, av hjälpsamhet och kärlek till era bröder, så kommer jag att lägga min kraft i er. Jag 

vill inte att du ska bli ett offer. Älska, var dygdig, och min välvilja kommer att vila på er. 

29 Skyll inte på mig för dina felsteg. Jag har gett dig samvetet för att du ska kunna låta dig vägledas 

av dess ljus. Det är en okuvlig domare som alltid har visat dig den goda vägen och varnat dig så att du inte 

faller i frestelse. Jag har också omringat dig med varelser som hjälper dig att förstå din uppgift och att 

uppnå ödmjukhetens och mildhetens dygd. 

30 Ni som förbereder er med kärlek för att lyssna till min undervisning, ni vill inte missa en enda av 

mina lektioner att lyssna till, och i era hjärtan ber ni mig att låta er lyssna till de sista av mina ord i denna 

tid. 

Ni kommer att fortsätta att vara arvtagare till denna nåd, men ni måste förstå att när jag säger till er: 

"Be så skall ni få det", så måste ni höja er i bön och be om det som är bra för er ande, för vissa ber bara om 

sitt jordiska liv. Men jag hör dig enligt min vilja och inte din. Vad skulle det bli av dig om jag alltid 

uppfyllde dina önskningar? Hur ofta har du inte envist bett om något som du inte har sett gå i uppfyllelse 

trots att du trodde att det var för ditt bästa och att du förväntade dig det från morgon till kväll? Men efter 

en tid har du insett att du hade fel och att Fadern hade rätt. 

Men den envisa, missnöjda och krävande fick det han bad om, så att de smärtsamma och negativa 

konsekvenserna skulle tvinga honom att ödmjukt erkänna sanningen. Men jag har gett vissa som andra 

prövningar för deras eget bästa: Vissa lär sig genom kärlek, andra genom smärta. 
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31 Det fyller mig med glädje att se dig komma till min undervisning, och när du höjer dig känner jag i 

min ande barnets smekning. Fadern, som längtar efter att bli älskad av dem som befinner sig långt från 

hans rike, har närmat sig dig för att ta emot din kyss. Men så länge mänskligheten inte låter sig räddas 

kommer vissa att se mig vänta på dem dag efter dag och århundrade efter århundrade, och andra kommer 

att misstänka att jag hänger på korset på grund av deras brist på kärlek. 

32 Till dem hör du, men genom att höra mitt ord har du upplevt att jag har förlåtit dig istället för att 

fördöma dig. Jag har sett dina läppar bittra och har sött dem med mitt ord. Jag har sett dig utmattad av 

livets prövningar och har gett dig min styrka. 

33 Den som känner sin kropp krossad av smärta frågar sig själv om han inte har missbrukat den, och 

ångerfull rådfrågar han mig för att få veta hur han kan återfå sin livskraft, som gör att han kan kämpa 

vidare. Då säger jag till honom: träng in i mitt ords innersta väsen, som är lagen, och i dess bud och 

principer kommer var och en att finna den undervisning han behöver. 

34 Gå inte härifrån förrän ni har ätit av alla frukterna på detta bord, och om ni därefter inte känner er 

nöjda kan ni söka efter annan mat. Men om ni vill förstå min sanning, förbered er och tvivla inte på min 

närvaro bara för att ni inte har fått det ni har bett mig om. I sanning säger jag er: i Min Andes avskildhet 

vilar era ägodelar, i väntan på den stund då ni förbereder er för att vara i er ande. 

35 Vissa förblir starka på denna väg, andra vacklar varje ögonblick eftersom de lyssnar till orden från 

sina bröder som frestar dem att överge denna undervisning. 

36 Mästaren säger till dig: Stanna kvar i några fler "gryningar" då ni får min undervisning, och var 

uppmärksam på vad ni hör från mig, så att ni åtminstone kan ta med er ljuset i er ande, för ni är fortfarande 

blinda. Jag vet att ni måste återvända till mig och att ni kommer att bli apostlar för detta verk. 

37 Den som har hört mig en gång bär ett kärlekssår i sitt hjärta som aldrig kommer att sluta. 

38 För hur många av dem som har funnit frid här utan att inse det, kommer det att vara nödvändigt för 

dem att förlora den (igen) så att de återvänder till mig; för de kommer att övertyga sig själva om att frid 

inte kan köpas med materiella varor, eftersom det är en skatt som kommer ner från Gud. 

39 Freden har flytt från människorna, och för att finna den måste de resa sig upp till mig. Idag har de 

mäktiga förlorat sin makt, kungarna darrar inför sina upproriska undersåtar, herrarna har blivit slavar. 

De som trodde att de var fria är bundna av min rättvisa, och de lärda är rådlösa. 

40 Var medveten om att med alla människornas skatter och krafter kan inte en enda atom av fred 

förvärvas, och att till och med läkarnas gåva har lämnat läkarna, som med all sin vetenskap inte kommer 

att kunna köpa en enda droppe av Min balsam så länge deras hjärta inte befriar sig från egennytta. 

41 Älskade lärjungar, tvivla inte på den nåd som jag har anförtrott er och var inte heller blyga för att 

era kläder är så fattiga eller för att ni har en så låg ställning bland era bröder. Var inte rädda för att ni ser 

att ni är bland de sista på era arbetsplatser. Känn er inte förnedrade, var nöjda och värdiga och tänk att 

även om ni fysiskt står under era bröders befäl, så står er ande över dem. Ni skulle till och med kunna bli 

slavar i den här världen, men er ande har befriats av Mitt Ljus för att bo i det oändliga och eviga. Den ande 

som verkligen är min tjänare känner fred och sann frihet. 

42 Du måste fullgöra din uppgift bland människor. Jag kommer att vägleda er för att föra ljuset till era 

bröder, och ni får inte känna er oförmögna att fullfölja ert öde, för jag har inte gett någon ett uppdrag som 

inte kan utföras. Det räcker för mig om ni ber uppriktigt och om ni alltid är utrustade. 

43 Genom bönen får man vishet, den är nyckeln som öppnar de gudomliga mysterierna och är det 

språk på vilket Sonens Ande talar med sin Herre. 

44 Hur många mirakel och hur mycket barmhärtighet kommer ni inte att kunna sprida på er väg om ni 

förbereder er så som jag har lärt er. Du behöver inga böcker om vetenskap eller filosofi för att ha kunskap 

eller för att undervisa. Det räcker att ni studerar och utforskar de läror som jag har gett er i de Tre Tiderna. 

45 Om ni är fattiga kommer ni aldrig att bli laglösa. 

Kämpa som alla andra för jordens bröd, men slita inte mer än nödvändigt, offra inte din kropp i strävan 

efter att förvärva och samla jordiska varor. Fördela din tid så att du kan avsätta några stunder för att 

utveckla din ande. 

46 Om jag ogillar människans obegränsade materialisering, råder jag dig inte att enbart sträva efter 

det andliga. Så länge du finns i världen och har en materiell kropp måste du harmonisera kroppens behov 
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med andens behov, så långt som din utveckling tillåter dig i ditt liv. Ge Gud det som är Guds och världen 

det som är världens. 

47 Klä din kropp och skydda den mot vädrets hårdhet, men klä din ande med ljus. Skaffa bröd till din 

kropp, och liksom du är angelägen om att det skall vara av god smak och innehålla de ämnen som försörjer 

dig, så skaffa en mat av sant liv till din ande. 

48 När "köttet" segrar lider anden; när anden segrar lider materien. Men sannerligen säger jag er att 

det beror på att det inte finns någon harmoni mellan de två komponenterna. Detta är fallet när båda bildar 

en enda "kropp" och en enda vilja. 

Nöj dig inte med uppfattningen att du har fullgjort ditt uppdrag genom att be. Jag ber er bara om fem 

minuters bön, så att ni kan tillbringa resten av er tid med att kämpa för det materiella livet och inom det 

uppfylla era andliga plikter, så att ni kan så kärlekens och barmhärtighetens frön bland era bröder med era 

goda gärningar. Mitt ord förbereder er; jag skulle inte kunna sända er som svaga för att resa upp de fallna, 

inte heller skulle jag sända er som sjuka för att trösta de drabbade. 

49 Lärjungar, vad ber ni mig om för dem som lägger stenar i vägen för er för att störta er? - Du ber 

om förlåtelse för dem. Jag välsignar även dem som orsakar dig lidande för min sak. 

50 Lev i fred i era hem, gör dem till en fristad, så att när de osynliga varelserna kommer in, som 

vandrar förvirrade i den andliga dalen, kan de i ert väsen finna det ljus och den frid de söker, och de kan 

stiga upp i det bortomliggande. 

51 Vad skulle det bli av dessa varelser om de bara såg bråk i ert hem? Vad skulle det bli av dessa 

behövande? 

52 Ta en fackla, tänd den och låt inte ljuset slockna, vilket är kärlek till era bröder och tro på er Faders 

barmhärtighet; då kommer min frid att vara i era hem. Förbered ditt hjärta för detta, rena din själ genom 

omvändelse och förnyelse så att du kan ta emot innebörden av mitt ord och bli stärkt av det. Jag slår mig 

ner bland er och förkunnar min undervisning i mitt ord så att ni kan känna min närvaro och vittna om mig. 

Jag ger dig ytterligare en möjlighet att höra min undervisning eftersom jag vill att du ska uppfylla mina 

bud, att du ska vandra på den rätta vägen tills du hittar det utlovade landet, ett säkert land där du kan vila 

efter din pilgrimsfärd och få den höga belöning som din Fader erbjuder. 

53 Det är nödvändigt att ni förstår mitt ord så att ni inte kastar bort det, som ett stolt barn gör när det 

föraktar det bröd som erbjuds det. Detta ord vill rädda dig, vill vända dig bort från dina falska seder, från 

den fanatism och förvirring som religionerna har försatt dig i. Om ni inte förstår mitt ord, eller om ni inte 

vill höra och studera det, förkastar ni mig och ni kommer inte att inse det slutliga syftet med min 

manifestation i den tredje eran. Det angivna datumet för dess upphörande kommer att komma och då 

kommer ni att känna en tomhet i era hjärtan och när ni inser att det var en nåd som ni inte uppskattade, 

kommer ni att ropa på mig. Men mitt ord kommer inte längre att höras genom det mänskliga sinnets 

förmedling. 

Då kommer bördan av din oförståelse att falla på dig, och du kommer inte att ha någon frid. Vill du dricka 

denna bittra bägare? - Jag kommer att se på dig med smärta och vänta på dagen för din återkomst. Låt din 

ande frigöra sig och komma till mig. Andliggör er själva så att ni kan vandra på vägen till upphöjning och 

utveckling mot det sanna livet. 

54 Var rättvis i alla dina handlingar, och när du tillrättavisar dina bröder, var varken domare eller 

bödel. Ta inte piskan för att tukta din granne. 

55 I den andra gången, när Jesus kom in i Jerusalem, fann han att templet, den plats som var avskild 

för bön och tillbedjan av Gud, hade förvandlats till en marknad, och Mästaren, full av nitälskan, kastade ut 

dem som vanhelgade det på detta sätt och sade till dem: "Min Faders hus är inte en plats för handel." 

Dessa var mindre skyldiga än de som var utsedda att vägleda människornas sinnen för att uppfylla Guds 

lag. Prästerna hade förvandlat templet till en plats där hedersbegär och praktälskande styrde, och detta 

styre förstördes. 

56 I dag har jag inte använt en gissel för att straffa dem som har vanhelgat min lag. Jag har 

(emellertid) tillåtit konsekvenserna av deras egna överträdelser att göra sig påminda hos människorna, så 

att de må veta hur de ska tolka deras innebörd och så att de må förstå att Min Lag är oböjlig och 

oföränderlig. Jag har visat människan vägen, den raka vägen, och när hon avviker från den utsätter hon sig 

för den rättfärdiga lagens vedermödor, för i den uppenbarar sig min kärlek. 
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57 Visa era barn vägen med iver, lär dem att följa andens och materiens lagar; och om de bryter mot 

dem, förebrå dem, för ni som föräldrar representerar mig på jorden. Kom ihåg Jesus som i helig vrede gav 

köpmännen i Jerusalem en lektion för all framtid, när han försvarade Guds sak, de oföränderliga lagarna. 

58 Människor ber mig om en lugn tillvaro, eftersom de i den har en gåva av frid, som de får genom att 

uppfylla sina plikter. Men jag frågar dig: Är det absolut nödvändigt att man först måste utstå krig för att få 

fred? Se hur det goda fröet har förstörts av ondska! Vissa nationer förstör andra, de som är starka i dag 

förstörs i morgon. Ändå gör Israels folk förböner för mänskligheten i dessa stunder och säger till mig: 

"Mästare, jag bad och du gav mig inte det jag bad om." Vet ni, människor, hur många lidanden ni har 

lindrat och hur mycket hopp er bön har ingjutit i dessa varelser? Det är inte jag som bestämmer att det ska 

råda fred i världen, utan det är människan som bestämmer när hon har omvänt sitt hjärta till kärlek och 

ödmjukhet. 

59 Hur stor är inte den okunnighet som mänskligheten för inför mig! Varken de lärda eller de 

okunniga har uppfyllt mina lagar, och trots att jag är bland dem som Mästare har de inte lyssnat till min 

undervisning. Om dina överträdelser ger dig döden, ta då mitt ord som bröd för evigt liv. Lev vaksamt, 

arbeta enligt mina läror och älska era bröder. 

60 Denna undervisning är som en ny dag som lyser upp mänsklighetens väg. Ni har sett en tidsålder 

försvinna som en nedgående sol och en ny dag gryning, där ni kommer att se mäktiga ljus som kommer att 

lysa upp människorna i ett stort uppvaknande. Ni har sett passioner släppas lös, synden bära bitter och 

sorglig frukt, ondskan invadera hem och nationer, orättvisan ta tag i människor. Men jag har kommit för 

att stoppa detta brus: inte för att döma världen, utan för att föra den in på rätt väg. Och tillskriv inte mig 

den smärta som ni för inför mig och som ni har skapat för er själva. Jag har skapat dig för att du ska kunna 

leva, få erfarenhet och höja dig genom dina meriter. - Ändå älskar jag er, och det är därför som er smärta 

har kommit till mig, och varför jag har kommit som tröstare och mästare för att ge er tillbaka det ni har 

förlorat, och för att meddela er att fredsriket närmar sig er, och att ni måste förbereda er för att gå in i det. 

Mänskligheten kommer att förändras, och då kommer godhet att finnas i människornas hjärtan. 

61 Sedan tidernas begynnelse har jag talat till er i många former för att ni ska förstå mig, och särskilt 

till er som har varit mina förtrogna, mina röstbärare och heroliker som har fört mina budskap till andra 

folk. I dag säger jag till er att fortsätta er uppgift med tålamod, att inte stanna upp inför era bröders otrohet 

och oförståelse. 

Medan ni har trott och bekräftat min manifestation som gudomlig ande i denna tid, är andra ännu inte 

beredda att ta emot detta budskap, men svik dem inte och misströsta inte: det som ni inte kan åstadkomma 

kommer jag att göra, och jag kommer att presentera mitt verk för världen och uppfylla mitt löfte. 

62 Jag har utvalt denna nation och jag gläder mig åt att mina arbetare går ut därifrån för att sprida 

säden. Jag förbereder er för att bli herrar, men inte domare över era bröder. Glöm inte att jag lämnade er 

bland era bröder som tjänare och inte som herrar. När dina bröder känner till detta ord och söker det, skall 

jag säga det till dem: 

63 Kom till mig, vandrare, jag har vattnet som släcker den törst som förtär din ande. Jag ser att ni är 

fattiga i ande och materia, men jag vill ge er mer än vad ni ber mig om. Jag erbjuder er ett fredens rike, 

samma som jag erbjöd de första varelserna som jag sände in i denna värld. Det är inte källornas vatten 

eller den flyktiga frid som bara varar ett ögonblick, utan den eviga nåden och friden, sanningen och ljuset. 

64 För alla ger jag förlåtelse och lindring, både för dem som älskar mig och för de likgiltiga. Jag 

förbannar inte den som har sårat mig, utan jag välsignar honom eftersom jag vet att han en dag kommer att 

älska mig. 

65 Du bör inte sträva efter jordiska nöjen; det som finns i dag finns inte längre i morgon. Sök och 

arbeta för det eviga livet, det liv som ingen vänder sig bort från, för det är den högsta sanningen. Kom till 

den genom min undervisning, kom genom att uppfylla mitt bud som jag alltid har gett er: "Älska 

varandra." 

66 Hur er Fader gläder sig när han är i gemenskap med sina barn. Efter denna tid då jag gav er mitt 

ord genom människans förmedling kommer ni att lära er att söka mig i det oändliga, och er gemenskap 

(med mig) kommer att bli renare och mer konstant, den kommer att vara en dialog mellan ande och ande. 

67 Vilken glädje jag ser hos mina barn för att de har hört mig på nytt, och hur de känner igen mig och 

följer mig! Jag upprepar återigen, mina barn: "Älska varandra", som jag alltid har lärt er. 
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68 Jag har kallat er för att göra er stora i anden, inte för att ni ska bli världens mästare. 

69 När ni blir förödmjukade för min skull ska jag prisa er; när ni får utstå lidande ska jag trösta er. 

Min frid vare med er! 



U 42 

79 

Instruktion 42 
1 Jag tar bort de hinder från er väg som skulle kunna hindra ert arbete på mina områden.För ni är de 

utvalda för att fullfölja detta uppdrag, ni ska göra sanningen i min undervisning känd för mänskligheten. - 

Var stark! För jag har sett att ni saknar tro, att ni låter er besegras av nedstämdhet och inte reser er från era 

fall med beslutsamhet. Ni tvivlar igen, som ni gjorde under den andra eran, och för att tro ber ni mig om 

materiella bevis som jag kanske inte ger er. Var inte som de skriftlärda och prästerna som, med Skrifterna i 

sina händer, trodde att Min ankomst bland den tidens folk skulle ske i en mycket bestämd form, och när de 

såg att utförandet av Mitt uppdrag skedde i en annan form av manifestation än den de förväntade sig, 

tvivlade de. För de mirakel de krävde beviljades inte för dem, eftersom vägen redan var utstakad av mig 

och allting var utfört så som det hade skrivits från evighet. 

2 Du tvivlar eftersom ditt hjärta inte är förberett. Ni kände inte till mina profetior, och mycket få har 

förstått och förstått mina uppenbarelser i all sin sanning. Men även om ditt hjärta var okunnigt visste 

Anden att jag måste komma till dig igen, och idag formar Mitt Ord dig som en fin mejsel och bevisar för 

dig sanningen i Mina manifestationer. I sanning säger jag er att ni inte får utsätta er far för prövningar. Be 

och fördjupa er i djup kontemplation. Det är nu dags för er att återvända till mig, att närma er skapare och 

återförenas med honom. 

3 Kom ihåg att om ni har gråtit på jorden är det inte jag som har orsakat ert lidande. Jag har inte 

glädjt mig åt din försoning och jag har inte heller varit likgiltig inför din smärta, jag har bara velat forma 

och höja din ande. Jag har alltid älskat dig och alltid förlåtit dig. 

4 Fördjupa dig i innebörden av mitt ord och upptäck allt som jag vill uttrycka för dig genom 

röstbärarnas klumpiga läppar. Men försök inte att höra mig enbart genom deras förmedling: Jag har lärt er 

den perfekta bönen för att ni ska kunna uppnå föreningen med er Fader från ande till ande, genom vilken 

ni kan tala till mig på det språk som motsvarar Anden och få mina kloka och kärleksfulla svar. 

5 Varför ignorerar ni Mitt arbete med förandligande och ignorerar samvetets röst som talar till er 

inom er? Varför tror ni bara på mänskliga ord och domar och låter den ande som lever i sin tid* vissna 

som blommor under en brännande sol när de saknar bevattning? 
* I den heliga andens gryende tidsålder kommer Guds ande att regera i människan. 

6 Barnen kommer att ansluta sig till mig, ta emot mina budskap och förvåna dig med sina framsteg. 

De kommer att undervisa er i Min kärleksläran och deras övertygelser kommer att vara fasta. Men känn 

dig inte förödmjukad på grund av detta! - När du ser att de i ditt hem ger prov på andlighet, styr deras steg. 

Låt dem glädja sig och bli hänryckta när de betraktar de höga regionerna där de rättfärdiga bor, och de 

kommer att känna under sin hänryckning att de är nära mig och kommer att glömma sina smärtor. 

7 Ser ni inte tålamodet och även sorgen hos er Fader inför det (endast) långsamma uppvaknandet av 

hans barn? Min faderliga kärlek leder dig till frid, besöken visar mänskligheten den smala vägen som leder 

till mig. På denna väg måste ni alla återförenas med er skapare. 

8 Bland er finns de "arbetare" som älskar mänskligheten och som kämpar för att föra den till ljuset. I 

dag lägger de, fulla av tro, ner frukten av sitt arbete hos mig. Det finns det "barn" som har lyssnat till min 

undervisning och som har tagit på sig den del av arbetet som hör till honom och som idag erbjuder mig 

förstlingen av sin andliga säd. Hans bön är en vädjan om fred för sina mänskliga bröder. Det räcker inte 

med att han är glad över att hans nation är i fred, utan han får ta del av klagomålen från människor som 

han inte känner, men som han vet lider. Med upprörd själ ber han för sina bröder, och jag säger till honom 

att denna fred kommer att komma när besöket har lämnat sitt frö i hjärtat på dem som lider idag och när 

smärtan har renat deras själar. 

9 När ni lyssnar till mitt ord kommer ni ihåg att i glädjens ögonblick när ni stiger upp för att vara 

mycket nära mig, faller många av era bröder på slagfälten, att många mödrar har sett sonen skiljas och 

deras hjärtan slits av smärta, att många barn gråter över att ha blivit övergivna av sina föräldrar och att alla 

kämpar i smärta. Jag säger er att ni inte vet vilken tid ni har gått in i, för detta är en tid av försoning och 

svåra prövningar. 

Ni, som mina lärjungar, känner er skyldiga att be så att fred och tröst kan sänka sig över era bröder. 

Men jag frågar er: Vet ni hur ni ska använda den fred som jag har gett er? 
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10 Varför klagar pappor när de känner att familjen är ett tungt kors som de bär på sina axlar, och 

varför är andra sjuka i själen, trots att jag står dem så nära? - Därför att de saknade tro och tillit till mig och 

inte kunde förnya sig själva. 

11 Ni som tillhör Israels folk, syndar inte, utan räddar syndare, upplyser dem som är vilseledda, och 

om ni vill bevara freden, arbeta för dem, hedra era föräldrar, betrakta er alla som bröder. Älska varandra! 

12 När du närmar dig mig känner du min kärlek som stärker din ande och din kropp. Ni vet också att 

när ni går bort, försvinner friden från er och er ande blir bedrövad. Ditt samvete talar alltid sanningsenligt 

om huruvida du är på lagens väg eller om du har avvikit från den. Jag är lagen och jag uppmuntrar dig 

alltid att uppfylla den. 

13 Om du insisterar på att njuta av de förbjudna njutningarna låter jag dig inse och förstå genom din 

egen erfarenhet att denna bägare alltid orsakar dig smärta. Efter ett fall inser du ditt misstag och återvänder 

till mig med en begäran om att denna smärta ska tjäna som försoning. 

14 Lär dig så att du kan förbereda de hjärtan som längtar efter att få veta mitt ord och så att du kan 

tala utan rädsla. Om själviskhet slår rot i ditt hjärta kan du inte ge någonting. Inse den kärlek och 

barmhärtighet med vilken jag talar till alla mina barn, och ge dina bröder samma kärlek. 

15 Tiden närmar sig redan när jag ska sända er till länder och nationer för att föra ut mitt ljus. Men ni 

måste förbereda er genom att studera och utforska mina läror och vittna om de sanningar som de 

innehåller genom era gärningar av kärlek och barmhärtighet mot era bröder. Jag vill inte att ni senare ska 

gråta över den tid som ni missade för att ni inte visste hur ni skulle använda min undervisning, för stora 

besök kommer att komma. Många kommer att beklaga sig över att de inte hörde mig och inte trodde mig, 

och en del kommer redan att vara "i anden" år 1950. 

16 En del av Mina barn gråter när de hör Mitt Ord; må dessa tårar tjäna till att rena dem som har 

besudlat sig själva! 

17 Ni som lyssnar till mig, gör min vilja som ni gjorde under den första och andra tidsåldern, för ni är 

samma andar som har gått från en tidsålder till en annan, och när ni har nått slutet av er försoning kommer 

ni till mig för att inte födas på nytt i denna värld. Många gånger har jag sagt till er: om jag hade kommit in 

i köttet i denna tid för att ge er mitt ord, som jag gjorde i den andra tiden, skulle jag ha blivit martyr igen. 

Den lektionen är över och i dag ger jag er den som är lämplig för den här tiden. Förstå att den form i 

vilken jag manifesterar mig när jag kommunicerar genom människornas sinnen är ytterligare ett bevis på 

min kärlek till er. 

De som tjänar mig bär ett tungt kors, och därför, för att de följer mig, kommer de att lida, de kommer 

att bli missbedömda och förlöjligade. Men jag kommer att skydda deras ande och senare, när de har 

slutfört sitt uppdrag, kommer jag att ge dem vila och frid. 

18 Idag ber ni mig om ert kroppshölje, men jag säger till er: Be hellre om din ande, för resten ger jag 

dig också. 

19 Tänk på att ni bara är förgängare på jorden, att ni på er långa resa har upplevt smärta och snubblat 

genom synd, och att ni (först) efter att ni föll utan att hitta en hjälpande hand som kunde lyfta er upp, kom 

ihåg att det finns en vänlig Fader i det hinsides, som är beredd att ge dig allt du behöver, och att du i 

honom kan finna bot från dina sjukdomar - inte bara från dem som gör din kropp sjuk, utan också från 

dem som drabbar din själ, som är som en smärtsam börda som tynger dig ner. 

20 Älskade barn! Du ville inte höja din ande, du ville inte ge den den tid som krävs för att reflektera 

och fullgöra sina plikter. Tänk på hur många gåvor som finns inom dig; ingenting saknas för att du ska 

kunna nå toppen av berget där din Fader väntar på dig för att ge dig din belöning. Ni är alla upplysta och 

förberedda för att känna till den här tidens uppenbarelser. Om ni förandligar er själva kommer ni inte bara 

att kunna arbeta i den här världen, utan jag kommer att låta er förflytta er till andra regioner där era bröder 

lever, och där kommer ni som goda arbetare också att sprida de frön av kärlek och barmhärtighet som er 

Fader har anförtrott er. 

21 Var inte nöjd med den första lektionen du har fått. Gå vidare, sök mitt ord, inse dess andliga 

innebörd så att ni kan tala till era bröder med övertygelse. Var inte rädd för att bli dömd eller förlöjligad av 

människor. Vad kan de anklaga dig för, om du är uppriktig i ditt hjärta och visar rättfärdighet i alla dina 

gärningar? 
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22 Det gläder mig att ta emot de oskyldiga och goda hjärtan som ber om min hjälp, de som söker mig 

som läkarnas doktor. Men jag ser också med glädje att ni glömmer era lidanden för att presentera mig era 

behövande bröder som ni har förvandlat genom min undervisning. Jag välsignar dem som har lindrat 

lidande och delat smärta och ger dem styrka att uppfylla mitt bud som säger till er: Älska varandra. 

23 Jag har sett hur en del av Mina barn tvivlar på Mig och inte tillåter sin ande att utveckla sina gåvor; 

och när det har varit nödvändigt att tala till människor om Min lära har de hållit tyst utan att ta till sig att 

Jag har sagt att Jag kommer att tala genom alla som är beredda och om de inte finns, genom de naturliga 

krafterna i Min skapelse. 

24 Till mina barn som vandrar på jorden utan att inse sitt höga öde säger jag: När tänker ni fullfölja 

ert uppdrag? Om du sover i dag kommer du att vakna i morgon och gråta över den tid du har missat. Du 

kommer att be mig att låta dig återvända till jorden, men då kommer din försoning att bli mycket sorglig. 

25 När ni hör Mästaren varna er och när ni bedömer era gärningar i ljuset av ert samvete finner ni att 

det frö som jag har gett er inte har förökats. Och jag frågar dig: Hur ska ni utbilda de nya lärjungar som 

kommer för att söka detta arv, om ni inte kan vittna med era gärningar om den undervisning som jag gav 

er? 

26 På den första dagen av 1939 meddelade jag er att kriget var nära; ni har påtagligt känt till den 

förstörelse och det kaos som många nationer har kastat sig in i. Du har sett den ena krigshändelsen efter 

den andra passera förbi, och ändå är du inte medveten om den tid du lever i. Under de kommande åren 

kommer ni att se en stor splittring bland nationerna. 

27 De starka kommer att möta de starka, och i denna kamp kommer de att förlora sin makt och böja 

sig. Under tiden kommer många andar att förlora sina kroppar och gå in i den andliga dalen med 

förskräckelse och smärta över att de inte har förberett sitt återvändande till mig. Men de kommer att träffa 

Elia på sin väg, som kommer att visa dem vägen till försoning (av deras skuld). 

28 Idag meddelar jag er att tiden är nära då stora andar kommer att komma till jorden för att arbeta för 

fred och högre utveckling av mänskligheten. Bered vägen för dessa generationer. 

29 Välsignade är de som har trott när de har hört mitt ord, men jag säger er vidare: Välsignade är de 

som, utan att ha hört mig, tror och har ett tempel i sitt hjärta, som älskar och går i förbön för sina bröder, 

och vars tro är som en eldslåga som lyser upp vägen för deras försoning; ty de skall se mig genom sin tro. 

30 Idag ställer ni er vid nådens källa för att släcka er törst och ni minns mina ord när jag sa till er: 

"Den som dricker av detta vatten kommer aldrig mer att törsta". Din törst är just nu efter ljus, sanning och 

fred. Du känner bara till smärta och smärta 

falska lögner och sök en balsam som läker dina sår och ger liv åt ditt hopp: Här är jag, och jag tar emot ditt 

hjärta och tröstar det. Otåligt väntar ni på de dagar då jag ger er mitt ord och ni säger till mig: "Fader, det 

är bara i detta ögonblick som min ande finner vila, och upplyft till dig glömmer jag det som tillhör världen 

och känner din Andes frid flöda genom mitt väsen". 

31 Välsignade är ni som har insett att detta är nådens tid då mina läror vägleder er och hjälper er i er 

gottgörelse. Om du vet hur du hör mig och håller dig inom mina lagar kommer ingen mänsklig makt att 

skada dig och du kommer att känna dig älskad och vägledd av Fadern. 

32 Även om ni inte sökte mig tidigare, vet ni idag att timmen för ert uppvaknande till min sanning var 

förutbestämd och att jag väntade på att ni skulle få ta del av ert arv till er kunskap. Nu när ni har fått mina 

förmåner ber ni mig med tacksamhet att ge er möjlighet att bli mina arbetare, och jag tillåter det, för jag 

har sänt er till jorden för detta ändamål, för att ni ska känna till de goda nyheterna och sprida dem bland 

människorna. 

Men för att uppnå kunskapen och utveckla de andliga gåvor som ni är utrustade med måste ni först 

kämpa mot er materialisering, mot er synd och svaghet, och sedan, när ni känner att ni har förberett er och 

renat er genom försoningen, bära er kärlek till era bröder som en juvel av ovärderligt värde. 

33 Ni har inte kommit till jorden för att hylla världen, er uppgift är högre, uppgiften som lärjungar till 

er Fader väntar er. Och om du har kämpat för att sprida Min lära, och dina fötter är skadade av tistlar, och 

dina kläder är sönderslitna på grund av den långa resan, kom till Mig. Var inte rädd för att komma naken, 

utan skor och utan reseförnödenheter. För när du har delat ut allt till dina bröder ska jag ge dig tillbaka det 

du har lämnat till dem och överösa dig med nåd för den kärlek och de förmåner som du har visat dem. 
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34 En stor kamp väntar dig, där fullgörandet av din uppgift inte kommer att göra din själ trött, för du 

kommer att få stöd av den gode herden och av den andliga världen. Om ni älskar mig, om ni har tro, 

kommer arbetet att bli lätt för er. Jag kommer att övervinna de motsträviga andarnas otro och de kommer 

att lyssna på dig. Andra kommer inte att känna till detta ljus i den nuvarande inkarnationen, för jag har 

redan meddelat er att inte alla som lever idag i den materiella kroppen kommer att känna till ljuset i denna 

undervisning från den tredje tidsåldern. Många måste gå in i den andliga dalen, och därifrån kommer de att 

begrunda och tro på detta kärleksverk. De som hörde mig men som inte förstod mitt ord eller kände igen 

min vilja kommer att arbeta "i anden" och på så sätt fullgöra sitt uppdrag. 

35 Även om min undervisning är klart begriplig har ni inte alla förstått och förstått den. Ni har inte 

gett er själva näring av den frukt som jag har erbjudit er vid denna tidpunkt. Jag berättade för er att varje 

träd känns igen på sin frukt, och "smaken" av mitt ord är söt och dess essens ger liv åt anden.Ändå ville ni 

inte känna till dess sanning. 

36 Ni har varit bräckliga båtar mitt i ett ilsket hav och har ofta låtit er tro gå förlorad. Ni känner mig 

inte, även om ni vet att jag är med er och jag har ofta sagt till er att era ögonfransar är längre bort från era 

ögon än vad min Ande är från era ögon. 

37 Vakna, för vargen i fårakläder ligger alltid på lur för att lura dig. När du redan har bestämt dig för 

att dela denna gudomliga kärlek och barmhärtighet med dina bröder, kommer frestelsen och får dig att 

ändra ditt beslut. 

38 När ni ser era bröder som håller sig till en annan lära och pekar på era fel och instruerar er, var 

ödmjuka och lyssna till deras ord, för min inspiration kommer till alla som utrustar sig själva, och ni vet 

inte om det inte är min vilja att använda mig av dem för att korrigera er. Från alla samhällsskikt har jag 

valt ut mina lärjungar - de som tiggde för att få (dagligt) bröd i munnen; men det finns andra som levde ett 

bekvämt liv och som jag har kallat. Men utan att förstå den skatt de har fått, skäms de för att tillhöra detta 

folk. 

39 Jag förlåter dina synder, även om du har syndat med medvetande om att du begått en överträdelse, 

och jag visar dig alltid vägen genom vilken du ska komma till mig. Kan barnet visa sig inför Fadern med 

en fläckig själ och utan goda gärningar? - Hans samvete kommer att tala om för honom att han bara kan 

komma till mig efter att ha fullgjort (sin uppgift). 

40 Förstå att varje ögonblick som går förkortar den tid då jag kommer att ge dig mitt ord. Använd den 

så att du i morgon inte gråter över den undervisning som du har missat. 

41 Tänk på att du måste fullfölja uppdraget att föra ut de goda nyheterna till dina bröder, precis som 

det fanns någon på din väg som kallade dig. Vem kan glömma den som talade till dig om Mitt Ord och 

ledde dig in i Min Närvaro? Skulle du inte vilja att någon minns dig med kärlek och tacksamhet? 

42 Håll ut i godhet, låt ditt hjärta renas i dygd, så kommer du att uppleva att dina andliga gåvor 

utvecklas. Dra dig inte tillbaka, för annars kommer det att kännas som om dessa gåvor lämnar dig. 

43 Det är dags att ni inte bara ber, utan att ni förstår hur ni ska be, så att ni inte säger: "Fader, jag har 

bett om många saker och inte fått något." 

44 Glöm inte att jag har mer att ge er än ni kan be mig om, och medan ni ber Fadern att ge er, ber jag 

er att veta hur ni ska ta emot. 

45 Tillhör mina goda lärjungar, de som tar sig an sin uppgift med sann kärlek och sann tro. Om ni igår 

vandrade på osäkra och förbjudna vägar, måste ni idag vandra på min lags väg. Om du tidigare, i din 

vanföreställning, höjde handen för att skada din granne, gör nu en ansträngning för att samma hand ska 

lära sig att smeka med ömhet. Om ni igår sådde hat och illvilja på er väg genom livet, så bli nu såare av 

frön av fred och broderskap. 

46 I sanning säger jag er att den som kommer ihåg era handlingar från igår och ser er nu förvandlade 

till mina lärjungar måste inse att sanningen ligger till grund för er tro, och ni behöver inte tala mycket för 

att övertyga dem som ni försöker undervisa, för era gärningar kommer att vara det bästa vittnesbörd som 

ni bär inför era bröder. 

47 Till mödrarna säger jag: Lär barnen att ta sina första steg i det materiella såväl som i det andliga. 

Gör vägen lättare för dem så att de kan hitta Mig, älska Mig och stiga upp (andligt). Var medvetna om att 

varje ny generation som växer fram bland er kommer att göra allt större andliga framsteg. Använd 

intuitionen för att vägleda dem och ge dem inte dåliga exempel eller döv frukt som (andlig) näring. 
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48 Jag vill inte att dessa nya generationer ska snubbla eller gå vilse på grund av ert fel. Jag vill inte se 

dem gråta för att de saknar kärlek bland sina egna. 

49 I dag, när jag ser att din ande är ödmjuk, ger jag den mina nya bud. Förr drömde ni alla om makt, 

rikedomar, världens ära och festligheter. På den tiden ropade ni mot Jesus: "Korsfäst honom!" Därför att 

Kristus predikade ödmjukhet och lärde dig att avstå från allt onödigt. I dag är du nöjd med lite lugn och ro, 

med en bit bröd och ett fast tak. Livet med sina lärdomar har gjort dig ödmjuk, och genom det har din ande 

lyckats frigöra sig själv. 

50 Så länge människan har den skenbara frid som världen ger henne och tror att hon har allt, kommer 

hon inte att närma sig mig. Men när mänskligheten uppnår sann förandligande kommer den att äga allt, 

och dess uppfriskning och glädje kommer att vara djup och sann, precis som Fadern gläder sig åt och 

gläder sig åt allt som han har skapat. 

51 Min faderskärlek ser på er, Israels folk, och dömer era gärningar. Den gudomliga domen har redan 

gripit alla varelser, och ingen undgår den. 

52 Jag har bara velat ha fred och välbefinnande för mina barn, men de har sökt smärta, rening, för min 

lag tolererar inte ofullkomlighet, och därför måste alla som har besudlat sig rena sig, och alla som har 

avvikit från vägen måste återvända till den. Ni ser från denna nation den virvelvind som piskar och förstör 

nationer i sin väg, och ni är inte skakade, och ni uppskattar inte heller den fred som ni åtnjuter, och ni 

erkänner inte heller de privilegier som jag har gett er. Och ni är inte nöjda med min vilja, utan anser att era 

prövningar är orättvisa och vänder er mot mig. - Jag väntar tills ni har passerat genom denna värld för att 

själv bedöma era liv. Då kommer ni att vara oförlåtande domare över er själ och kommer bara att se 

Fadern i mig som förlåter, välsignar och älskar. 

53 Du är trött på din ständiga olydnad och resultatet av den får dig att gråta. Ni har sovit länge och ert 

uppvaknande kommer att bli bittert. Jag har lovat mänskligheten att jag ska sända en armé bestående av 

etthundrafyrtiofyra tusen varelser som kommer att spridas över hela världen, och den väntar på detta, i 

vetskap om att var och en av dessa soldater är en budbärare, en uttolkare av mina budord. 

54 När jorden har drabbats från pol till pol och alla nationer, alla institutioner och alla hem har dömts 

till sina rötter, och efter att mänskligheten har tvättat bort varje fläck, ska ni gå ut utrustade i Mitt namn för 

att föra ut Min undervisning till era bröder. 

55 Jag, Fadern, grät över denna mänsklighet när jag såg att den nådde de största höjderna av fördärv, 

medvetet ignorerade mina ord och besudlade mina lagar. Men den 

Stunden för hennes eftertanke närmar sig redan, och den dagen kommer jag att utgjuta allt det som jag har 

i beredskap för henne, för hon är min älskade dotter. 

56 De som tror på mig kommer att se mig tidigare än de som tvivlar. Hur ofta har jag inte knackat på 

ditt hjärta utan att du har hört det, och du har inte heller känt min närvaro. Jag vill bara säga till er att ändra 

er och gå in i denna tid av ljus och nåd högre. Och om du har min säd, så så den och förvandla de torra 

fälten till fruktbara fält, och din bön blir till fruktbar bevattning. 

57 Älska varandra och lev i fred i era hem. För jag har sett att av fem personer som utgör en familj är 

två mot tre och tre mot två. 

58 Om ni ser att ni är separerade från de varelser som var kött av ert kött och som nu befinner sig i 

den andliga dalen, glöm inte bort dem, förenas med dem genom er bön och hjälp dem. Om du känner att 

de har stannat upp (i sin utveckling), uppmuntra dem att arbeta och ge dem mod. Kom ihåg hur kort ditt liv 

på jorden är; använd därför dina förmågor och krafter och gör stora gärningar som kommer att förlösa dig 

och ge dig frälsning. 

59 Jag ger er andens bröd, ni söker det materiella brödet; men precis som ni ivrigt söker er vila och ert 

fysiska välbefinnande, så söker ni (också) andliga framsteg. Ert kors är inte tungt; om jag visade er hur 

man bestiger Golgata, där man bär korset av hela mänsklighetens mödor, lidanden och synder, varför 

skulle ni, som jag har anförtrott (bara) en liten skara, inte kunna bestiga det? Men om din styrka inte 

räcker till för att klara av tyngden, så har du mig som hjälper dig, och jag låter dig inte falla. 

60 Den smärta som ni flyr så mycket är en outtömlig källa till rening och förnyelse för själen. Ni har 

själva ofta upplevt att ni efter ett besök känner er lättade, renade och tillfreds med ert samvete. 
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61 Detta ord kommer att återupprätta andan hos invånarna i de nationer som idag är utmattade av 

lidande. Men jag säger er att snart, mycket snart, kommer de att finna mig med öppna armar som på 

korset, som väntar på dem för att omfamna dem kärleksfullt och föra dem in i mitt fredsrike. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 43 
1 Varför känner du rädsla i ditt hjärta när jag kommer till dig som Jehova? Om jag är din Fader, jag 

är Kärleken, jag är den som ger dig det dagliga brödet, som vägleder din ande och hjälper den att resa sig 

från fall. 

2 Jag ger er styrka i dessa prövningens ögonblick när skapelsens naturliga riken skakas av krigets 

brus. Var inte rädda, sträva efter att er upphöjelse och er glöd ska väckas och föra er allt närmare era 

bröders smärta - de som är deprimerade av broderskapskrig - så att ni kan dela bitterhetens bägare med 

dem och att den bön som ni tyst sänder upp blir som en uppmaning till fred, enhet och god vilja bland 

människorna. 

3 Dina söner kommer att bli kallade att ta till vapen; låt dem gå, de kommer inte att förgås. Än idag 

gör jag dem till bärare av min nåd och de kommer att sprida ljuset från min lära bland sina bröder. 

4 Jag vill att ni, trots allt det onda som kriget har orsakat, inte ska betrakta invånarna i dessa länder 

som fiender, så att ni i morgon kan betrakta dem som bröder. 

5 I dag har människor gått samman för att utlösa krig. Folken har kastat sig över folk, raderat gränser 

och blandat språk. Det är inte kärleken till varandra som har lett till unionen, utan det är hatet som har lett 

till broderskapskrig. Men jag, som är Makten, ska bevisa för er att jag kan förena er genom att utnyttja era 

fel. För när denna strid är över kommer hjärtan att renas av smärta, tankarna kommer att bli ljusa och 

människorna kommer att vara nära att uppnå fred. 

6 Välsignade är de som kämpade och arbetade för fred. Välsignade är de som trodde på min röst, 

som gav sig ut och spred mitt ljus och min sanning längs stigarna. 

7 Min Ande är djupt rörd inför mänsklighetens smärta, deras gråt hörs i himlen, men sannerligen 

säger jag er att min smärta som Fader kommer att förvandlas till en dagg av nåd och falla ner på mina 

barn. 

8 Töm denna lidandets bägare med tålamod och mildhet, för din gråt kommer att förvandlas till 

glädje. 

9 Om Fadern i detta ögonblick skulle fråga er om ni har fullgjort ert uppdrag på jorden, om ni bär det 

gyllene örat av ert arbete i era händer, om ni har älskat varandra och om ni har förlåtit varandra, skulle ni 

behöva svara mig att ni inte har fullgjort något av detta. Tror ni att ni genom era egna förtjänster har gjort 

er värda att höra mitt ord? - Nej, säger din ande till mig. 

10 Mitt folk, tidsåldrar har gått och ni sover fortfarande andligt; vakna upp och inse att ni inte har 

utnyttjat det liv som ni har haft på den här jorden på rätt sätt. 

11 Min röst har väckt er med kärlek, med godhet, men ta inte detta ord som en vaggvisa för att få er 

att sova mer, för i dess väsen finns domaren närvarande som dömer varje handling av er. 

12 Du ska inte vara en av dem som väntar tills Min rättvisa plågar dem för att de ska tro och vakna. 

13 Säg ännu inte att ni älskar mig i sanning; vänta, för när det sker, ska det inte vara era läppar som 

offentligt förkunnar det, utan era gärningar som gör det. Skryt inte om din uppriktighet och försök 

samtidigt inte dölja dina skamfläckar, för då skulle du imitera de hycklande fariséerna. 

14 Inse att jag fortfarande kommer som Mästare och som Fader, för om jag bara kom som Domare 

skulle det inte finnas någon plats för er att gömma er på, för överallt där ni gick skulle min rättfärdighet 

vara närvarande. 

15 När du kommer in i min närvaro måste du redogöra för det ord som du har hört och som du 

kommer att se skrivet i ditt samvete. 

16 Känner du inte Elias outtröttliga ande som lyser upp din väg, undanröjer hindren på den och 

hjälper dig med sin barmhärtighets stav när du känner dig utmattad? Sök honom, åkalla honom i din bön, 

och du kommer att känna hans närvaro mycket nära (för dig). För han är andarnas herde i denna tredje 

tidsålder, som kommer att leda er rakt fram till portarna till det förlovade landet, som är den "himmelska 

inhägnaden". 

17 Låt er ande fyllas av glädje i vetskapen om att ni under tre epoker har hört min gudomliga röst, för 

ännu en gång kommer ni att vara mina vittnen. Därför förbereder jag er och välsignar era läppar så att 

morgondagens livsord kan flöda från dem för de skaror som ännu inte har kommit. 
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18 Er tro har blivit uppeldad och upplivad av de mirakel som jag har gett er och som ni trodde var 

omöjliga. Ty jag är vägen, den goda vägen, som jag alltid har visat er. När du vandrar på den utsätts du för 

faror, frestelser och avarter, men för att hjälpa dig har jag gett dig samvetets ljus som en ledstjärna som 

visar dig vägen och pekar dig i rätt riktning. - Dessutom har jag gett dig en andevarelse som vägledare och 

beskyddare för hela ditt liv. Tror du att du kan gå vilse på livets väg om du använder denna nåd på rätt 

sätt? Finns det någon bland mina barn som inte känner glädje i sin ande när han hör detta ord? Jag säger er 

att det är en glädje för mig när jag hör er andliga röst när ni reser er i bön. 

19 Väck din andliga känslighet så att du kan glädja dig åt prakten av min manifestation som, i brist på 

upphöjdhet, går obemärkt förbi din ande. Låt dig fräschas upp av den andliga visionen av det 

bortomliggande, precis som du ibland blir förvånad när du betraktar naturen, när du beundrar dess 

harmoni, dess skönhet och fulländning, och upptäcker att ingen varelse kan leva utan den andra, utan att 

alla lever för att lagen om harmoni förenar dem. - Så är det också i livet efter detta. - Jag har sagt er: Så 

länge det finns andar som befinner sig utanför den andliga utvecklingsvägen kommer det inte att finnas 

vare sig fulländad fred eller fulländad harmoni, för det är som om vissa stjärnor i kosmos skulle ha lämnat 

sina banor. Vad skulle hända med resten? Skulle inte helheten förlora sin balans? 

20 Om människorna lydde min lags bud och harmoniserade sin materiella natur med den andliga, 

skulle deras tillvaro bli mer behaglig, livets väg skulle vara utan svårigheter och arbetet skulle vara lätt. 

Inga sjukdomar skulle plåga dem och de skulle inte heller åldras i förtid. 

21 Andarna existerade innan materien skapades. Oskyldigt kom de fram från mig. Men för att de 

skulle veta vem de föddes av, vad deras öde var och vem de själva var, lät jag dem höra min röst och sade 

till dem: "Se, här är er Gud, jag är er Fader, jag är kärlekens Ande. Men även om ni har kommit från mig 

måste ni utveckla och förstå denna kärleksanda. Lev, vandra, erkänn och förbli ständigt i godhet, så att 

denna röst som ni har hört för alltid kan vara ljuset över er ande; det är ert samvete som kommer att få er 

att återvända till mig - inte längre som nyfödda barn, utan som varelser som utvecklats i dygd, i erfarenhet 

och i alla de förmågor som jag har gett er. Då kommer du att älska mig, du kommer verkligen att känna 

mig och du kommer att vara i harmoni med allt som existerar". 

22 Det finns varelser som aldrig har levt på jorden; men om de som har syndat och utstått stor smärta i 

denna värld tycker att det är orättvist att vissa bor i "tårarnas dal" medan andra, nära Fadern, aldrig har 

känt smärta, så säger jag er: Även om vissa inte har kommit till jorden har de i det hinsides hjälpt sina 

bröder i deras försoning med sin kärlek. 

23 Idag lever de varelser som bor i de olika "dalarna "* andligt åtskilda. Men jag har inte lagt ett 

avstånd mellan brödernas kärlek. Om ni bara visste hur nära ni står varandra! Det var människan som med 

sin materialism bröt de band som förenade henne med alla sina bröder, och ju mer mänskligheten har 

sjunkit, desto större har splittringen och bristen på harmoni varit. Den har inte bara avlägsnat sig från det 

andliga, utan även i sin egen värld har den delat upp sig i riken, folk och nationer, och på så sätt har den 

blivit mer och mer avskild i sin egoism. * Detta uttryck syftar både på "tårarnas dal", det vill säga den jordiska 

"tårarnas dal", och på den "andliga dalen", det bortomliggande med sina olika sfärer. 

24 Därför har ljuset i din tro släckts och den inre kunskapen om det eviga livet har förvirrats. 

25 När en familjemedlem i dag tar farväl av dig för att åka till ett avlägset land säger du farväl till 

honom med tårar, eftersom du vet att om han åker iväg som barn kommer han kanske att återvända som 

tonåring, och om han är en ung man kommer han att återvända som en gammal man. Men du har alltid 

hopp om att få se honom komma tillbaka och omfamna honom på nytt, för du vet att han fortfarande finns 

i världen, även om han är långt borta. Men när den älskade lämnar oss i det hinsides och du ser att kroppen 

förblir stel och kall under jorden, känns ditt hjärta som om det hade blivit genomborrat av ett svärd, 

eftersom du har förlorat hoppet om att få se honom igen, (och glömt) att anden överlever kroppen och att 

du kommer att vara nära förenad med den igen när båda finner varandra när de stiger upp på utvecklingens 

väg. 

26 Det var nödvändigt för Gud att bli människa i Jesus och leva bland människor så att ni skulle 

komma ihåg glömda läror. Han lärde er nya lektioner och meddelade att han skulle ge er nya 

uppenbarelser när tiden var inne. 
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27 Kristus, den gudomlige mästaren, var tvungen att komma för att lära er sanningen, för 

mänskligheten var redan på väg att förlora sitt andliga frö och sökte i detta liv sin lycka, sin evighet och 

sin lycka, och glömde bort den existens som väntade den obevekligt. 

28 De som inte åtnjöt glädje och rikedomar i detta liv, som bara fällde tårar, förbannade det och 

kallade det orättvist; i sina förvirrade reflektioner kallade de sitt öde för olyckligt och felaktigt. Men 

Kristus gav dig ljuset på nytt. Han återställde anden hos de döda när den redan levde i en annan värld, han 

befriade de besatta och med alla dessa uppenbara tecken gav han världen bevis på att det andliga livet 

existerar och att det är sant liv. Även efter korsfästelsen visade han sig i anden inför troende och icke-

troende som ett bevis på den sanning som hans ord förkunnar. 

29 Varför glömmer ni och betraktar ni dem som har lämnat er värld som döda, när de känner, kämpar 

och lever? Det är därför jag säger till er att de är de levande och ni är de döda. Snart kommer ni att gråta 

över er brist på tro som under den andra epoken när ni efter Jesu död sade: "Det var Kristus som vi 

dödade, han var Jehovas budbärare som kom för att frälsa oss från våra synder. Han var det sanna Livet 

som uppväckte de döda och som steg upp till himlen på tredje dagen." 

30 Nu när jag har återvänt till er i andevärlden ser ni mig höljd i mystik, trots att jag visar mig för er i 

största enkelhet; och för att ni skulle finna tro var jag tvungen att materialisera min manifestation och 

bevilja er allt ni ber om. Då trodde folket eftersom folket såg mig - vissa med det andliga ansiktet, andra 

genom tro, ytterligare andra i sitt samvetes ljus. 

31 Mitt ljus lyser upp er i denna tid så att ni kan höra rösten som kallar er från evigheten. 

32 De band som binder er till er Fader och till den andliga världen, och som ni hade brutit, knyter jag 

på nytt, så att ni kan känna att ni alla lever i harmoni, att det inte finns några avstånd i detta. Men när 

kommer människor att binda sina liv med kärlekens band? - När de har återvänt till min lags väg, där 

rättfärdighet bor. När de uppfyller mitt bud som säger till er: "Älska varandra". 

33 Inse, lärjungar, att de som har lämnat denna värld inte är döda. Saliga är de som tar farväl av den 

kropp som de lagt i jorden och inte längre söker upp den för att berätta om sina bekymmer, för den har 

redan upphört att existera och hör inte (dem). 

34 När kroppen dör är den som en blomma som skärs av och därefter vissnar, men dess doft är som 

anden som frigörs och översvämmar omgivningen med sin essens. 

35 Då sa jag till dig: "Låt de döda begrava sina döda". I dag säger jag till er: Upphöj både vissa och 

andra till nytt liv. 

36 Berätta för dem att medan kroppen förfaller i jorden, renar sig själen i det hinsides. Döden är vila 

för köttet och befrielse för anden, men ingen skall försöka befria sig själv av egen vilja, det vill säga 

utanför den timme som jag har bestämt. 

Tro inte att du är frälst för att du har en biktfader i ditt läger i den sista timmen för att hjälpa dig 

andligt, och tro inte heller att du har nått Mig genom din omvändelse i den timmen, och tro att du har nått 

slutet på din utveckling. Lär dig att älska, förlåta och välsigna i ditt liv, och åstadkom en rening av din själ 

genom dina gärningar av kärlek och barmhärtighet för dina bröder. 

37 Uppfyll min lag på jorden som människor av god vilja, och fred kommer in i era hjärtan. När din 

ande frigör sig från den här världen och går in i den andliga världen kommer den att öppna sina ögon och 

bli hänförd i kontemplation av det liv som väntar på att alla andar ska återvända för att förlösa dem och 

omfamna dem med sin kärlek och sitt ljus. 

38 Men för att uppnå frälsning måste du ge dig iväg med avsikten att fullfölja ditt uppdrag. Jag ger er 

andliga rikedomar av oskattbart värde eftersom ni är arvtagare till min nåd. Om du tar upp ditt kors med 

kärlek och vandrar din väg tålmodigt kommer du att vara med mig på den sista dagen och gå in i det sanna 

livet där du finner den tröst och frid som du har sökt så mycket. 

39 Jag har tagit enkla människor (med liten utbildning) som tjänare vid denna tidpunkt för att ge er 

bevis på att detta ord ni hör inte kommer från en teosof eller en vetenskapsman, eftersom ni av naturen är 

otrogna. Det är därför som jag inför era ögon har valt era bröder och systrar, era föräldrar eller era barn, 

för att göra dem till mina röstbärare som har fått min andliga inspiration. Ändå säger jag er att ni måste 

studera mitt ord i dess andliga betydelse, för den dag kommer att komma då män och kvinnor kommer att 

uppstå som kommer att tala ord av uppenbart ljus till er genom att använda mitt namn, och då får ni inte 

låta er själva bli överraskade av dem. 
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40 Titta och be. Jag är den blick som söker och känner de lidanden som finns i varje hjärta. 

41 Du är deprimerad och rädd för att samfund pekar på dig och kritiserar dina handlingar. Var inte 

rädda, torka dina tårar och ta emot tröst: 

42 Välsignade är de som i sin nöd tyst söker kontakt med mig, för jag ska stärka dem. De är inte 

övergivna av mig, utan jag har sökt upp dem för att ge dem en gudomlig nåd. Elia vägleder er i den tredje 

tidsåldern, och i den mån ni gör framsteg på vägen kommer ni att känna er närmare mig. 

43 Hör min liknelse för denna dag: 

44 På en av stigarna fanns en gammal man med ett enkelt och vördnadsvärt utseende som varken bar 

på en stav eller en resväska. På vägen mötte han tre unga vandrare vars hjärtan var glada och vars halsar 

var fyllda av ljuva sånger. Den gamle mannen vände sig till den förste av dem och sade till honom: 

"Vandrare, jag är hungrig, jag är törstig och jag är dåligt klädd; ge mig något av det du bär i din resväska 

och ge mig några av dina kläder. Ungdomen letade i sin väska och hittade varken bröd eller vatten, och 

han ville inte lämna ifrån sig sina kläder. "Gå till min bror", sade han till honom, "han kan ge dig vad du 

behöver, jag har inget att erbjuda dig." 

45 Den gamle mannen vände sig till den andre och frågade honom på samma sätt. Den senare letar i 

sin resväska, men där finns varken mat eller vatten för att släcka hans törst. "Vänd dig till den tredje", 

säger han till honom, "han skall ge dig det som jag inte har kunnat ge dig". Den tredje söker på samma 

sätt, och hans svar är detsamma: "Jag har inget att ge dig." Den gamle mannen är rädd, törst och hunger 

har tröttat ut honom, men när han ser att de unga männens resväskor är tomma, säger han till dem: "Hur 

kan ni fortsätta på den väg som jag har vandrat, utan att veta vad som väntar er? Vägen är lång och täckt 

av tistlar och törnen. Fälten är karga, det finns inga träd som ger skugga, det finns ingen frukt, solen är 

brinnande het och det finns varken floder eller källor som kyler vandraren." 

46 Vandrarna lyssnade på den gamle mannen och sa: "Det spelar ingen roll, vi fortsätter, vi är unga 

och starka, vi känner oss fulla av energi och kan acceptera livets växlingar. Med hånfulla leenden ville de 

lämna den gamle mannen, men han sade till dem: "Vänta, jag råder er att först söka något för er 

försörjning. Samla i era väskor vad ni behöver för resan, så att ni kan resa på denna väg utan att gå under." 

Efter att ha lyssnat på den gamle mannen svarade de: "Om du är utmattad, naken och hungrig är det för 

att du är gammal, ansträngningen har gjort dig trött. Du har sett många gryningar och ditt hår har blivit vitt 

som snö - det är därför du är modlös. Vi är unga och fruktar inte livet." 

47 Då svarade den gamle mannen dem: "Också jag var (en gång) ung och stark, också jag sjöng på 

stigarna, hade energi i min kropp, men tiden lärde mig och gav mig erfarenhet. Jag ska visa dig vad du 

måste gå igenom." Han tog dem med upp på toppen av ett berg och visade dem världen. 

Härifrån såg de stormar som steg till höger och vänster, som piskade nationerna och orsakade förödelse 

inom dem. Havets vatten översvämmade landområdena och människorna dog under de otyglade 

elementens våld. De unga männen frågade den gamle mannen: "Vad har vi med dessa händelser att göra?" 

Den gamle mannen svarade dem: "Det som ni nu ser och det som bekymrar er kommer ni att få uppleva 

när ni vandrar på dessa stigar." - Men de tvivlade. 

Återigen sade han till dem: "Titta!" och pekade mot öster. Där såg de nationerna slåss mot varandra i 

ett grymt krig. De såg mödrarna och sönerna gråta och hur de senare förlorade sina liv på slagfältet och 

ropade på sina nära och kära i den sista timmen. De såg sörjande kvinnor som beklagade förlusten av en 

make eller son, såg svältande och nakna barn. 

Senare, inför deras ögon, spred en lysande ande sin mantel som snö över den öde jorden, och en 

hjärtskärande klagan steg upp från den, och där denna ande visade sig, avbröts folkets liv som tillväxten på 

fälten när det är dags att skörda. Och de unga männen frågade: "Vad betyder allt detta?" - "Jag visar dig de 

kommande tiderna", svarade den gamle mannen, "tider som du kommer att uppleva." 

48 Till slut höll den gamle mannen dem tillbaka för att se, och de såg naturens krafter släppas lös: 

eldar förtärde skogar och städer, pest omslöt människor som dimma, vulkaner spydde eld och begravde 

hela landområden under sin aska. Han visade dem havet där stora katastrofer inträffade: vissa hav torkade 

ut, medan andra ändrade sin position. Slutligen såg de fyra änglar med trumpeter framträda på himlavalvet 

och förkunna tidernas fullbordan. 

49 De unga männen var livrädda. Då sade den gamle mannen till dem: "Titta, nu har jag visat er de 

händelser som måste komma och som ni måste gå igenom." 
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50 Med vanställda ansikten ropade de unga männen till naturen - men naturen hörde dem inte. Men i 

det ögonblick då deras hjärtan grät av rädsla och utan tröst talade den gamle mannens röst till dem, full av 

faderlig vänlighet: "Misströsta inte, knäböj ner och be till den Allsmäktige - Han sträckte tyst ut sin hand 

och allt var tystnad, lugn och frid. Synen försvann. De såg ljuset av en ny dag, och då de insåg att den 

gamle mannen hade förutsagt dessa händelser kastade de sig ner på marken och sade: "Låt oss be att den 

Allsmäktige Fadern ska bereda vår väg och att vi ska vandra i hans ljus till slutet av våra liv." (Slutet av 

liknelsen) 

51 Människor, reflektera djupt och öppna ögonen för ljuset. Ni är de tre vandrare som jag har kallat 

och undervisat genom tiderna för att ni ska bli fulla av min visdom och för att tända er tro; så att ni kan 

förbereda er för livets resa, nå målet och gå in i det andliga livet där ni kommer att finna min frid. 

52 Förr i tiden lät du dig inte övertygas av mitt ord, och när Mästaren lämnade dig fann din ande 

ingen frid. Jag har sagt till er: Välsignade är de som tror. Saliga är trons folk, ty de skall få evigt liv. 

53 Jag säger till er, den här tidens härjade: jag är hungrig och törstig efter er kärlek. Mina barn, ni har 

inte kunnat kommunicera med er Gud på grund av brist på andlighet. Du har förkastat de dygder som jag 

har överöst dig med och du har förlorat din skatt. 

54 Nu säger jag till er: Ta emot min undervisning som jag ger er under den sjätte uppenbarelsetiden. 

Sök inte ljuset för din ande i världens böcker, för du kommer inte att hitta det (där). Sök inte svar på dina 

frågor eller lösningar på dina problem hos dem. Be, kontakta mig, jag kommer att lyssna på dina 

önskemål. 

55 Redan innan du för fram din sorg inför mig, går den Gudomliga Modern i förbön för dig och 

välsignar dig och ber dig att i din tur gå i förbön och be för dem som lider. Hon ber mänskligheten att 

avstå från sin maktsträvan och sina krig och att sluta spilla oskyldigt blod. Hennes kärleksfulla Ande 

skyddar dig och väntar ödmjukt på att min vilja ska ske. 

56 Ni välsignar och beundrar henne också, i vetskap om att hon är er oskiljaktiga följeslagare under 

fredens dagar och under besöksdagarna. 

57 Mitt blod utgjordes för att fred och rättvisa skulle råda bland människorna, men jag blev inte riktigt 

förstådd. Om du hade använt dig av den lektionen skulle du ha nått en högre utvecklingsnivå, och det ljus 

som jag har spridit genom tiderna skulle fullt ut lysa upp din ande. 

58 Ni har inte tagit mig som exempel: Jag lärde dig ödmjukhet och du är arrogant. Jag gav er 

hemligheten om fred och hälsa, men ni lever i krig och blir sjuka. Jag har lärt er att trösta de lidande, men 

ni känner inte era bröders smärta och är hårdhjärtade. 

59 mänsklighet, hur mycket har ni förnekat min existens och era andliga gåvor! Sannerligen säger jag 

er att ni går inte på fast sten utan på lös sand, och den här vägen kommer inte att leda er till det mål som ni 

skapades för. 

60 Läs och lär dig i den stora "Det sanna livets bok" som jag har gett dig, och om du följer dess 

undervisning kan du vara säker på att du kommer att komma till mig på detta sätt. Men kom ihåg att om du 

inte gör det kommer du att avvika från mig och din försoning kommer att bli mycket stor. 

61 Män och kvinnor som vandrar utan tröst, varför stärker ni er inte i mig? Kalla mig inte för en 

orättvis Fader när ni gråter och lider i er exil. Innan ni kom till jorden meddelade jag er att den här världen 

är en dal av tårar, att den inte är en dal av fred och belöning. Jorden är inte ditt eviga hem. "Saliga är de 

som gråter, för de skall bli tröstade." 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 44 
1 Med kärlek tar jag emot den förlorade sonen som har varit borta länge och som i dag kommer för 

att söka fred och tröst för sitt hjärta. En del av mina barn närmar sig mig i sökandet efter sitt arv, andra är 

fortfarande långt borta, men i alla dessa fall är anden uppmärksam och hoppas att min röst ska säga till 

honom: "Här är jag". 

2 De har inte glömt mina ord från den andra eran, och även om deras kött är svagt är anden stark; 

den tror och litar på mitt löfte att återvända som tröstande ande. 

3 Ni som lyssnar till mig idag, kom ihåg det mörker ni har korsat, de växlingar på vägen som ni har 

gått för att nå mig. Du befinner dig vid en flod, i skuggan av ett träd, och du hör en röst som du har väntat 

länge på. Men trots allt ljus du har, har du ännu inte nått toppen av berget och du har inte heller nått toppen 

av perfektion. Ni har bara kommit till er Mästare som kommer i andevärlden, och när ni hörde mig blev ni 

lärjungar och sedan lärjungar av min nya undervisning. När ni lär er av mig kommer ni att bli starka, och 

även om ni är fattiga på jorden kommer ni att få andens rikedomar. 

4 Nyheten om Mitt Ord kommer inom kort att korsa gränserna för ditt land, de lärda och de som 

studerar de heliga skrifterna kommer att förbereda sig för att förneka Min manifestation.Men Jag kommer 

att ge tecken och utföra mirakel genom Mina utvalda och därigenom orsaka stor uppståndelse bland 

människorna. 

Utspridda i alla nationer finns det människor med hög ande, profeter för min treenighets-mariska 

andliga lära, till vilka jag har gett ett svärd av ljus för att bekämpa varje falsk teori och troslära, så att 

endast de som har kärleken och sanningen som sin grund kan bestå. 

5 Jag har alltid sänt dygdiga andar till jorden för att lära er och för att genom sina verk visa er hur ni 

måste leva för att nå mig. Rådgivare, tjänare av min lag, lagstiftare och vägledare: de har visat er era 

plikter, de har berättat för er att er uppgift inte är begränsad till att älska er familj, utan att ni utöver dessa 

gränser bör älska och hjälpa era medmänniskor. De har också lärt er att efter dessa prövningar i livet 

väntar det andliga livet, där ni kommer att skörda frukterna av ert sådd på jorden. 

6 Jag har utrustat andar och gjort dem mänskliga efter att ha gett dem visdom och kraft, och när 

deras kroppar var utvecklade och de hade full tillgång till sina förmågor visade sig deras andar vara starka 

och stora. Det är vetenskapsmännen, pastorerna och de styrande, men de är få som har fullgjort sitt 

uppdrag, utvecklat sina gåvor och arbetat med fast tro. De flesta har blivit fåfänga eller har utnyttjat sina 

förmågor på ett dåligt sätt, och de har inte gett näring åt folkets anda, de har inte förstått hur man leder 

eller hur man lindrar sina bröders smärta. 

7 Därför, när jag såg min hjord förlorad och utan guide på jorden under den tiden, kom jag som den 

gode herden för att ge er min rena och oförfalskade lära. Jag har gett er budorden i Min lära så att ni kan 

leva i fred och uppfylla Min lag och stiga upp på er andliga utvecklingsväg genom att följa det exempel 

som Jag gav er med Mina kärleksverk. 

8 Var finns mina ödmjuka apostlars efterföljare som föll offer för människornas ondska? Vilka 

fördelar har vetenskapen visat mänskligheten? - Det finns många som påstår sig vara kloka men som inte 

älskar och inte heller lär ut kärlek. Visdom betyder ljus, och ljus är kärlek och förståelse för gudomliga 

och mänskliga lagar. 

9 I den andra tidsåldern blev jag människa av kärlek till mänskligheten. Den kroppen var Min Andes 

verk, och hur mycket har inte vetenskapsmännen diskuterat detta mysterium, som hör till Mina innersta 

råd! I sanning säger jag er att de gudomliga gärningarna inte kan bedömas av mänsklig vetenskap. 

10 Anden som besjälade Jesus var min egen, er Gud, som blev människa för att bo bland er och bli 

betraktad, eftersom det var nödvändigt. Jag kände allt mänskligt lidande som människa. 

Vetenskapsmännen som hade studerat människans natur kom till mig och upptäckte att de inte förstod 

något av min lära. Stora och små, dygdiga och syndiga, oskyldiga och skyldiga tog emot kärnan i Mitt 

Ord, och Jag hedrade dem alla med Min närvaro. Men även om många kallades, var det bara några få som 

valdes ut, och ännu färre stannade kvar hos mig. 

11 Jag försvarade syndarna. Minns ni inte den äktenskapsbrytande kvinnan? När hon fördes till mig, 

förföljd och fördömd av folkmassan, kom fariséerna och frågade mig: "Vad ska vi göra med henne?" - 

Prästerna förväntade sig att jag skulle säga: "Låt rättvisa skipas", men jag skulle svara: "Hur kan det 
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komma sig att du predikar kärlek och tillåter att denna syndare straffas?" Och om jag hade sagt: "Låt 

henne gå fri", skulle de ha svarat: "I Mose lag, som du enligt dina ord bekräftar, finns det en bestämmelse 

som säger: "Varje kvinna som ertappas med äktenskapsbrott skall stenas till döds". 

Eftersom jag kände till deras avsikt svarade jag inte på deras ord, böjde mig ner och skrev i jordens 

stoft synderna av dem som fördömde (dem). Återigen frågade de mig vad de skulle göra med kvinnan, och 

jag svarade dem: "Låt den som är fri från synd kasta den första stenen." De erkände då sina överträdelser 

och gick därifrån med täckta ansikten. Ingen av dem var ren, och eftersom de kände att jag hade 

genomskådat dem till botten av deras hjärtan anklagade de inte längre kvinnan, för de hade alla syndat. 

Men kvinnan, och med henne andra som också hade brutit äktenskapet, ångrade sig och syndade inte mer. 

Jag säger er att det är lättare att omvända en syndare genom kärlek än genom stränghet. 

12 Min undervisning skrevs in i samvetet och den kan inte raderas eftersom dess väsen är odödligt 

liksom den ande du har. 

13 Ni som hör mig nu - lär er och undervisar dem som bor i andra länder. Påminn dem om mina ord 

från den andra eran tills mitt budskap från den tredje eran kommer till dem. 

14 Jag vill att ni ser till att Mitt Ord når andra länder innan deras invånare förbereder sig för att tala 

om Min nya manifestation, och att ni när ni möts inte missbedömer varandra, utan att ni vittnar och att de 

bekräftar Mina ord och Mina gärningar, i enlighet med Mitt bud som säger till er: "Älska varandra". 

15 Jag har "lockat" dig till mina lärdomar för att lära dig och befria dig från synden. Även om era 

överträdelser är stora, är min förlåtelse större. Lev, skaffa dig erfarenhet, känn min lag på denna väg av 

prövningar och växlingar, och om du leds av ditt samvete kommer du inte att bryta mot min lag eller mot 

världens lagar. Men om du gör misstag ska du ångra dem och rensa ut dina överträdelser, och när du sedan 

kommer till slutet av resan kommer det varken att finnas smärta eller ånger - du kommer att vara fridfull. 

16 I denna tredje tid öppnas Mästarens bok på nytt för lärjungarna för att lära dem det sanna livets 

lärdomar. Medan din kropp överlämnar sig till tystnad och eftertanke, stiger din ande upp för att friska upp 

sig i mitt ord. Den kommer till mitt bord för att äta det enda brödet som ger den liv. 

17 För den som vet hur man reser sig (andligt) i dessa ögonblick försvinner den kropp genom vilken 

Mitt Ord överförs och han tar emot det från den gudomliga källan direkt i sin ande. Du inser att från det 

ögonblick då du först hörde mig, lyser ett ljus i ditt sinne. Det är ljuset från min visdom som börjar lysa 

upp din väg, även om jag måste säga dig att de som hör mig och inte förstår mina instruktioner fortfarande 

vandrar i mörker. Ljuset i deras själ är fortfarande släckt. 

18 Det är min vilja att märka tolv tusen barn från varje stam. Men sannerligen säger jag er att inte bara 

de som är märkta kommer att äga mitt ljus, utan alla som följer mina instruktioner kommer att kallas 

"ljusets barn". 

19 Förkunna inte att ni är mina lärjungar, bevisa det med barmhärtighetens gärningar. Många 

förkunnar offentligt att de tillhör mina utvalda. Men jag prövar honom genom att gömma mig i hjärtat på 

hans egen fiende, som han i stället för att förlåta gav tillbaka slaget - ett slag som var mer än hans brors 

kind som träffade mitt ansikte. I det ögonblicket talade jag till honom genom hans samvete, och han, som 

skryter om att vara min lärjunge, sade till mig med en svag ånger: "Förlåt mig, Mästare." Sedan ansåg han 

att han var renad och värd min förlåtelse och fortsatte sin väg. 

Då såg jag en jungfru komma till honom, vars hjärta och ungdom är som en väldoftande ros. Hon säger 

till honom: "Jag kommer till dig full av tillit till din dygd för att be dig om råd som ska vara som en sköld 

mot frestelser i mitt liv." Men han glömmer sin uppgift och Mina läror och låter sig styras av sina 

instinkter och tittar på flickan med orena avsikter. I det ögonblicket ger jag mig till känna för den dåliga 

lärjungen genom att säga till honom: "Är detta vad jag har lärt dig?" Den fångade mannen svarade mig: 

"Herre, ingenting är dolt för dig." Han skäms och har fortsatt sitt dagsverke, medan Min Röst frågar 

honom oförsonligt, lika ofta som han skryter om att följa Mitt exempel: "Är du Min apostel?" 

Sedan lät jag honom lida hunger, och genast gömde jag mig i hjärtat på en rik och sjuk man som, trots att 

han har kistorna fulla av guld, inte har hälsan att njuta av det. När den senare får veta att en av mina 

lärjungar befinner sig i hans närhet, beger han sig till honom och säger: "Jag vet att du kan ge mig min 

hälsa tillbaka, och det är därför jag har sökt upp dig. Jag är rik, men alla mina rikedomar har inte hjälpt 

mig att hitta ett botemedel mot min sjukdom." 
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Mörka tankar kommer in i apostelns hjärta när han hör denna bekännelse, och han säger till den sjuke 

mannen: "Jag ska lägga min hand på ditt huvud, och medan jag uttalar min Herres namn ska jag göra dig 

frisk, men denna nåd måste du återgälda generöst." Den rike patienten svarade honom: "Ta mina 

ceremoniella kläder, mina kistor, mitt hus, ta allt, men bot mig!" Och den sjuke mannen blev frisk, för 

hans tro och smärta var så stor att Mästaren förbarmade sig över honom. 

Patienten, full av glädje, överlämnade allt han ägde till den man som han trodde hade botat honom, 

medan den dåliga aposteln sade till sig själv: "Nu är jag inte längre fattig, för eftersom jag har kämpat och 

slitit är det rättvist att jag får min belöning". Men se, i det ögonblicket ljöd Min obevekliga röst i hans 

samvete och sade till honom på nytt: "Är detta Min lära? Kommer du ihåg att när Jesus var i världen skulle 

han ha tagit betalt för sin kärlek? - Han som kunde sätta på sig kronor och äga alla skatter när han helade 

genom beröring och uppväckte de döda med sitt rop?" 

20 En kamp bröt ut i lärjungens hjärta och han sade till sin Mästare: "Varför är du så obeveklig mot 

dina lärjungar? Varför låter du oss inte äga något i den här världen?" 

Men Mästaren svarade honom med vänlig röst: "För att du vid ditt val lovade att avstå från mänskliga 

bagateller i utbyte mot en sann skatt." 

21 Lärjungen svarar fortfarande: "Vägen är svår, dagsverket mycket långt, vi arbetar mycket men får 

ingen skörd på jorden. Du vill att vi ska älska människor mycket, även om de inte älskar oss. 

När Mästaren hörde honom hädla på detta sätt, sade han till honom: "Det är bra, barn, vandra enligt din 

vilja och uppnå det du så gärna vill ha." Och denne man, som sade sig vara min tjänare, som basunerade ut 

att han var min apostel och som inte lyssnade till samvetets röst, gav sig ut på vägen och fann på den en 

mängd sjuka människor, som han kallade till sig för att tala om för dem att han var innehavare av den 

helande balsam som botar allt ont; men han säger också till dem: "Jag är behövande, vad kan ni ge mig för 

det som jag ger er?" 

De fattiga säger till honom att de inte har något, men att de är villiga att arbeta och övervinna sina 

lidanden för att skaffa det som behövs för att betala honom. - Denna affär verkar bra för den man som 

börjar lägga händerna på de sjuka och samtidigt tar emot den betalning som ökar från gång till gång. Han 

"smorde" de sjuka, men de blev inte friska, tvärtom, de blev ännu mer olyckliga. Han försökte uppmuntra 

dem, men de blev allt sämre. När aposteln sedan såg att folket hade förlorat förtroendet för honom 

försvann han i hemlighet från dem och tog med sig en förmögenhet i pengar och lämnade dem i rädsla. 

22 Långt ifrån dem vände han sig till en rik mans bostad, till vilken han sade: "Herre, jag kan göra dig 

tjänster, jag vet hur man arbetar, jag önskar att du skulle anställa mig i din magnifika bostad. Jag kan trösta 

dig när du är ledsen, jag kan ta hand om dina intressen när du är trött." 

"Vem är du?" frågade den rike mannen, och aposteln svarade: "Jag har en lag, en undervisning som är 

så kraftfull och övertygande att om dina undersåtar någonsin skulle göra uppror mot dig, räcker det att jag 

talar till dem för att få dem att återgå till lydnad." 

23 Den rike mannen blev imponerad av dessa ord, han trodde på mannen och sa till honom: "Dina ord 

avslöjar storhet, och om du uppfyller dem som du säger kommer jag alltid att tro att de är sanna." Den rike 

mannen gav honom ett jobb och gav honom nycklarna till sitt palats. Den senare vann sin herres hjärta 

genom smicker, men efter att ha kastat ut sin herre ur sitt hjärta och utan att lyssna på sitt samvete 

orsakade han snart en förändring i livet i herrgården: han förödmjukade de små människorna, upphöjde 

dem som smickrade honom, fick de bästa tjänarna att lämna huset och slösade bort herrens rikedomar vid 

festligheter bakom hans rygg. 

Men en dag kom den dag då herren i denna besittning fick upp ögonen för verkligheten, och övertygad om 

falskheten hos den som han hade satt all sin tillit till, när han hörde honom uttala ord av stor kraft och 

visdom, kallade han honom till sig och sade upprört: "Är det här den lära du sprider? Är det så här du 

bevisar den makt du påstår dig ha?" Han lät genast föra honom till en fängelsehåla för att senare dömas till 

galgen. Där i fängelset förstod han inte hur en lärjunge till den gudomlige Mästaren kunde fängslas, och 

ännu mindre att han skulle dömas till döden. Han kunde inte tro att dessa prövningar var den väckarklocka 

som kallade honom till omvändelse och förde honom tillbaka på den (rätta) vägen. Han vädjade till den 

rike herre som han hade lurat och lovade att han inte skulle övertala eller lura någon igen, och den rike 

mannen lät honom gå, eftersom han var övertygad om detta. 



U 44 

93 

24 När mannen nu var fri kände han en önskan att lära känna nya vägar, och när han hade hittat dem 

kastade han sig över dem. Ännu en gång ignorerade han sitt samvete och gav sig själv åt njutningar som 

aldrig förr, hans läppar blev en hädisk mun. Hans kropp blev illamående och hans hjärta föll i djupaste 

avsky. Från steg till steg hade han gradvis sjunkit ner tills han kastade sig viljelöst ner i avgrundens djup 

(av fördärv). 

Han visste inte hur lång tid han tillbringade där, men när han vaknade frågade han: "Var är jag? Var är 

mitt arv? Jag talar till min Fader och han svarar mig inte; jag är sjuk och nedstämd och han kommer inte 

till min hjälp; jag ber om ett tröstande ord, om uppmuntran och han kommer inte in i mitt hjärta. Var finns 

då den undervisning och den helande balsam som han gav mig och med vilken jag kunde befria mig från 

en så stor sorg? Jag vill stänga mina sår, men de blöder ännu mer. Jag vill ge mitt hjärta frid, men det oroar 

sig ännu mer. Vem är jag? Är det bedrägeri, det som Fadern gav mig?" Och han grät hjärtskärande. 

25 Människor från alla samhällsskikt gick förbi honom och tittade likgiltigt på honom, ingen lyssnade 

på honom, ingen tänkte på honom eller stannade upp, ingen kände hans smärta. Då verkade det för honom 

som om ett djupt mörker omslöt honom, och när han trodde att han inte längre kunde uthärda ett så stort 

lidande, och han kände att hans ande var på väg att lämna hans orena kropp, hörde han en vänlig röst som 

han kände igen och som sade: "Här är jag, jag har kommit ner dit du har sjunkit för att hjälpa dig." 

När mannen hörde sin Faders vänliga röst, full av förlåtelse och ömhet, kunde han inte längre stå emot 

sin ånger och sade till sin Herre: "Kom inte nära mig, stig inte ner i denna avgrund och gå inte in i denna 

lastens håla, för här finns mörker och sörja. Riv inte sönder ditt klädesplagg på tistlarna, utan låt mig vara 

här, eftersom jag har dömt mig själv till det." 

26 Sonen grät och genom tårarna insåg han hur rättfärdig hans far var. Fadern såg inte på sonens 

orenheter, inte heller på det mörker som omgav honom, inte heller på den sörja som han befann sig i. Han 

såg bara att han var sin älskade Son, som han frågade: "Varför har det gått så här med dig?" Och sonen 

svarade honom: "Därför att jag antog att du inte var så nära mig, och jag ville inte heller tro att mitt 

samvetes röst var din. Laga mig inte, idag förstår jag att jag inte förtjänar hälsa. Förlåt mig inte, jag 

förtjänar inte din förlåtelse. Låt mig lida i denna avgrund, låt mig sona mina brott." 

När Fadern såg att Sonen äntligen hade insett omfattningen av sina överträdelser, lät han honom inte 

längre lida utan lät det bli ljust i den varelsen, att tårarna tvättade bort skamfläckarna, och sedan tryckte 

Fadern en fridens kyss på den böjda pannan; han lyfte upp den svaga och besegrade kroppen och tryckte 

den till sig med oändlig kärlek. 

27 När hjärtat kände Faderns ömma kärlek, förberedde det sig på att följa honom för evigt och älska 

honom för evigt. Då såg han att ljuset som Herren hade placerat på hans panna* lyste på nytt, för de gåvor 

som Gud har gett honom återkallar han aldrig från sina barn. Det som håller hans nåd tillbaka från dem är 

dock deras överträdelser mot min lag. 

Så denna ande gav sig iväg för att börja livets resa på nytt, men med större ljus - det från hans 

smärtsamma erfarenhet. Han hörde samvetets röst med tydlighet. 
* Under undervisningen kallades från tid till annan människor som tillhörde de 144 000 utvalda. Herren 

placerade symboliskt sitt ljus på personens panna. 

28 Vem av dem som har tagit emot Min undervisning dag efter dag kan väl önska att vandra på 

lidandets stigar? Inse att du redan har gått dessa vägar, att din ande redan har gått igenom stora prövningar, 

tack vare vilka du idag kan följa mig med beslutsamhet. 

29 Jag har sänt ut dig för att föröka din säd, och för detta har jag märkt dig med Mitt ljus på din 

panna, så att du, när du är utrustad, kan sprida dig till de vägar (i världen) där människor väntar på dig. 

Dörrarna till hemmen kommer att öppnas för att välkomna er, och hjärtan kommer att välkomna er med 

glädje. 

30 De sjuka kommer att vara där och hoppas på att de ska bli friska. 

31 Jag, den gudomliga frälsaren, kommer till alla genom mina trogna lärjungar. Men inte som under 

den andra eran: idag kommer jag till människorna - gömd i hjärtat på mina sändebud - genom att tala 

genom deras munnar och låta min inspiration flöda in i deras sinnen. Genom mina lärjungars kärleks- och 

barmhärtighetsgärningar kommer jag således att komma till de sjuka, till dem som är i nöd och till dem 

som törstar efter sinnets och kroppens frid. 
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32 Välsignade är de nationer som inte spärrar sina vägar och öppnar sina portar för mina budbärare, 

för sannerligen säger jag er: den nationen skall bli frälst. 

33 Under denna kamp kommer vissa att bli kallade och utvalda tidigare än andra; men för alla 

kommer denna stund att komma, och alla kommer att uppleva fullbordan (av sitt uppdrag) bland 

människor. Vissa kommer att börja och avsluta sitt arbete tidigare, andra kommer senare, men i slutändan, 

när ni når gränsen för fulländning, kommer det inte att finnas vare sig stora eller små, ni kommer alla att 

vara lika i Faderns kärlek och tillhöra hans fullkomliga familj. 

34 Jag gav dem alla samma gåvor i början av deras liv*, men medan vissa kunde höja sig och bli stora 

genom att utveckla sin dygd, stod andra stilla och ytterligare andra gick vilse. 
* I den andliga skapelsen 

35 Jag har delat ut gåvor av samma storlek till alla mina barn, och därför får ni inte döma att vissa har 

fått mer än andra, eller att en ordning är större än en annan. I min fullkomliga visdom och rättvisa, och 

med kännedom om var och en av mina barns skuld, har jag gett dem vad de behövde. 

36 Jag ger er dessa förklaringar för att ni ska bli hängivna, för ni vet ingenting om ert öde, om ert 

förflutna och om er försoningsbörda. 

37 Om ni anser att mina barn, genom vilka jag gör mig känd, är mycket begåvade och till och med har 

önskat er gåva, så säger jag er i detta avseende att det verkligen är en övermåttlig nåd, precis som det 

också är den andliga skyldighet de har gentemot Fadern, och deras ansvar är gränslöst. 

38 Var och en ska ta sitt kors med kärlek, men sök inte efter njutning, ära eller belöning, för ni 

kommer bara att skörda smärta. 

39 Kom ihåg att jag helade dig med min kärlek, att jag renade dig från dina fläckar och stängde dina 

sår. Kom ihåg att jag tog bort bitterheten från dina läppar, att jag tog av dig de smutsiga och trasiga 

kläderna du bar för att ersätta dem med andra som är vita som snöflingor. Du var den mest föraktade och 

nu finns du inte längre. Du kom utan arv och idag vet du att du har en gåva. Utmana inte längre smärtan, 

bli inte längre paria, återgå inte längre till att vara syndare, och tro inte heller att ni är oantastliga genom 

att kunna förlåta när ni blir kränkta. 

40 Hur ofta har ni inte lovat mig att förlåta era bröder, oavsett på vilket sätt de förolämpar er. Du har 

bett mig om styrka för att uppfylla dina åtaganden och jag har gett dig den. Men hur sällan har du uppfyllt 

dina löften. 

41 Jag delar in dem som har försökt ge förlåtelse i tre grupper: Den första bildas av dem som, när de 

har fått en förolämpning, inte har vetat hur de ska behärska sig och som, då de har glömt min instruktion, 

har låtit sig ryckas med av mörka känslor och har tagit hämnd genom att ge tillbaka slag efter slag. Den 

här gruppen är den som besegras av frestelser och som är slav under sina passioner. 

42 Den andra gruppen består av dem som efter att ha blivit förolämpade minns mitt exempel, stänger 

sina läppar och håller tillbaka sina impulser för att i efterhand säga till mig: "Herre, jag har blivit 

förolämpad, men i stället för att hämnas har jag förlåtit". Men jag, som genomskådar hjärtan, har upptäckt 

att han vill att jag ska hämnas honom genom att låta min rättvisa drabba hans bror. 

Den här gruppen befinner sig fortfarande mitt i striden. 

43 Den tredje gruppen, den minsta, består av dem som har Jesus som förebild och som, när de har 

blivit kränkta, reser sig upp till Fadern fulla av medlidande med sina bröder och säger till mig: "Herre, 

förlåt dem, för de vet inte vad de gör. De har förolämpat mig, men (i själva verket) har de inte förolämpat 

mig, utan sig själva. Därför ber jag dig om din barmhärtighet för dem och att du ger mig möjlighet att 

återgälda dem endast med gott." Detta är den grupp som har övervunnit. 

44 Ditt samvete, som kräver och förväntar sig perfekta gärningar av dig, kommer inte att lämna dig 

ifred förrän du vet hur du kan utöva sann förlåtelse mot dina bröder. 

45 Varför skulle du hata dem som förolämpar dig när de bara är ett steg för att du ska kunna nå mig? 

Om du förlåter kommer du att tjäna pengar, och när du är i himmelriket kommer du att erkänna dem som 

har hjälpt dig i din andliga uppstigning på jorden. Då ska du be Fadern om att de också ska finna medel för 

att rädda sig själva och komma till sin Herre, och din förbön kommer att få dem att få denna nåd. 
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46 Försök inte heller att avslöja din nästas dolda känslor, för i varje människa finns en hemlighet som 

bara jag kan känna till. Men om du skulle upptäcka det som - eftersom det bara tillhör din bror - borde 

vara heligt för dig, så gör det inte känt, riv inte sönder denna slöja, utan gör den snarare tjockare. 

47 Hur ofta har jag inte sett män tränga in i sin brors hjärta tills de har upptäckt hans moraliska eller 

andliga nakenhet för att sedan glädja sig åt den och genast göra den känd. Låt ingen av dem som på detta 

sätt har vanhelgat en medmänniskas förtroenden bli förvånad om någon avslöjar och förlöjligar honom 

under hans liv. Låt honom då inte säga att det är rättvisans måttstock som mäter honom, för det kommer 

att vara orättvisans måttstock som han har mätt sina bröder med. 

48 Respektera andra, täck de utsatta med din barmhärtighetens mantel och försvara de svaga från 

människors skvaller. 

49 Lärjungar, jag förbjuder er inte att studera böcker som lär er godhet, men om ni inte hittar dem har 

ni här min undervisning, som i all sin enkelhet och ödmjukhet innehåller mer visdom än alla böcker. 

Prägla den därför i ditt hjärtas innersta, utforska den, så att den kan vara den som vägleder dig i alla dina 

gärningar. 

50 De som har kommit gråtande under detta träds skugga genom livets många prövningar har funnit 

tröst och förstärkning i min kärlek. 

51 Välsignad är den som lyssnar till mitt ord i den tredje tidsåldern, för han kommer inte att gå vilse. I 

det ögonblick då han dör (fysiskt) kommer hans ande att återuppstå till evigt liv och tryggt vandra den väg 

som väntar honom efter detta liv. 

52 Välsignad är den som bär sitt lidande med tålamod, för det är just i sin ödmjukhet som han finner 

kraft att fortsätta bära sitt kors på sin utvecklingsväg. 

53 Välsignad är den som bär förödmjukelse med ödmjukhet och kan förlåta dem som har förolämpat 

honom, för jag skall ge honom rätt. Men ve dem som dömer sina bröders handlingar, för de kommer i sin 

tur att bli dömda! 

54 Salig är den som uppfyller lagens första bud och älskar mig över allt skapat. 

55 Välsignad är den som låter mig döma sin rättfärdiga eller orättfärdiga sak. 

56 Min undervisning förnyar dig, stärker din ande så att när dina läppar öppnar sig för att upprepa min 

undervisning, stängs de för hädelse eller förbannelse. 

57 Under denna tid har jag kommit för att på nytt vattna det frö som jag planterade i era hjärtan under 

den andra eran. 

58 Från första början har jag sökt efter en form där jag kan göra mig hörbar och begriplig för 

människor. Det är därför jag sände rättfärdiga män och profeter till denna värld, så att de med sina ord och 

gärningar skulle vara budbärare av min vilja och mina bud. 

59 I den första tidsåldern slöt jag ett kärleksförbund med Abraham på grund av hans lydnad mot min 

befallning, och jag belönade hans ståndaktighet, hans iver och hans trohet genom att välsigna och föröka 

hans efterkommande. För att pröva hans lydnad och tro krävde jag av honom att hans son Isak, som han 

älskade så mycket, skulle leva, och med de stora andarnas överlåtelse var han beredd att offra honom. Men 

jag höll honom tillbaka eftersom han redan hade bevisat sin lydnad i sitt hjärta, och det var tillräckligt för 

mig. 

60 Isak var far till Jakob, som fick se vägen till andens fulländning, symboliserad i en trappstege som 

stod på jorden och förlorade sig i det oändliga, och på vilken andar i form av änglar steg upp och ner. 

61 Dessa tre patriarker bildar stammen till Israels folk, från vilken tolv grenar och ett oändligt antal 

blad har sprungit ut, men dess frukt är ännu inte mogen. 

62 Israels folk fick lagen när de var på pilgrimsfärd vid foten av Sinai berg. Moses, dess ledare, fick 

lagens tavlor och den (gudomliga) inspirationen. Ökenvandringen skedde för att rena hjärtan, för att 

förandliga dem och för att väcka tron på den osynliga Guden i dem. 

När folket kom till det utlovade landet och tog det i besittning hade de tron på sin Herre djupt inpräntad 

i sina sinnen, och de praktiserade en enkel men upphöjd gudstjänst där deras hjärtan stärktes. Men se, 

barnens barn framhärdade inte i tro och förandligande, och när andra - hedniska - stammar införde sin 

avgudadyrkan och vidskepelse i Israels folks sköte, splittrade de dem andligt och jordiskt. Därefter 

uppstod profeterna som förmanade folkmassorna och förkunnade min dom över dem på grund av deras 

otrohet och synd, men profeterna blev förlöjligade och några av dem dödades. 
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63 Jag berättar detta för att ni andligt sett i sanning är fröet från de första patriarkerna och Moses 

"får", men jag berättar också för er att ni är bland de frukter som kommer att nå sin mognad i denna tid och 

ge liv och krydda åt mänskligheten. 

64 Kristus vattnade livets träd med sitt blod då, och idag kommer han för att vattna det igen med sitt 

gudomliga ord, så att alla hans barns frukter av kärlek och barmhärtighet kan mogna. 

65 I denna tid kommer jag för att bekämpa all fanatism och avgudadyrkan i era hjärtan, för andlighet 

tillåter inte materialisering. Den som praktiserar min andliga undervisning med fanatism gör inte min vilja 

och har inte heller tolkat min undervisning korrekt. 

66 Varför materialiserar människorna fortfarande i denna tidsålder dyrkan av Min Gudomlighet, trots 

att Jag sedan den första tidsåldern i Min lags första bud har förbjudit att Jag skulle dyrkas i figurer och 

bilder gjorda av människohänder? 

67 Mitt Ord kommer vid denna tid att kämpa som ett tveeggat svärd för att avlägsna alla fel från 

människohjärtat, så att det kan höja sig fritt från okunnighet till Min Gudomlighet och uppnå förening av 

ande med ande. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 45 
1 Min Andes ljus sänker sig över dig. Jag kommer för att ge er fridens skatt och för att klä er i 

ödmjukhetens festliga klädesplagg. Om mänskligheten vill riva sönder ditt klädesplagg, låt dem göra det, 

för dessa trasor kommer att tjäna till att täcka deras nakenhet. 

2 Bland dessa skaror finns de som - utan att ha sett mig - tror mig, älskar mig och följer mig. 

Välsignade är de, för de kommer att vara i det förlovade landet. 

3 På denna dag firar ni er Mästares uppståndelse, och sannerligen säger jag er att många av er 

kommer att återuppstå till ett liv i nåd genom ljuset från Mitt Ord. 

4 Det är bara som människa som jag föddes och dog, för som Gud hade jag ingen början och 

kommer inte heller att ha något slut. Jesus föddes av den rena kärlek som Fadern har till mänskligheten 

och tog mänsklig form i en kysk jungfrus sköte, utvald i förväg av Skaparen. 

5 Jesu ord och gärningar var den väg som han stakade ut för dig, den väg som kommer att leda dig 

till himmelriket. Genom Jesu kropp kände Kristus all världens smärta och rädsla, han upplevde dödens 

plågor och han var villig att i sin ande gå in i mörkrets grottor där andevarelserna också väntade på honom. 

Men jag säger er att Jesu smärta i den sublima timmen av hans plågor på korset inte förstods av någon. Det 

fanns ett ögonblick då han kände sig ensam mellan himmel och jord, piskad av de otyglade elementen och 

övergiven av sina lärjungar. Då hände det att han ropade: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit 

mig?" - Folket kastade ut honom från dem och hans ande lämnade honom. 

6 På grund av min kraft kunde Jesus ha varit oemottaglig för fysisk smärta, men jag kom inte för att 

lura er om min mänskliga natur. Min smärta var utan motstycke, min död var verklig och mitt blod var 

verkligen blod. 

7 Medan Mästarens kropp låg i graven upplyste den gudomliga Anden de platser där de rättfärdiga 

och syndarna väntade på honom så att hans barmhärtighet skulle leda dem in i en ny tidsålder. För 

Lammets blod öppnade vägen för andlig utveckling inte bara för den här världens varelser, utan också för 

dem i den andliga dalen. 

Efter att detta kärleksuppdrag hade fullbordats i alla, smälte Kristi kropp samman med den gudomliga 

anden på samma sätt som han hade tagit mänsklig form. 

8 Eftersom Jesu kropp inte kom från "jorden "* - varför skulle han då ha betalat skatt till den som 

alla andra människor? 

Han hade sagt till er: "Mitt rike är inte av denna värld." 
* Dvs. skapad enligt jordens naturlagar. 

9 När du lyssnar till min undervisning vaknar din ande till nytt liv eftersom den har ätit det eviga 

livets bröd, vilket är mitt ord. Stärk er med min undervisning, för den tid närmar sig då människor kommer 

att kasta sig över er som hungriga vargar för att döma er, och det är inte min vilja att ni lämnar er tro och 

er frid i händerna på era förföljare. 

10 Utnyttja tiden medan Min manifestation fortfarande är med er i denna form; för om ni inte tänder 

era lampor idag kommer ni i morgon att längta tillbaka till denna tid av undervisning och nåd och gråta i 

längtan efter att få höra Mitt Ord en gång till. Många kommer att säga: "Mästare, vad skulle jag ge för att 

ännu en gång få höra ett av dina lärorika tal genom dem som jag så fördömt som ofullkomliga." 

11 Använd min undervisning verkligen - nu när jag ger den till er genom dessa mina barn som jag har 

valt och förberett. Jag har fått visdomens och kärlekens ord att flöda från deras läppar. I överlåtelse har de 

vänt sig bort från världen, och på grund av dig dricker de lidandets bägare, i vetskap om att de är Faderns 

verktyg för hans förening med dig. 

12 Även om du skyndar dig till dessa ödmjuka mötesplatser för att höra Mitt Ord just nu, kan du 

fortfarande skicka upp din bön på den plats där du befinner dig (just nu): Vare sig det är i ett tyst rum eller 

där ni tjänar ert dagliga bröd, på vägen, i dalen eller vid flodstranden - överallt hör jag era böner. 

13 Lär dig att rena ditt hjärta och lyfta din ande till Mig så att du kan få andlig gemenskap (med Mig). 

Glöm inte att du bär mig i din innersta del av din varelse. Upphöj er till mig så att er ande inte fylls av 

skräck när 1950 års sista stund kommer och säger: "Mästare, du har vänt dig bort från oss." Sannerligen 

säger jag er att den som förbereder sig kommer från och med den stunden att förbinda sig ande mot ande 

med min gudomlighet. 
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14 Om ni hade använt en av de många läror som jag har gett er, och om läran i den var den lag som 

styr alla handlingar i ert liv, sannerligen säger jag er att det inte längre skulle vara nödvändigt för mig att 

vara bland er, för i det som ni har hört fram till nu finns all min undervisning. 

15 Ännu en gång ger jag dig mitt ord så att din ande kan känna att den befinner sig vid det eviga livets 

festmåltid. Bli uppfriskad som min apostel Johannes när ni betraktar uppenbarelserna från den 

bortomliggande världen. 

16 På den tiden kommer all misstro bland er att försvinna, för jag kommer att lämna er som en 

troslampa som tänds bland människor. 

17 Varje gång jag presenterar mig för dig och när jag ger dig mitt ord, minskar din smärta eftersom 

din ande känner min närvaro och fräschar upp sig med min kärlek. 

18 Inte bara de som samlas på dessa mötesplatser lyssnar till mig, utan stora legioner av andar är 

närvarande vid denna manifestation och tar emot mitt ljus. Bland dessa skaror finns de som på jorden var 

era föräldrar, era följeslagare och era barn. Alla är på väg uppåt på evolutionens stege. 

19 Ditt hjärta fylls av glädje när du hör mig tala på detta sätt, och du känner att det är Faderns egen 

härlighet som i dessa ögonblick öppnar sig för att hälla ut sin nåd över alla Herrens varelser. 

20 Min kärleks ljus, som har upplyst alla mina barns utvecklingsväg, fick en del vetenskapsmän att 

förvirra sina idéer när de upptäckte att skapelsens ursprung inte är så som de hade föreställt sig. Men jag 

kommer att tala till dem från "bergshöjden" och min rösts våldsamhet kommer att skaka jorden genom 

elementen och visa dem sanningen. 

21 Människor, om ni vill komma i gemenskap med Min Gudomlighet, se inte på dessa röstbärare 

genom vilka Jag gör Mig själv känd, som på högre varelser. Studera och utforska mitt ord, så kommer du 

att känna dig som om du är i min helgedom och njuta av den andliga innebörden av min undervisning. På 

detta sätt kommer ni att bli starka nog att vittna om att detta är den tredje tidsåldern och att jag i den har 

uppenbarat mig för människorna i form av den Helige Ande. 

22 För närvarande väljer jag ut mina nya lärjungar bland mänskligheten och säger till männen: 

"Förnya er" och till kvinnorna: "Synd inte mer". Ni har alla renats genom min förlåtelse för att börja ett 

nytt liv. 

23 Ni som har smakat mycket bitterhet - drick nu mjölk och honung ur denna kärlekens bägare som 

jag erbjuder er. 

24 Gläd dig över att du har denna andliga tillgång. Sörj inte för mycket för kroppens försörjning, kom 

ihåg att jag har sagt till er: "Människan lever inte enbart av bröd utan av varje ord som kommer från Gud". 

25 Jag fann er alla vilsekomna och visade er vägen genom att säga: "Jag är vägen, sanningen och 

livet, följ mig till slutet." 

26 Jag har inte tvingat någon att följa mig, och jag hotar inte någon om han inte gör det. Visst finns 

det en försoningslag - som var och en själv orsakar - så att själen kan utvecklas och nå sin rening och sitt 

ljus. Men helvetet med evig eld existerar inte, precis som det inte finns något straff från Gud. Misstolka 

inte det som du har fått höra i tidigare tider genom allegorier. 

27 I dag lyssnar ni till mig och var och en erkänner sitt uppdrag, medan Elia, som en outtröttlig 

Herrens tjänare, samlar de 144 000 nya lärjungarna, 12 000 barn från varje stam i detta folk, så att de på 

sina pannor kan få det märke som identifierar dem som treenighets- och marie-spiritualister. 

28 När du känner dig utmattad på livets väg, kom till mig och vila medan du lyssnar till detta ord, för 

jag är fortfarande med dig. 

29 Detta ord är det bröd som jag lägger i din mun. Dess andliga betydelse är det kristallklara vattnet 

som hjälper dig att rena din själ från alla dess fläckar. 

30 Du är rädd för att stormarna ska föra dig bort från denna väg och att du i din tur ska bli svag för 

köttets passioner. Du är rädd för människors prat, deras bedömningar, du är rädd för världen som 

avlägsnar dig från mig med sina många frestelser. 

31 Eftersom ni inte har förstått mitt ord tror ni att jag kräver att ni ska ge upp och avstå från allt 

materiellt, medan jag lär er att ni ska ge anden det som tillhör den och materien det som tillhör er. Så länge 

du befinner dig i tårarnas dal kommer du inte att nå fulländning. Men ni måste utrusta er med den kärlek 

och barmhärtighet som ni sprider bland era bröder för att nå den andliga dalen och skörda frukten av ert 

sådd. 
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32 Det mysterium som jag avslöjar för er är min egen Ande, som ligger bortom Jakobs stege. Jag står 

inte på "stegen" för att jag är perfekt. På den finns bara de varelser som strävar efter fulländning. - Vem 

kan känna att min undervisning är som en tung börda för hans ande? Om du jämför dess vikt med ett kors, 

kommer du att förstå att jag nu är din hjälpare*.  

* Se anmärkning 8 i bilagan. 

33 Vem kan flytta sig bort från mig, eftersom jag är överallt? En del försöker ta sig bort från min 

närvaro för att i hemlighet så det frö som jag har anförtrott dem och skörda för sig själva, men jag ger er 

de bördiga fälten. Den som försöker ta sig bort måste gå in i öknen. - När har någon sett ett frö gro i den 

vitvarma sanden? Där kommer de inte att delta i den fest som ni njuter av tillsammans med mig, och de 

kommer inte heller att lyssna i sin ensamhet till fåglarnas trillande som har förtjust dig med sin sång. 

34 Den som i sitt hjärta har känt en önskan att överge korset har inte förstått dess uppgift eller 

bestämmelse. 

35 Hur många av er erkänner er själva som skyldiga och syndiga inför mig, men hör ändå till dem 

som älskar mig! Hur många förkunnar att de älskar mig, men har inte ens tro på mig! De tror när de får 

förmåner, men när en prövning drabbar dem förnekar de mig! 

36 Denna tredje tid har varit en inbjudan till er ande, en uppmaning till er att ha nåden att vara bland 

dem som tar emot den gudomliga frukten från de tre tiderna. 

37 När mänskligheten befann sig på den högsta höjden av fördärv, sänkte sig ljuset från min Ande ner 

- omvandlat till ord som var begripliga för människan - för att rädda henne. De visar honom vägen till 

försoning, hjälper honom att fullfölja den och får honom att förstå den belöning som väntar honom. 

38 Till er som hör mig säger jag: bär inte smutsigt damm på era sandaler, sök mig, jag är er frälsning. 

Jag är båten som räddade dig från skeppsbrottet, förde dig bort från syndens rasande hav och förde dig till 

löftets land. 

39 Varför har du stött på smärta på din resa genom livet? Varför har dina fötter slitit mot stigens 

stenar? Varför plågar törsten er som trötta vandrare? Det beror på att ni brukade gå samma väg och inte 

rensade vägen för dem som kom efter er, eftersom ni inte visste att ni skulle behöva gå igenom den igen. 

Men om du aldrig har släckt törsten hos någon som törstar, hur kan du då förvänta dig att någon ska släcka 

din törst? 

40 Jag ensam släcker din själs törst efter kärlek och fred. Mitt ord är kristallklart vatten som hälls ut 

bland er. Njut av det när du dricker det, bjud in dina bröder att göra det, och jag säger er sanningen, ni 

kommer så småningom att uppleva enighet och fred i själarna. 

41 Om era ögon under den andra epoken såg mig eftersom jag kom som människa, så kommer jag 

idag i andeform. Om dina fysiska ögon inte har sett mig, har din andes känslighet säkert känt mig, för jag 

gör min närvaro påtaglig för dig. Vem av dem som hör mig har inte känt mig i sitt hjärtas snabbare slag? 

Vem av er har inte bävat inför mitt ord, som är som en genomträngande blick som når din ande med sitt 

ljus? 

42 Jag talar till dig som mästare, inte som domare. Sök mig inte som en domare, för i stället för att 

döma vill jag sprida tröst och liv bland er. 

43 Jag har öppnat era ögon för att ni ska bli medvetna om att min lag är en fläck på jorden, men inte 

för att ni ska kunna döma den som bryter mot den. Lär dig min lag så att du inte går vilse när människor 

döljer den för dig, och så att du vet hur du kan vägleda den som vandrar i mörkret. 

44 Du har inte kommit (in i världen) för att förödmjuka någon. I sanning säger jag till er: Innan detta 

sker är det bättre att du inte talar om mitt verk, annars kommer döden att skära av ditt liv. 

45 Ni vet inte vad jag har i beredskap för er. Tro inte att det ni har hört fram till idag är allt jag har att 

säga er; jag kommer fortfarande att avslöja stora lärdomar för er; mycket stora gåvor kommer att utvecklas 

i er. 

46 Min instruktion kommer till er hjälp så att ni kan lyckas förena er ande till ande med er Fader, för 

däri ligger er frälsning. Öppna ditt hjärta så att du kan bevara mitt ords skatt i det tills det ögonblick 

kommer då du måste avslöja det för dina bröder. För detta är ordet som förvandlar syndaren och botar den 

sjuke. 
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47 Det spår jag lämnar efter mig i denna tid är inte av blod utan av ljus. Kom till mig, lärjungar, och 

återhämta er från era lidanden. Med Mitt Ord stillar Jag er hunger och törst efter kärlek och fred, så att ni, 

när Jag har överöst er med andliga ting, kan bli som jungfrurna i Min liknelse: med tända lampor, vakande 

i väntan på den kyske Gästen, så att ni kan ta emot honom när han knackar på er dörr. 

48 Den som behåller mitt ord i sitt hjärta och tror på det kommer att få frid och lycka på världens 

vägar och kommer att uppnå sin andliga uppstigning på den väg som leder in i mitt rike. 

49 Med kärlek ger jag er Mitt Ord för att ge er sant liv och lära er att göra detsamma bland människor, 

där det finns så många som är döda i tron. Allt ni gör i mitt namn kommer ni att se att era bröder får 

fruktan av det ni gör. Men om ni på ert sätt, i stället för att välsigna, bespottar eller dömer era grannar, så 

säger jag er att ni kommer att fördöma er själva, för med den måttstock som ni mäter med kommer ni att 

bli mätta. 

50 Om du har sårat mig, be mig om förlåtelse. Om din bror har gjort dig illa, förlåt honom, han 

kanske inte vet vad han har gjort. Om du å andra sidan fortfarande skadar dig, trots att du har så mycket 

ljus genom den undervisning du får, kan du inte säga att du är oskyldig. 

Om ni skulle bli förargade, skulle ni vara hårdare än klippan; ty jag lär er för att ni skall vara ädla mot era 

bröder. 

51 Studera mitt ord så att döden inte fångar dig oförberedd och så att mörkret inte döljer din andes 

väg till utveckling. Min instruktion är den enda bok som innehåller sanning från första till sista ordet. 

Denna bok har jag öppnat för er på nytt i denna tid för att väcka er till evigt liv och för att förena er i mitt 

kärleksfulla omslutande, för jag ser er vilse som får utan herde. 

52 Här är rösten från honom som kallar andarna för att befria dem från världens bekymmer. En del av 

mina barn kände igen rösten, andra gjorde det inte, eftersom deras sinnen, förblindade av den här tidens 

materialism, inte kände igen den. Men jag, herden, som har de nittionio fåren i min kärleks fålla - som är 

mitt rike - kom ner till jorden för att söka efter det förlorade fåret. 

53 Hur länge har ni inte närt er själva med bittra frukter som fick er att glömma sötman i det sanna 

livets frukt, och först när ni hörde Mitt Ord upplevde ni återigen vad den sanna andens näring är. 

54 Förr i tiden sökte du förgäves efter vägen till din andliga uppstigning eftersom du var deprimerad 

av smärtan från dina synder. I dag har jag förenat er, jag har förökat er och jag har gjort er medvetna om 

era gåvor. Men sannerligen säger jag er: innan ni faller i fåfänga på grund av denna nåd och vill döma 

syndaren eller försöka förödmjuka den som har misslyckats, kom ihåg och reflektera över den 

undervisning som jag gav er under den andra epoken när den äktenskapsbrytande kvinnan fördes inför 

mig; kom ihåg liknelsen om fariséen och publikanen och liknelsen om den barmhärtige samariten. Den 

andliga betydelsen av dessa läror är evig. Du kan använda dem i ditt liv i dag, i morgon och för all framtid. 

De är liknelser som jag gav er under den Andra Tidsåldern, ibland vid en flod, ibland i öknen eller på ett 

berg; de var det Gudomliga Budskap som jag gav er i Jesus innan människorna grep mig för att fördöma 

mig och korsfästa mig i Jerusalem. 

55 Det var min vilja att mitt ord skulle leva i era hjärtan så att barmhärtighet och kärlek skulle flöda 

från det och att ni skulle börja bota de sjuka utan att förvänta er någon belöning eftersom ni gör gott av 

kärlek till era bröder. 

56 Kalla er inte spiritualister om ni i ert hjärta känner avsky för de sjuka eller avsky om deras kropp är 

insvept i trasor. Ni kommer inte att vara mina lärjungar så länge ni skiljer er från syndare av rädsla för att 

ert hjärta ska bli infekterat. 

57 Se, här är mitt nya ord för er att förena med det som jag gav er tidigare. Genom olika 

mellanhänders sinnen har jag gett den till er i denna tid, så att ni i den kan få bekräftelse på att det som 

sades genom en mun var sagt genom alla. 

58 Förbered er, män och kvinnor, för bland er finns de genom vilka jag ska ge er mitt ord. 

59 Här är mannen som knackade på hos jungfrurna, och eftersom de väntade på honom, öppnade de 

och bjöd in honom, och en fest hölls i deras hus. 

60 En del av er har satt er vid kärlekens bord för att äta brödet av mitt ord och dricka vinet som är det 

gudomliga väsendet av mitt ord. Hur många av er var inte också med mig under den andra epoken och 

lyssnade på mig? Andra såg mina apostlar i provinserna, som sådde troens frö till Kristus i hjärtan och gav 

bevis på sanningen till folket genom att bota sjuka, rena spetälska och trösta de drabbade. Men de som inte 
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deltog i måltiden vid den tidpunkten kommer att äta idag, och de som inte var i världen kommer att vara 

det idag. 

61 Jag håller på att välja mina lärjungar på nytt. Kom ihåg att jag under den andra eran tvättade 

fötterna på de tolv apostlarna som jag hade valt enligt min barmhärtighet och tryckte en kärlekskyss på 

dem så att ni skulle förstå: Om Herren gjorde detta, vad ska ni då göra med era bröder? 

62 Full av ödmjukhet kommer jag för att trösta och rädda er så att ni - när ni börjar fullfölja ert 

uppdrag att visa människor vägen - lämnar ett spår av ödmjukhet längs vägen. Den som inte har tvättat 

sina "fötter" innan han börjar sitt arbete - vilket spår av renhet kan han lämna efter sig? 

63 Här är Lammet som frivilligt offrade sig självt så att hans blod skulle finnas i alla hans barn som 

en symbol för liv och så att hans spår skulle markera den andliga vägen för mänsklig utveckling. 

64 Jag ser bland er de som kommer att följa mig, men också de som kommer att behöva utgjuta tårar 

och som kommer att avlägga stora löften bara för att senare vända mig ryggen. Jag är fortfarande bland er, 

utnyttja stunderna, för snart kommer jag att lämna er bakom mig och från oändligheten betrakta 

fulländningen av dem som fått detta arv. Den som renar sitt hjärta för att föra mitt ord vidare kommer att 

bli stark genom sin renhet, barmhärtighet, kärlek och ödmjukhet. Men den som upphöjer sig själv och 

förråder Mitt verk kommer att vara svag inför frestelser. 

65 Er nation har öppnat sina portar, genom vilka stora skaror har kommit från olika nationer; för jag 

har sagt er att det i den här tiden inte kommer att finnas tolv utvalda, utan tolv tusen från var och en av de 

tolv stammarna - ett hundra fyrtiofyra tusen som kommer att föra mitt ord till mänskligheten. Vissa 

befinner sig i den andliga dalen, andra i materian. De som lever i den andra världen och som inte har känt 

till denna undervisning ska jag låta komma tillbaka i köttslig gestalt för att samla dem alla på jorden. Det 

är de som av kärlek till sina bröder kommer att bära offerkorset och dricka bitterhetens bägare. 

66 Idag äter ni brödet och dricker vinet från himmelriket genom den andliga meningen med min 

undervisning, medan mänskligheten fortsätter att representera denna undervisning med brödet och vinet på 

jorden. 

67 Samla er runt mig så att ni kan skydda varandra och känna er starka, för vargarna ligger på lur efter 

er, och fariséerna som gömmer sig bland folkmassorna är de som var i går. De kan ännu inte känna igen 

mig eftersom deras sinnen har blivit förvirrade. De är hycklare som döljer sina synder bakom en låtsad 

renhet. 

68 Vakta och be, för de kommer att vara de första att berätta för er att jag är den falske Kristus. En del 

kommer att hänvisa dig till profetiorna från den första eran och andra till dem från den andra eran, för att 

försöka bevisa för dig att den här eran var förutspådd som falsk. De kommer att säga att du inte ska låta 

dig förledas av dessa uttalanden. Sannerligen säger jag er: Akta er för dem och för dem som bara har tagit 

mitt ord och inte har någon kraft att göra verk som övertygar genom deras sanning. 

69 Undersöker ni er själva inför ert samvete och frågar er själva om de sjuka har blivit friska, om ni 

har känt frid när ni har lyssnat till mig, om ni har känt er inspirerade att göra gott och att älska varandra, 

om ni har förnyat er själva? - Ja", har ditt samvete svarat dig. 

70 Kom ihåg och återupplev de gamla tiderna. Här är bordet där maten som ger evigt liv står på 

bordet. Återigen säger jag er att Min Kropp och Mitt Blod representeras idag av Mitt eget Ord. En smula 

av detta bröd räcker för att ge evigt liv åt en ande. De sjuka som smakar på detta bröd kommer att bli 

friska, och den som dricker detta vin med upphöjd ande och vördnad för Min lära kommer att få fred för 

evigt. 

71 Den som minns mitt ord i den mänskliga dödens sublima timme kommer att få de gåvor och nåder 

som finns i honom (mitt ord) i sin ande, så att han kan se ljuset från min heliga ande på sin väg ut. 

72 Faderns hemliga tankar avslöjades för de fattiga och ödmjuka. Den som dricker av detta vin 

kommer att känna sin ande stärkt; den som sluter sina läppar för att inte dricka det av rädsla för döden 

kommer att få döden i sig, och endast min kärlek kommer att kunna återuppväcka honom. Men sedan, om 

det är min vilja, ska jag komma till honom och säga: "Varför har du inte druckit av mitt vin? Stå upp, jag 

är Han som talade genom människans mun, och samma (är Han) som idag lyfter upp er till nådens liv. 

Vem annan än jag har makt att väcka de döda till liv?" 

73 När jag ger er min undervisning betraktar jag hjärtat hos var och en av de närvarande. En del 

överlämnar till mig sitt hjärta som har ätit av mitt ord tills det har tillfredsställt sin hunger efter kärlek och 
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tröst. Andra tänker på hur de kan förstöra detta arbete eftersom de inte tror på det, och de oroas av de stora 

folkmassorna med glödande hjärtan som trängs på dessa mötesplatser för att höra Mitt Ord. 

74 Ät av detta bröd, i det finns evigt liv. Drick vinet, dess andliga innehåll är den gudomliga smak 

som Mitt Ord har. 

75 Glöm inte vad jag har gjort för er, så att ni också kan göra det för era bröder. Som jag har älskat er, 

så älska er nästa. Sätt de behövande vid ditt bord och ge dem den bästa platsen. 

76 I vart och ett av mina ord* finns en rikedom av uppenbarelser för er att fördjupa er i att studera 

dem; för ögonblicket för min avresa närmar sig, då ni kommer att känna er ensamma. Ni kommer att 

lämnas kvar som får bland vargar, men jag kommer att trösta er. Sedan kommer ert uppdrag att börja och 

några kommer att gå till hemmen, andra till provinserna och ytterligare några till andra nationer. Ni ska 

vara goda arbetare på mina fält och outtröttligt så mina frön av fred och kärlek. Men ni behöver inte bära 

dubbla väskor med proviant för resan - jag kommer att försörja er. Ni ska inte frukta vare sig vädrets eller 

elementens hårdhet, min närvaro är i allt skapat. 
* Termen "ord" betyder här inte det enskilda ordet, utan är en sammanfattning av en gudomlig tanke som 

framställs genom mänskliga ord. 

77 Jag ska leda er till de hem där de som delar er tro bor. De kommer att ta emot dig med glädje, och 

där kommer du att kalla andra att samlas för bön och ge dem mitt budskap. Dessa "sista" kommer att bli 

"första" och ge sig ut som nya apostlar för att så som ni har lärt dem. 

78 Mina åkrar är mycket vidsträckta, och såarna är mycket få, men det är min vilja att de fyrtiofyra 

tusen ska vara uttagna under den tid som jag fortfarande ger er min undervisning i denna form. För det 

kommer att vara de genom vars förmedling jag kommer att göra mig känd för mänskligheten i denna tid, 

och om alla som vittnar om mig kommer jag också att vittna, precis som alla som förråder mig kommer att 

behöva framträda inför min dom. 

79 Se, ni har alla ätit av Lammet, men jag ser bland er den som skall förråda mig. Inte i detta 

ögonblick, inte heller i denna natt, utan när han, förförd av världens frestelser, tar emot de glänsande 

mynten som pris för sina bröder. Eftersom ingen vet vem det kan vara, frågar ni i era hjärtan: "Mästare, 

vem är det?" - Jag säger bara till er: "Vakta och be så att ni inte faller i frestelse." 

80 Det finns också en som förnekar mig i denna tid, och det kommer snart att ske; just denna natt 

kommer någon att förneka var han har varit och till vem han har hört. - Låt ingen förneka mig av rädsla för 

världen, för hans smärta kommer att bli mycket stor. 

81 En gång gick Jesus in i olivträdgården för att be, för hans offerresa närmade sig. Idag säger jag till 

er: Be och minns det exemplet så att du kan finna styrka i Herren. Ty sannerligen säger jag er att den 

bägare som jag drack den natten var mycket bitter, men även den bägare som mänskligheten ger mig i dag 

- hur bitter är den inte! I den finns alla människors tårar, blod och smärta. 

82 Därför, mina älskade lärjungar, lär jag er att be för att vara beredda på de stora besöken. Aldrig 

kommer dock alla människors synd att läggas på en enda människa. Endast Kristus bar på sina axlar hela 

mänsklighetens synd, från Adam till den siste. 

83 De som innerligt hånar dessa manifestationer är de som spottade mig i ansiktet, och de som dömer 

mig nu är de som gisslade mig i den andra tidsåldern. Synden och mörkret i denna mänsklighet är den 

fängelsehåla där jag får alla plågor. 

84 Förbered er, för de många icke-troende och legionerna av förvirrade andar kommer att förfölja er. 

Men sedan skall jag säga till dem: "Gå bort från mina lärjungar, de är inte skyldiga. 

85 Vakta och be, lev i fred, och du kommer att ha min styrka i din ande, för du äter det eviga livets 

bröd. 

86 Stunden har kommit för er att minnas Kristus, den gudomlige Mästaren, i hans sista ögonblick på 

korset, de timmar av mörker i världen då Min närvaro lyste upp de andar som väntade på Mig. 

87 På ett nytt Golgata har mänskligheten upphöjt mig i denna tredje tidsålder, och från mitt kors 

betraktar jag er, o människor. Min Andes ljus sänker sig ner över mänskligheten, precis som på den tid då 

Mitt blod dropp för droppe hälldes ut över mänskligheten. Mina gudomliga lidanden är som sår som bryts 

upp inför människornas otacksamhet och synder. Men i dag kommer nådens vatten att strömma ut ur dem 
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så att de blinda kan se och de onda bli förlösta. Om du sårar ett träd, kommer livets saft att spruta ur det: 

Jag är det sanna livets träd som ger dig liv när du försöker förstöra det. 

88 Vem kommer att hjälpa mig att bära mitt kors i denna tid? - Ni, lärjungar! Och den som gråter över 

sina synder och ångrar sig och förnyar sig själv, han kommer att förbli i mänsklighetens minne som den 

syndare som fuktade mina fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. 

89 Välsignade är de som i sina hjärtan känner Herrens smärta, hans törst efter kärlek, för jag kommer 

att låta dem skåda mig i all min härlighet i den andra världen. 

90 Medan den död som människorna förberedde för Jesus på jorden skilde honom från hans 

kärleksfulla moders armar, är mor och son idag i evigheten förenade i gudomlig kärlek. För ni måste veta 

att om Kristus är Guds ord, så är Maria Guds moderliga ömhet, och från oändligheten, nära det kors som 

ni på nytt har förberett för mig, breder hon kärleksfullt ut sin mantel för att täcka er, och hon riktar sin 

moderliga blick full av förlåtelse mot er. 

91 Glöm inte dessa manifestationer, och när år 1950 är över, samlas ni för att minnas dessa läror. Då 

kommer dina ögon att svämma över av tårar, av sorg och samtidigt av glädje - av sorg, eftersom du 

kommer att minnas den tid då du lyssnade till mina ord, och av glädje, eftersom du äntligen har gått in i 

den tid då du är förenad från ande till ande. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 46 
1 Välsignade är ni som rusade när ni hörde kärlekens kallelse som bjöd in er till den andliga 

banketten för att njuta av det eviga livets mat. Jag har gett dig dessa för att uppfylla det löfte jag gav din 

ande genom Jesus. 

2 När jag ser att du blir trött på din utvecklingsväg, kommer jag nära dig för att fylla dig med kraft 

och säga till dig: "Gå steg för steg till slutet av livets resa med hopp om att nå det förlovade landet. Där 

kommer du att finna belöningen för din tro och uthållighet i den välsignade och sanna frid som din ande 

längtar efter." 

3 Du, mitt välbehagliga folk, som jag kallar Israel, ljusets barn och den helige Andes lärjunge, lägg 

inte märke till om din kropp är insvept i trasor eller om dina fötter är nakna, din andliga värdighet är inte 

baserad på det materiella. Undersök dina livsgärningar i samvetets ljus, så att du kan veta om din själ är 

ren från synd. 

4 Om du känner smärta inför dina bröders tvivel och hån, bejaka den. Vet ni om ni inte vid den tiden 

ropade till Pilatus att han skulle korsfästa mig? Vet du om du inte var bland dem som förföljde mina 

apostlar och gav dem lidandets bägare att dricka? 

5 På denna fråga tystnar ni, men jag säger till er: "Förlåt när ni blir kränkta, gör inte mina ord till 

tveeggade vapen för att såra era bröder. Under den här tiden kommer din utvecklade ande att uppnå lugn; 

den kommer att vägleda alla dina verk, ord och tankar. Er andliga ålder är inte längre ett barns, och genom 

min undervisning har ni slutat vara små barn och blivit lärjungar. 

Gör era verk inom min lära, utan att ändra eller vanhelga den. Ta inte bort någon från ditt företag, även om 

du ser fläckar eller fel hos en av dina bröder. Säg inte att det är ogräs om någon lägger till ofullkomliga 

idéer till Min undervisning eller använder sina gåvor på ett dåligt sätt. - Korrigera honom kärleksfullt och 

vägled honom med barmhärtighet. 

Endast i det fall att han stelnar i sina onda böjelser och missbedömer dig, avstå från honom, be för 

honom och överlåt saken till mig. 

6 Jag förbereder er så att ni med mitt ljus kan väcka dem som är döda för nådens liv till liv, så att er 

bön kan rädda dem och era gärningar bli en välgörande förebild för era bröder. Mina barn, tänk på vad ni 

kommer att erbjuda er Fader när ni är i hans närvaro. 

7 Det är sanningens ande som talar till dig. Du har känt igen trädet på dess frukt och denna källa på 

dess klara vatten; därför följer du detta spår. Men det är nödvändigt att ni renar denna stora kärlek som ni 

känner för mig från all själviskhet, från all strid med er nästa, så att den blir ren och värdig Fadern. 

8 Var ödmjuk, även om du känner att Skaparen har lagt stora gåvor i din varelse. Kom ihåg att jag 

inte har gett någon en krona för att göra honom till kung. 

9 Mängder av människor som är samlade och lyssnar till Mitt Ord: Dagen närmar sig redan då ni inte 

längre kommer att höra detta Ord och känna er ensamma, även om Min andliga närvaro är med er. Då 

kommer en ny period att börja där jag kommer att rena er i kropp och själ, där jag kommer att rena 

Gudsdyrkan och de relaterade sedvänjorna hos detta folk, så att de sedan kommer att åka till andra 

provinser och andra länder för att föra ut de goda nyheterna om Mitt Ord och för att med sina verk vittna 

om Min Läras kärleksläror. 

10 Jag har förutspått att efter år 1950 kommer de mängder som utgör detta folk redan att försöka 

uppnå förening mellan ande och ande, för då kommer jag inte längre att ge er Mitt Ord genom det 

mänskliga sinnet. Vad ska ni då göra med mina bud och läror? Vilket exempel på förandligande, lydnad 

och tro kommer ni att ge till dem som ännu inte har kommit in i er krets? Vilket exempel och vilket frö 

lämnar du till kommande generationer? 

11 Inse att den tiden redan är nära och att det kommer att bli början på den andliga föreningen (med 

Gud), slutet på avgudadyrkan och religiös fanatism. 

12 Från avlägsna länder kommer grupper av människor till detta land för att söka detta vittnesmål. Du 

kommer att ta emot dem med hela ditt hjärtas kärlek och visa dem "Det sanna livets bok" som du har 

skapat utifrån de läror jag har gett dig, utan att glömma att dina verk och känslor måste utgöra en del av 

den bok du presenterar. 
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13 Utnyttja de år som återstår för din undervisning och andliga glädje genom att höra mitt ord; ge inte 

anledning till att denna tid blir en tid av dom och klagomål. Låt det inte bli så här att ni från det första 

ordet som budbäraren Elia gav er i början av den här kungörelsen, till det sista som jag ger er, betalar (för 

er olydnad) med försoning och smärta. 

14 För att undvika all vanhelgande kommer jag att rensa detta "arbetsfält" och besöka alla dem som 

har fått tjänster. Jag kommer att utvidga denna rening till alla områden i ditt liv, inte bara de andliga. 

Samma personer som har vanhelgat min lag ska se till att de fläckar de har lagt på den tvättas bort. 

15 Människor, jag vill att min frid ska manifestera sig genom er ande, er blick och ert leende. Jag vill 

inte att ett ansikte som är haggat av lidande ska återspegla bitterhet eller fredslöshet. Ni är ett folk som 

föddes i smärta och som har till uppgift att besegra den; ni bär ert kors med uppoffring och kärlek, böj er 

nacke och övervinn er kroppens svagheter. Töm din bägare med tålamod och inse att Mitt Gudomliga Ord 

helar dig från dina sår i varje ögonblick. 

16 När kommer detta ord till hela mänskligheten? Dessa "näktergalars" triller* har inte nått långt, de 

har inte fått det ljuva ljudet av min undervisning att nå de storas lyxiga hus eller de mäktigas bostäder. De 

har inte nått de slagfält som är genomdränkta av människoblod, inte heller de andar som är upptagna med 

att bygga det nya Babels torn eller bo i det nya Sodom. Men det ord som passerar era läppar under de sista 

åren av min manifestation kommer att vara det budskap som når alla era bröder i morgon.För detta renar 

jag er i dessa ögonblick och förbereder er. 
* Ett poetiskt uttryck för det gudomliga ordet genom röstbärarna. 

17 Endast änkors och föräldralösas klagan har nått era öron, tillsammans med rykten om krig, nyheter 

om stora svårigheter och tragedier som ni ännu inte har upplevt och lidit. 

18 Genom mig har ni lärt er att ni är barn av Israels folk, och genom historien vet ni att detta folk i 

gångna tider kallade sig "Guds folk", den utvalde, den som den himmelske Faderns alla nåder strömmade 

ut över. Idag vill jag att ni ska veta att det folk som jag har sänt på nytt till jorden i denna tid aldrig har 

älskats mer än de andra folken, och när det fick många nåder från mig var det med avsikt att dela med sig 

av dem till de andra, så att det skulle bli ljus, väg, öppen bok och frälsning för alla sina grannar. 

19 Uppfyllde detta folk sin uppgift i gångna tider? Uppfyller den denna lag om kärlek och broderskap 

i nuet? - Om du känner till detta folks historia är det inte okänt för dig att stora lidanden, svårigheter, 

fångenskap, hungersnöd, pest och förödmjukelse också drabbade dem på grund av deras trolöshet och 

olydnad. Det var varken kärlek, lydnad mot min lag eller förandligande av detta folk som skrev en bok för 

framtida generationer. Det folkets bok är skriven med bröders, profeters och rättfärdigas blod, den är 

fläckad av illvilja, olydnad och oenighet, och den är förseglad med Guds sons blod. 

20 Det är nödvändigt för detta folk att tvätta bort och rena alla dessa skamfläckar, att radera alla sina 

överträdelser från boken och i stället sätta in goda gärningar, handlingar som är värdiga sin Herre. 

21 Ni lärjungar, skriv inte en ny bok full av olydnad och vanhelgande vid denna tidpunkt, för senare 

skulle ni inte ha tillräckligt med tårar för att ta bort era fläckar från denna bok. Skriv en ny historia, men 

låt den bestå av moralisk förnyelse, försoning, broderskap, lydnad och spiritualisering. Ditt förbund (med 

Gud) i den här tiden skrivs av ditt samvete. 

22 Under de år då jag fortsätter att ge er min undervisning och som tjänar till att förbereda er för min 

avresa, skall ni fullgöra den uppgift som jag ber er om. Du ska veta att efter denna tid vill jag inte att 

människor ska känna till bedrägeri eller dina nuvarande brister. När den tiden kommer kommer 

människorna att lära känna mitt ord genom de skrifter som jag har anförtrott mina gyllene fjädrar. Du 

kommer att läsa den här boken när du studerar Mitt verk, när du känner dig störd av besöken eller när du 

har en önskan om tröst. 
* Detta bildliga uttryck syftar på de personer som skrev ner och samlade de gudomliga lärorna. 

23 Min Andes ljus strömmar in i ditt sinne så att du kan veta hur du ska vägleda dem som kommer att 

följa dina steg. 

24 I dag ger jag er min undervisning som på den tid då jag levde med er och visade er med mitt 

exempel hur människosläktet blir återlöst. 

25 Mänskligheten, som inte är nöjd med den lektionen, kräver fortfarande att det oskyldiga blodet ska 

utgöras en gång till, men den gudomlige Mästaren har kommit i andevärlden, och den 
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kärleksdemonstrationen kommer inte att upprepas i samma form. Idag talar jag till er genom människans 

sinne och skickar er otaliga strålar av mitt ljus med vilka jag ger er min visdom så att ni kan finna 

frälsning och er ande kan välja kärlekens väg för era bröder. 

26 Jag har sett att det inte finns något kvar av Min undervisning om kärlek och ödmjukhet i många 

människors hjärtan. Några har rest sig mot andra, de starka förödmjukar de svaga, och mina andliga 

budbärare, till vilka jag anförtrott uppgiften att ingjuta fred och samförstånd hos dem som styr, har 

återvänt till mig med sorg i sina själar eftersom de inte har blivit lyssnade till och inte heller har blivit 

lydda. Sedan lät jag mänskligheten tömma sin bägare så att denna smärta skulle upplysa dem och få dem 

att återvända till vägen för sin (andliga) utveckling. 

27 I denna prövningens stund har ni Elia som kan ingjuta böner och goda handlingar i er för att 

motverka ondska. Ni har er himmelska Advokat som vakar mer än någonsin över den mänsklighet som 

inte har lyssnat till hennes råd och varningar. Och ni har mig, er Fader, oföränderlig i min kärlek, som ger 

er en ny möjlighet att förnya er och utveckla er ande så att ni kan få den belöning som jag har lovat er. 

28 När era bröder utanför ert land skoningslöst sårar och dödar varandra, förstör freden, förstör de 

svaga nationerna och sår skräck, elände och sorg i sin väg, då ska ni, som jag har förberett och för vilka 

jag har meddelat dessa händelser under lång tid, se på och be. Sänd fredliga tankar, låt ditt hjärta sprida 

kärlek och barmhärtighet bland dina bröder. Låt mina instruktioner bli till handling, på så sätt kommer ni 

att motverka ondskan. 

29 Jag har valt er bland de stora massorna som utgör denna mänsklighet för att göra min lära, min 

vilja, känd för er, och jag har bjudit in varje ande att fullborda sig själv på vägen att uppfylla (mina bud). 

Men ni är mer ansvariga eftersom ni har bevittnat uppfyllandet av alla mina ord. 

30 Naturens element och krafter kommer att frigöras för att rena och återställa allt som har blivit 

smutsigt och orenat av människan på jorden. 

31 Barnen är vid denna tid skakade av det kaos de bevittnar på nära håll, och deras oskyldiga hjärtan 

stiger upp till mig för att be mig om ljus för dem som styr och om rätt vägledning i deras beslut. De gör 

också förböner hos mig för de folk som har lidit under andra, starkare folks ok och ber mig att göra dem 

fria igen. Deras dygder av kärlek och rättvisa är levande i dem, och deras klagorop uppmanar till fred och 

god vilja bland människorna. Jag tar emot deras bön och låter den komma som en balsam för dessa 

krigande nationers behov. 

32 Ni barnsjälar, avlägsna er inte från vägen av överlåtelse, lydnad och goda känslor. Låt dig inte 

smittas, fly från ondskans inflytande. Lita på mig och låt mitt ljus vägleda dig och belysa vägen för din 

utveckling. 

33 Ni som är vuxna, jag betraktar er också som barn, och jag utvärderar era verk. Ta emot ljuset från 

min undervisning och anförtro mig dina sorger. Var stark i smärta och ge dig hän åt din lott. I din bön, 

lägg dina lidande bröder i mitt hjärta och jag tar emot din förbön. Till dig, liksom till alla mina barn, 

utsträcker jag min kärlek i lika stor utsträckning. Jag tar emot din bön och genom dig välsignar jag alla 

mina barn, både de som älskar mig och tror på detta ord och de som tvivlar och fortfarande förnekar mig. 

Jag har rört vid ditt hjärta, som tidigare var lika känslolöst som en sten, och vatten av kärlek och förlåtelse 

för människor börjar sprudla ur det. Detta är vad jag alltid har bett er om: Det är den eviga lagen utan 

början och slut, kärlekens och barmhärtighetens lag, som människosläktet inte har tillämpat förrän nu. 

34 Idag närmar du dig mig i längtan efter det ord som utplånar lidandet, som smeker ditt hjärta som 

piskas av tunga stormar. Jag ger er värme som den kärleksfulla lärkan gör med sina ungar, eftersom jag 

har sett att vintern har trängt in i många hjärtan: vissa darrar av kyla, andra har dött. Min närvaro ger dig 

styrka i prövningar. Jag vill inte att din tro ska släckas. 

35 Endast tron kommer att stödja dig i denna tid av smärta om du vill vara en förebild för dina bröder 

och vittna om mitt ord med dina gärningar. Var starka, förbered er, var vaksamma och sätt i verket det som 

Min undervisning lär er så att ni blir trodda. Jag vill se er starka och upplysta genom min undervisning, så 

att ni kan hämta in den förlorade tiden. 

36 Om du älskar mig kommer ditt hjärta att förändras: du kommer att känna dig full av liv, full av iver 

att kämpa för din andliga uppstigning. Ni kommer att vara mina sanna lärjungar, och när livets motgångar 

drabbar er kommer ni inte att vända er bort från mig, och ni kommer inte heller att ge mig skulden för 
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prövningarna i er försoning. Ni kommer att instämma med uppfyllandet (av ert uppdrag) eftersom ni vet 

att själen renar och fulländar sig själv i dessa prövningar. 

37 Dra nytta av den tid då du får mina instruktioner, för efter denna period kommer du inte längre att 

få mina instruktioner på detta sätt. Men vänta också tills jag säger till er: "Detta är antalet hjärtan som ni 

ska ta hand om". Det är dessa gränser som jag drar upp för dig; inte gränser för att älska eller förlåta, utan 

gränser för ditt arbete. För även om du ger mig en mager skörd - om den har skötts med kärlek kommer 

den att vara tillräcklig för mig, och jag kommer att acceptera dig och välsigna ditt arbete. 

Du ska se till att dina steg inte avviker från godhetens väg, och att det ljus som jag har gett dig är som 

en fyr som lyser upp varje andes väg. Det kommer att skingra alla tvivel och ge dig en känsla av säkerhet i 

dina handlingar. Men när du lämnar den (rätta) vägen kommer den alltid att uppmana dig att återvända för 

att fullfölja ditt uppdrag. 

38 Till andra av mina barn säger jag: Var inte otåliga, be mig inte om ett ämbete utan att först förstå 

ansvaret för det. Gå inte i brådska, för du kommer snart att bli trött, och tröttheten kommer då att få dig att 

somna in för att vakna (bara igen) vid en annan tidpunkt. Livets resa är lång och vägen är ojämn; du måste 

gå framåt steg för steg utan att stanna. När du övervinner materiens incitament och kan höja din ande, 

kommer du att leva på högre plan, varifrån du kan skåda det andliga livet som väntar dig med största 

klarhet. 

39 Förstå min älskade, kom ihåg att jag inte är som den rike snåljåpen som vill ha allt för sig själv. 

Allt som är mitt är också ert eftersom ni är mina mycket älskade barn. 

40 Ni är de generationer som valts ut i denna tid för att ta emot mina manifestationer. Över er har jag 

utgjutit min nåd och mina välsignelser, för jag vill inte att ni ska återvända till jorden för att sona tidigare 

överträdelser. Jag vill att du ska njuta av friden i mitt rike när du har fullgjort din uppgift. 

41 Ni säger till mig att jorden är en plats för lidande och plågor, men jag säger till er att ni har gjort 

den till en värld av olycka och stridigheter på grund av er brist på uppfyllelse. Jag har lärt dig 

underkastelse och lydnad och har alltid rekommenderat dig att göra gott. Jag har sagt till er att ni ska så 

fred för att kunna skörda fred, att ni ska bereda vägen för de nya generationerna och ge dem av er säd för 

att ni ska se den blomma och bära frukt bland dem. 

42 Jag har gett er gåvor som för er närmare mig. Jag har tillåtit er att se bortom er värld och vittna om 

mina läror i den tredje eran. Ingen kommer att kunna hindra manifestationen av dessa andliga gåvor, precis 

som ingen kan tillskansa sig min barmhärtighet som jag har gett er. Endast Anden kan få dig att förstå hur 

stor den nåd jag har gett dig. Renodla er och arbeta så att ni snart kommer att vara med mig och ha 

tillfredsställelsen av att ha förstått och lytt mina bud. 

43 I dag, under gottgörelsens tid, ge tillbaka freden till dem som du har "dödat" i deras tro; bota dem 

som du har sårat med ditt ord; betala din skuld, låt fördelarna av din kärlek flöda över dina bröder och du 

kommer att uppfylla min lag. 

44 Människan har vänt sig bort från uppfyllandet av min lag och har skapat olika idéer, teorier, 

religioner och doktriner som splittrar och förvirrar mänskligheten och binder anden till materien och 

hindrar den från att höja sig fritt. Men ljuset från Min Heliga Ande upplyser alla människor och visar dem 

det sanna livets väg, där det bara finns en guide, nämligen samvetet. 

45 När de stora epidemierna bryter ut och vetenskapsmännen, på grund av sin brist på kärlek och inre 

sympati, inte kan bota de lidande, kommer "arbetarna", lärjungarna, att dyka upp och med kärlek fullgöra 

sin uppgift att bota och trösta sina bröder. Och den andliga världen, som förenar sig med dem, kommer att 

ge sina fördelar till mänskligheten som är nedböjd av smärta. Vakta och be, för om jag för närvarande ger 

er min undervisning med hjälp av sinnet, kommer i morgon endast de som utrustar sig själva att få min 

inspiration och kommunicera med mig från ande till ande. 

46 Guldfjädrarna ska skriva ner Mina instruktioner för kommande generationer, för Mitt Ord ska inte 

gå förlorat; det ska vara som en skatt som ni ska bevara genom tiderna. Men jag säger er att den som 

finner den gudomliga innebörden i botten av mitt ord kommer att vara den som följer mitt exempel med 

största uthållighet och fasthet. Den som tror på detta ord är som en som bär en brinnande fackla som lyser 

upp sin väg utan att förvirras av falska teorier eller vackert klingande ord. För han kommer då att ha 

upptäckt hemligheten om hur man hittar sanningen, han kommer då att ha förstått den enorma kärlek som 
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jag har till er och han kommer att känna att jag är med alla mina barn och ingjuter mod i dem för att 

fortsätta "dagens arbete". 

47 Du har stått emot stormar och oväder som har lämnat dina "kläder" i spillror, men du har rest dig 

upp i bön och din begäran var att Min nåd skulle hindra din lampa från att slockna, och du har funnit 

Mästaren redo att komma till din hjälp. 

48 Vägen är sorglig och i den här världen skördar man inte fröets frukter, men sannerligen säger jag er 

att i denna tid av prövningar och dom är en liten sinnesfrid och en bit torrt bröd på bordet mer värt än 

vackra kläder eller överdådig mat och till och med mer än tronen för jordens herrar. Jag, som går in i dessa 

hjärtan, säger er att de är som gravar och att det finns bitterhet på deras läppar. 

49 På denna ödmjukhetens väg finns det glädjeämnen, tillfredsställelser och skatter av stort värde för 

anden. Välsignad är den som vet hur man uppskattar dem. 

50 Bland er finns de som kom hit för att äcklas av världens nöjen, som de inte kommer att återvända 

till. Men vissa dras fortfarande till de falska nöjen som de ger. Men när en dålig vän bjuder in dem på den 

onda vägen, och en sjuk människa i samma ögonblick vänder sig till dem och ber om en droppe "balsam", 

kämpar ande och materia inåt mot varandra, känslorna av kärlek och barmhärtighet för sina bröder 

triumferar och de lämnar den som frestade dem för att gå in i lägret hos den som i sin nöd hade varit 

räddningsbåten för den "arbetaren". Hur stor var inte glädjen och friden som detta hjärta upplevde när det 

såg den sjuke mannen bli botad! Den reste sig i bön och sade till mig: Tack, Mästare, för att du ger mig 

styrkan att segra i prövningen. 

51 Se hur de som har blivit friska genom din förmedling välsignar dig; se hur mycket glädje det finns 

i den som har lämnat sin säng genom din hjälp. Hör tacksamhetsorden från dem som har gått vilse och 

som du har fört tillbaka till godhetens väg. Hur mycket har inte era hjärtan blivit uppfriskade när ni har 

utfört er uppgift! Men ve dem som inte förstår dessa glädjeämnen! 

52 Detta ord som jag ger er genom människans förmedling är inte en mänsklig teori. Kärnan i denna 

manifestation är en gudomlig uppenbarelse. 

53 Min Ande måste gå över trösklarna till er okunnighet för att uppenbara det eviga livet för er, för så 

länge ni är inkarnerade, med all er inspiration och upphöjdhet, kan ni inte förstå det som är ert, men som 

väntar på er som mitt mysterium. 

54 Detta är den tredje uppenbarelsen, det tredje testamentet; därför är ni trinitarier. Alla som har fått 

det andliga tecknet på sin panna i denna tid har varit med mig tidigare under de två föregående perioderna. 

55 Jag har skickat ut er för att utkämpa en stor kamp bland mänskligheten. Det är därför du ofta visar 

mig dina "kläder "* som är trasiga i livets strider. Men ni vet mycket väl att er kärleksfulla Mästare helar 

era lidanden och sår, precis som ni i mitt namn helar era sjuka bröders smärta. 
* Detta är ett bildligt uttryck för "andens klädesplagg", den själ som är sårad, besviken, bedrövad och deprimerad av 

människornas ondska och otacksamhet, på grund av att de förkastar och motsätter sig Kristi undervisning. 

56 Jag välsignar dina vakna nätter, tröst och smekning som du har gett den som lider, tårar som du har 

utgjutit för den som lider i världen, och allt som du har bidragit med tar jag emot. Glöm inte att vad ni gör 

mot er nästa, det gör ni mot er Fader och för er själva. Inte ett enda frö går förlorat på mina fält. 

57 Om det ord som jag framför era öron och allt jag lär er är fullkomligt, så beror det på att er ande är 

fullkomlig, eftersom den har kommit från mig. Se hur den, upplyst av samvetet, godkänner goda gärningar 

och inte accepterar brister. 

58 Vem av er kan bevisa att han inte har existerat före detta liv? Vem av dem som är helt säkra på att 

de kommer att leva genom ytterligare en inkarnation kan bevisa att deras konto hos Fadern har blivit 

avräknat och att de fortfarande har förtjänster på sin "ha"-sida? 

59 Ingen vet vilken nivå av perfektion han befinner sig på. Kämpa därför, älska och håll ut till slutet. 

60 För en del är "dagsverket" i kroppen fortfarande långt, andra måste snart fortsätta i anden. 

Sannerligen säger jag er: Det är mycket vackert att arbeta i anden när man har uppfyllt sina mål på jorden. 

Men tro inte att du har nått målet för fulländning för att du fullgör din uppgift i världen. Den andliga 

fulländningens stege är mycket hög, och för att nå toppen måste du gå igenom sju steg. 

61 Be att ni får vara starka i besöken. I år kommer smärtan att bli oerhört kännbar i folkets hjärtan, för 

ännu en gång kommer vetenskapens och människans bittra frukt och maktsträvan att förgifta och döda 

stora mängder människor. 



U 46 

109 

62 Allt som är smutsigt kommer att renas och allt ogräs kommer att ryckas bort med roten. Det är just 

de som går på avvägar idag som jag kommer att veta hur jag ska använda mig av för att utöva min 

gudomliga rättvisa, och denna "dal", som hittills har varit en dal av tårar, kommer att bli en dal av blod, för 

det kommer att flöda i strömmar på jorden. 

63 Jag gav människan en fri vilja, men om hon skulle gå så långt i sin vanföreställning att hon 

klandrar mig för det, ska jag säga till henne att jag också gav henne viljestyrka och förståelse. Samtidigt 

uppenbarade jag för honom min lag, som är vägen för att inte snubbla eller gå vilse, och tände i honom 

samvetets ljus, som är den inre fyren som lyser upp själens väg och leder honom till det eviga livet. 

64 Varför finns synden, varför råder ondskan och varför bryter krig ut?..: Därför att människan inte 

lyssnar på samvetets röst och använder sin fria vilja på ett dåligt sätt. 

65 Människor kommer att komma till slutet av sin egen väg och återvända på samma väg och skörda 

frukterna av allt de har sått - det enda sättet som leder till att omvändelse uppstår i hjärtan. För den som 

inte erkänner sina överträdelser kan inte göra något för att rätta till sina misstag. 

66 En ny värld förbereds, de nya generationerna kommer snart, men först måste de hungriga vargarna 

elimineras så att de inte tar fåren som byte. 

67 Ni har skickats ut som fredssoldater. Skippa inte striden, låt dig inte imponeras av företrädare för 

sekter och samfund. I all din ödmjukhet är du inte mindre än de. 

68 På fulländningens väg, på denna oändliga stege, har det alltid funnits varelser som går före och 

andra som går efter. Men alla kommer att komma till samma hem, för i min gudomliga sfär finns det inga 

grader, utan bara barn, som alla är älskade av min Ande. Jag är i allt, jag gömmer mig lika mycket i den 

mäktiges hjärta som i tiggarens. Det är därför jag säger det till dig: När ni ser en behövande person komma 

till era dörrar, vägra honom inte er kärleksfulla hjälp, för det är er Fader som knackar på era hjärtan. 

69 Jag törstar efter er kärlek, ni älskade barn! 

70 Min proklamation vid denna tidpunkt är ytterligare ett bevis på att jag ger er min kärlek. Men 

förbered era hjärtan, för denna kungörelse kommer snart att vara över, och jag säger er än en gång att jag 

på den sista dagen av året 1950 ska tala till er för sista gången. För efter den dagen kommer ni att söka 

Mig andligt i det Oändliga, och när ni är beredda kommer ni att höra Min röst i form av inspiration - nu 

utan den mänskliga röstbärarens ofullkomligheter. 

71 Be, människor, för i de stunder då ni ber lugnar kriget ner sig, hjärtan vilar, mödrar finner tröst och 

barn finner en fristad. 

72 Ve dem som inte visste hur de skulle förbereda sig, för de kommer att känna sig som föräldralösa 

på jorden! 

73 Stora andliga händelser kommer att bevittnas i världen; profeter kommer att framträda i nationerna, 

innehållet i de sju inseglen kommer att bli känt för alla, ljuset från det sjätte inseglet kommer att erkännas 

som det som lyser vid denna tid; för i denna uppenbarelse kommer alla människor att förenas och alla 

trosbekännelser och raser på jorden kommer att smälta samman. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 47 
1 Mänsklighet, jag undervisar er i denna tid med mitt ord så att ni kan förstå min undervisning. Jag 

sänder kallelsen till andarna för att göra deras andliga gåvor kända för dem, och för att de ska studera mina 

manifestationer och inte bli förvånade över dem, utan finna bekräftat med dem det som utlovats för denna 

tid. 

2 Jag vill att var och en av er tar den plats som lärjunge som jag har placerat honom på. Ni har alla 

skickats till jorden för att utföra en uppgift. Jag har väntat tålmodigt på att den ska förverkligas, jag har 

gett er många möjligheter, men ni har fortfarande inte fulländat er själva. Vill du att den nya eran ska 

passera utan att du använder den, eftersom korset för att uppfylla din uppgift verkar för tungt? Tiden är 

din, men den är begränsad, och jag vill inte att du ska stå på gravens rand i morgon när du börjar arbeta, 

när du är nära den förestående avgången till den andliga dalen och du har förlorat din fysiska styrka. 

Arbeta från den tidpunkt då du blir upplyst, oavsett om du är barn, fullvuxen eller gammal. Så att du kan 

skörda, och förvara din säd i mitt spannmålsförråd, där tiden inte kan förstöra den och tjuven inte kan 

stjäla den. 

3 I dag är människan involverad i stora strider: medan vissa för grymma krig, kämpar andra för att 

besegra passionerna och befria anden. Mänskligheten är splittrad och livet är som en båt som kapsejsar 

mitt i en storm. Till och med ni som lever i denna nation som har förblivit fredlig känner ingen fred; ni 

tömmer alla en skål av smärta. 

4 Hur kommer det sig att vissa, trots att de hör ljudet av den himmelska klockan, fortfarande är döva 

för dess kallelse? Denna klocka är min röst som nu kan höras på alla platser där mina barn bor. När du 

lyssnar till mitt ord känner du att det inte är ekot av den mänskliga rösten som jag använder för att tala till 

dig, utan att min röst går in i ditt hjärta, att den uppmuntrar dig och ger dig liv. 

5 Jag tar emot endast ren tillbedjan från dig; endast dina gärningar av kärlek och barmhärtighet 

kommer att ge dig min frid. 

6 Lyssna på mina faderliga råd, spring inte bort från mig! Jag har sagt er att ett land skall räddas för 

en rättfärdig mans skull. Men om ni inte kan bli rättfärdiga*, så bättra er åtminstone, arbeta, för på så sätt 

kommer ni att återfå nåd och bli mina sändebud i alla nationer. Var inte likgiltiga inför smärtan; låt din 

bön nå mig, då kommer många tårar att torkas av den och dina bröder kommer att få frid och välsignelse. 

Innan mänskligheten kollapsar under korsets börda kommer jag att vara dess hjälpare och ta över dess 

tunga börda så att den kan fortsätta att gå framåt. 
* Det betyder att leva helt och hållet enligt Guds kärlekslag och hans vilja. 

7 Välsignade är de som vet hur de ska rena sina hjärtan för att ta emot mitt ord, för det kommer att 

ge dem näring för evigt. Välsignade är de som suckar och lider när de betraktar den förödelse som deras 

bröder lever i, för deras bön kommer att nå mig; de kommer att bevittna hur dygden blommar och 

återställs i människornas hjärtan. 

8 "Be, så får du det; sök, så får du det. Jag har gjort min Ande känd för er så att ni kan gå in i den, 

och jag påminner er om de ord som jag sa till er i den andra eran: "Thomas, lägg dina fingrar i min sida 

och var inte otrogen." - Kom till mig i tro, överge din misstro, inse att jag i oändligheten visar dig det 

förlovade landet som med sina öppna portar väntar på mina älskade lärjungars ankomst. 

9 Jag har gett er "brödet" i överflöd så att ni kan bli mätta och inte känna er hungriga i morgon efter 

detta ord som ni i dag föraktar. Lyft upp er andligt så att ni kan nå ert utvecklingsmål. Be för alla och kom 

ihåg att ni är som en ljusstråle på era bröders livsväg. Var goda herdar för den hjord som är mänskligheten. 

Alla ni som har ljus, förnuft och inspiration i er ande kommer att kunna vägleda och föra tillbaka dem som 

har gått vilse. 

10 Det är förutspått att smärtan kommer att vara mycket stor. Du kommer att förbli lugn när du ber 

och praktiserar min undervisning, för du kommer att känna min kraft i varje ögonblick. Men ve dem som - 

trots att de har lyssnat till denna undervisning - inte har trott på min manifestation, för deras tvivel 

kommer att göra dem förtvivlade under besöket. 

Ni som har tagit profeternas ord till ert minne och bevarat dem - hädiska inte Gud när tiden kommer 

när smärtan överväldigar mänskligheten, misströsta inte, håll tyst och håll er i styr, för jag kommer att 

skydda er med min kärlek. 
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11 Be mig inte om att dra mig tillbaka i mina lagar och domar. Be i ödmjukhet, så ska jag ge dig det 

som du har rätt till i rättfärdighet, så att du kan finna frälsning. 

12 Fatta och förstå de läror som jag outtröttligt har gett er under den tredje eran. Mitt ord visade sig 

för er som en lysande fyr som visade vägen för de vilsna skeppsbrutna. 

13 Min undervisning har gett er andlig styrka - inte bara för att stå emot de motgångar som finns i 

världen, utan också för att utföra det andliga uppdrag som ni har tagit med er. Förvänta dig inte att alla ska 

ta emot dig med öppna armar när du sprider min undervisning. Vissa kommer att sätta upp snaror för att få 

dig på fall. 

14 Jag renar er och förbereder er andligt och fysiskt så att ni kan förstå Faderns inspirationer och 

senare placera dem i era bröders hjärtan med samma renhet som jag skickade dem till er, och vittna om 

sanningen i mina instruktioner med era verk. 

15 I de hjärtan som har fått nåd av min barmhärtighet har jag hört denna bön: "Herre, du ger oss 

oavbrutet andliga gåvor och förmåner." Men jag säger er: Jag är din Fader och jag känner till dina behov. 

Hur skulle Min Ande inte bli rörd av din bön och begäran? Jag har tröstat dig i din kammares ensamhet 

och upplyst dig så att din hängivenhet kan bli lönsam. Ni kommer i brådska för att lyssna till mitt ord, men 

först förbereder ni ert hjärta som ett altare och på det offrar ni mig era verk som ett offer. 

16 Ni kommer till mig som ett barn som sträcker ut sin hand till sin far för att han ska leda honom på 

vägen; och sannerligen, inför mig är ni barn! Men se, jag är som en herde som sköter sina får och kallar 

dem från fållan med en kärleksfull röst. Ni har hört min röst i denna tredje tidsålder genom det mänskliga 

sinnets förmedling, men ni sökte mig endast när era läppar var torra av törst när ni gick igenom era 

passioners öken. Först då hörde du din himmelske Faders kallelse. 

17 Närhelst du ber mig om hjälp kommer du att känna min närvaro som ger dig tröst och frid. Men 

det ögonblick kom då du kände hunger efter att höra mig och du gav dig iväg i önskan om att få min 

undervisning. 

18 För var och en av dem visade evighetsklockan timmen, och klockan ringde och meddelade att 

ögonblicket hade kommit då din ande skulle finna det vatten som skulle släcka dess törst. 

19 Vissa tvivlade på grund av det oväntade sätt på vilket de fann mig, men när de senare trängde in i 

innebörden av det ord de hörde, fann de att dess "smak" och andliga innebörd endast kunde komma från 

Gud. Då talade de inombords till mig, fulla av glädje: "Fader, Fader, vi tror på din nya manifestation bland 

människorna!" - Ni såg er själva prydda med andliga gåvor, ni upplevde fred i era hjärtan och i era hem 

såg ni samförståndets ljus lysa. Och medan barnen förfriskade sig i Faderns närvaro och under hans blick, 

kände han också att hans kärlekstörst släcktes när han betraktade sina små barns glädje, såg deras 

moraliska förnyelse och tog emot deras smekningar genom deras böner. 

20 Då sade jag till er: Följ mig, jag har redan gett er bevis på min närvaro, troens ljus har redan tänds i 

era hjärtan. Därför har ni från och med den tiden, närhelst prövningar har uppstått på er livsväg, inte 

misströstat och inte heller gjort uppror mot min lag. 

21 Du har sett dina nära och kära gå till den andra världen, du har sett dörrarna till arbetet stängas och 

brödet på bordet bli knappt, du har förlorat dina jordiska ägodelar, men tron har likt en fyrtorn låtit dig nå 

den säkra hamnen. 

Det fanns också de som blev svaga mitt i prövningen och ställde sig frågor om Mitt Ord och kände hur 

deras tro försvann. 

22 Men Mitt Ord, som kom in i deras hjärtan genom samvetet, talade till dem på följande sätt: Varför 

har ni blivit svaga? Varför har ni inte hållit fast vid tron och glömt mina ord? Kom ihåg att jag berättade 

för er att de utvalda alltid sätts på prov så att deras tro, fasthet och kärlek kan bevisas. 

23 De som har förblivit starka har upplevt hur stormarna har passerat och hur det har kommit nytt ljus 

på deras väg. De har sett fred, hälsa och förlorade tillgångar återvända. 

24 På detta sätt formar jag gradvis de hårda hjärtan hos dem som jag kommer att använda mig av så 

att de i morgon kommer att vara mina goda vittnen och tjänare bland mänskligheten i vilka de ska så frön 

av min sanning. 

25 Anden är ädel inför mitt ords förmaningar, men köttet är bräckligt. Därför säger jag till er: Om jag 

stärker och höjer din ande måste den ta på sig att återuppliva och upprätthålla sin materia på sitt sätt. 
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26 Ni har blivit hårt prövade, käraste lärjungar. Eftersom varje prov är ett mysterium för dig vet du 

inte om det är till för att stärka dig i strid, för att avslöja något du inte vet eller för att sona någon förseelse. 

Men dra dig aldrig undan från prövningarna, för de har inte sänts för det ändamålet, och de överskrider 

inte heller dina moraliska eller andliga krafter. 

27 Var en av dem som förblir starka i de stora prövningarna. Från dig kommer jag att frambringa 

generationer fulla av ljus och nåd. 

28 Kom för att ta emot Min Kärlekslära som förberedelse, genom vilken alla förvirrade idéer som ni 

kan ha samlat på jorden kommer att avlägsnas från era sinnen. Detta ord kommer att visa dig den sanna 

vägen om du har gått vilse. Min himmelska röst kommer till ditt hjärta för att tillkännage och tala om den 

tredje tiden. 

29 Era fel och brister var inget hinder för min manifestation bland er - tvärtom, de var orsaken till den. 

Jag har kommit för att söka efter er eftersom ni har gått vilse och befann er där, i er exil, sjuka och trötta 

av lidande. Då kom er Mästare ner för att säga till er: "Kom till mig!" Då gav du dig iväg i all hast för att 

följa lagens väg, skriven av honom som är skapelsens ägare och herre. 

30 Den tredje tidens ljus lyser upp stigarna så att din blick kan upptäcka törnena och du kan ta bort 

dem, för den här vägen är full av prövningar. 

31 Min kärlek har oavbrutet knackat på dörren till din "bostad" för att hålla dig vaken. Hur kan det 

finnas någon som efter så många bevis på kärlek fortfarande förnekar mitt ord: För trots att de har ögon ser 

de inte, trots att de har förståelse förstår de inte, trots att de har ett hjärta känner de inte. 

32 Ni känner mig fortfarande inte. Endast när ni älskar varandra på det sätt som jag har lärt er 

kommer ni att få en mycket stor kunskap och förståelse för andliga gåvor. Jag har sagt till er att era läppar 

kommer att tala om det överflöd av goda känslor som finns i era hjärtan. Men kan man tala om kärlek om 

man inte har den i sitt hjärta? Är ni inte chockade av tanken att de som jag ger dessa läror till är just de 

som jag har gett kärleksläror till vid andra tillfällen? 

Se, i Min kärlek som Fader och som Mästare anförtror Jag er denna undervisning som en bok som ni 

skall förvara med den renhet och visdom som Herrens gudomliga nåd har lagt i den, så att när människorna 

kommer att lära känna den - bland dem kommer det att finnas spanare som nya skriftlärda och fariséer, att 

sätta mig på prov - ni kommer att kunna visa dem ett perfekt verk, en andlig lära av överflödande rättvisa 

och kärlek, en dyrkan av Gud som är djupgående i sitt inre och enkel i sitt yttre, bekräftad av era gärningar 

av kärlek och barmhärtighet för era bröder. 

33 Vakta och be, var beredda, för min undervisning kommer att bli förföljd. Dessa avslöjanden bör 

inte oroa dig; låt dem, när de blir verklighet, överraska dig i ditt uppdrag när du helar de sjuka och tröstar 

de lidande. Jag kommer att ge er styrka genom att ge er att livets träds saft finns i var och en av er. Sätt dig 

vid det här bordet, under den här skuggan, men akta dig för att inte fläcka den bländande vita duken. Detta 

rena vitt liknar den väg som du måste gå efteråt. Min kärleksmantel täcker alla mina barn, och min 

barmhärtighet förbereder livets väg för alla som hör mig i denna tid. 

34 Naturens okontrollerade krafter skakar mänskligheten i varje ögonblick. Se upp så att de inte 

lämnar spår efter sig i era länder. 

35 Låt folkmassorna komma till dig; varje hjärta och ande bär en sorg inom sig. För dem i kontakt 

med min andliga värld - nu när det fortfarande är dags för denna manifestation - så att de kan ta emot den 

andliga balsam som kommer från mitt rike. Jag vill se er utrustade och arbeta med hängivenhet i mitt 

kärleksarbete, så att min rättfärdighets timme kommer att möta er när ni helar de sjuka, tröstar den som 

sörjer, undervisar den som törstar efter sanning och ger råd till den som har gått vilse. Kom ihåg att om 

den dagen inte överraskar dig i fullgörandet av ditt uppdrag, kommer du att vara den drabbade. 

36 Jag vill inte se dig i min närvaro med böjt huvud, utan jag vill se dig alltid värdig och glad. Med 

denna frid och styrka kommer jag att lämna er bland människorna när min avgångstid har kommit; för 

sannerligen säger jag er att ni kommer att behöva kämpa. - I dessa prövningar ser jag dem som kommer att 

följa mig och dem som kommer att vända mig ryggen. För jag har plågat och prövat var och en av er för 

att göra honom stark. 

37 Jag vill att lövverket och frukten från det träd som du formar ska vara hälsosamt och stärkande. Då 

kommer Min kloka omsorg att föra till dig de människor som bara väntar på att bli kallade, eftersom 

bägaren de dricker är mycket bitter. 
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38 Sjuka i själ, sinne och kropp, änkor, föräldralösa, hjälplösa män och kvinnor, de som hungrar efter 

kärlek och fred kommer att vara de som kommer för att lägga ner sin börda och återfå sin tro. För dem 

som inte kan komma ska ni be och be mig, och jag ska höra er. 

39 Fortsätt att förnya dig, låt inte kroppsnaturen hamna på efterkälken i sin utveckling (till det bättre). 

Förstå att när du uppnår detta framsteg har du lagt grunden för din förandligande. 

40 Känn, o folk, den glädje som den gudomliga Anden känner när han talar till er och känner att han 

blir hörd. Se hur mycket ljus Mitt Ord kastar på många mysterier som du inte kunde förstå. 

41 Människor i denna tid, ni som trodde att ni befann er i livets kväll - min undervisning har 

överraskat er som en gryning och återupplivat er ande. 

42 Välsignade är de som erkänner sin uppgift och omfamnar sitt kors i denna tid, för de fält som de 

beträder kommer att vara fruktbara för Mitt Ord och de kommer att kunna så i dem fröet av Min 

undervisning. 

43 Lugna ner er, små barn och lärjungar, lugna ner de stormar som rasar i era sinnen och hjärtan, och 

låt fredens regnbåge synas på det andliga himlavalvet. 

44 Du kommer att bli förvånad över min gudomliga undervisning när du upptäcker att det i din 

varelse finns otaliga gåvor och krafter med vilka du kan segra i prövningar och triumfera i livets växlingar 

i framtiden. 

45 Din guide i denna tid kommer att vara min Ande. Jag ska bereda dig en väg genom det nya Röda 

havet, som på Moses tid. Jag ska rädda dig och bevara dig i öknen. Jag ber er bara att ni lever mitt 

exempel på kärlek outtröttligt och att ni är trogna till slutet. För du kommer att finna det slutliga målet när 

din ande anländer till portarna till det förlovade landet, där du kommer att vila från mänskliga strider och 

finna befrielse från denna världs passioner och elände. Där kommer du att lära känna andens sanna ljus, 

som kommer att visa sanningen i sådan fullhet som du kan se solens ljus i denna värld. 

46 Från Fadern kom ni fram, och till honom måste ni återvända, med inte bara er ursprungliga renhet, 

utan också den storhet som utbredningen av de gåvor ni har kommer att ge er när ni uppfyller mina 

gudomliga lagar. Men ingen kommer ensam in i min närvaro, utan var och en kommer att ta med sig alla 

dem som han räddade, som han botade, som han tröstade och ledde på frälsningens väg. För att hjälpa er 

ande på sin utvecklingsväg har jag gett den mina kärleksläror vid den här tiden. 

47 Nu är det dags att lära sig. Se hur Min Ande strömmar ut över allt kött och över varje ande. Vissa 

förkunnar Mitt Ord i sin hänryckning, andra utan hänryckning. De gamla, de unga och barnen talar om 

mitt andliga rike. Är inte detta de bevis som både mina profeter och jag en gång i tiden meddelade er om 

min nya manifestation? 

48 Rensa ditt hjärta och ditt sinne så att din själ kan resa sig och rena sig själv. Då kommer jag att 

avslöja mitt ljus genom din varelse och förvåna mänskligheten genom dina kärleksfulla gärningar. Genom 

barnet talar jag till den gamle mannen, genom den outbildade och okunnige till den lärde och genom den 

ödmjuke till den arrogante. I dag förstår ni ännu inte vad som väntar er, men i morgon kommer ni att veta 

det och ni kommer frivilligt att ge er iväg till de provinser som (fortfarande) sover i dag och som i morgon, 

när de tar emot mitt gudomliga budskap, kommer att vara redo att följa mig. 

49 Idag väntar ni med längtan på att er Mästare ska komma ner för att undervisa er och påminna er 

om tidigare tiders undervisning. Du lever vaket, med ett villigt öra och ett hjärta som slår i kärlek till mig. 

Ditt sinne är uppmärksamt, redo att fundera över mitt ord, och därefter, i tystnad, minns du mina råd och 

bud och försöker förstå dem för att kunna omsätta dem i praktiken. Då inser ni hur ren Min undervisning 

är och hur svår er uppgift är, och ni frågar Mig om det är nödvändigt för er att först bli andliga varelser för 

att bli mer ivriga, genom att kasta det kroppsskal ni bär idag, för ni känner att det är ett hinder för er 

andliga uppstigning och för att fullfölja ert uppdrag. Men jag säger dig att du bör ta emot detta omslag 

med kärlek och använda det med skicklighet. Jag har inte skapat den förgäves och gett den till dig. Om du 

vet hur du ska vägleda den kommer den att bli din medarbetare och du kommer att kunna uppskatta och 

njuta av din existens på jorden genom den skörd som du får från din kärlekssådd med dina bröder. 

50 Ta mig som exempel och gör underverk, eftersom ni är mina utvalda. Var läkare och rådgivare åt 

era bröder, advokater och förböner för människor, och lägg hela er själ i ert arbete för att föra dem till 

säker hamn och för att de ska känna att de går på säker mark på vägen mot gottgörelse. 
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51 Gå in på de fält som jag har förberett och plantera fröet i dem. Lös upp jorden som en god bonde 

med din kärlek, för människans hjärta har hårdnat och du måste bearbeta det tålmodigt. - När du har mött 

oregerliga andar har du velat undvika dem och sagt: "Han hör inte till dem som Gud söker, han vill ha 

ödmjuka hjärtan." - Vet ni inte att det är just dessa hjärtan som jag har kommit för att söka och förvandla? 

Jag frågar dig: När du kom till mig, var ditt hjärta redan ett hem eller ett tempel för mig? Vänd blicken 

tillbaka och inse att du redan har lagt ner din tunga börda och att du har återfötts till det sanna livet. 

52 Varför tvivlar ni ibland på Min manifestation genom det mänskliga intellektet och kräver bevis 

från Mig, och varför saknar ni tro så länge ni inte ser den tjänst ni ber om uppfyllas? Ni vill höra mig tala 

på ett mer valt språk för att kunna tro på och ingripa i mina höga råd. Jag frågar er: befinner ni er redan på 

andlighetens topp för att kunna tolka mina inspirationer? Är du redan så högt utvecklad att du kan läsa 

Min vilja i min andevärld? - Ni är fortfarande för små för att förstå mig, men jag vägleder er på den väg 

som kommer att leda er till andlig kontakt med mig, så att ni kan få veta min hemlighet. 

53 Ni har nedvärderat det uppdrag som anförtrotts er ande, trots att jag har gett er ett eget öde som ska 

leda er till fred och det eviga livets fulländning. 

54 Om du är ödmjuk kommer du att bli stor. Storhet ligger inte i arrogans och fåfänga, som många 

tror. "Var mild och ödmjuk i hjärtat", har jag alltid sagt till er. Känn mig som Fader och älska mig, sök inte 

en tron eller ett namn som skiljer dig från andra för ditt kroppsliga skal. Var bara en människa bland andra 

människor och ha god vilja i dig. 

55 Utrusta er så att ni kan skåda mig i all min härlighet och vittna om mig, och i takt med att ni höjer 

er andligt kommer jag att hälla min kunskap i er. 

56 O människor som inte har kunnat frigöra er från världens fåfänga för att uppfylla andens lagar! Ni 

älskar den här jorden som ger er tårar och ni kommer till den gång på gång utan att förstå syftet för vilket 

ni har skickats. Jag säger till er: fullgör ert uppdrag och förbered er för resan till det land som jag har lovat 

er, så att ni kan höra min Faders röst som välkomnar er och ger er den vila som ni har fått genom era 

gärningar av kärlek och barmhärtighet för era bröder. 

57 Var inte rädda för prövningarna i denna tid. Beväpna er med styrka och hjälp era grannar. Du 

kommer att hitta många bland dem som smärtan har avskräckt. Ni kommer att se era bröder i ångest och ni 

kommer att ha helande balsam för alla, ett ord av förstärkning och uppmuntran och en ljusstråle från er 

Fader. Gör smärtan hos dem som lider till din egen, så har du delat lidandet med dem och gett dem kärlek 

och barmhärtighet. 

58 Till er som gråter i tystnad säger jag: välsignade är de som kommer för att söka tröst. Ni har inte 

bett om symboler eller bilder för att be, för ni vet att jag är med er och ni har funnit mig inom er. Jag har 

gett din kropp och din ande kraft. 

59 Välsignade är de som visste hur de skulle leda folkmassorna och som, när de kände korsets börda, 

sökte mig som hjälpare. Jag lyser upp vägen för alla varelser som lever i de andliga och materiella 

regionerna. Se inte på varandra som främlingar, utan ge varandra värme och älska varandra i sanning; ty 

om ni älskar era bröder har ni älskat mig. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 48 
1 Ni som söker er till skuggan av det breda trädet där ni kan vila - här hör ni Mitt Ord som ger er 

tröst och styrka så att ni kan begrunda den väg som ni måste vandra i överlåtelse. 

2 När du känner att din ande blir svag, be Elia om hans stav, så att du kan luta dig mot den för att nå 

Faderns kristallklara källa, där vattnet från hans kärlek och visdom flödar över som en sporre och till 

glädje för de vandrande. 

3 Jag lär er att bygga det sanna templet, för det finns många som har byggt helgedomar utan att ha 

gett dem trons grundvalar. Mitt tempel måste vara som ett träd vars grenar sprider sig kärleksfullt över 

hela universum, där fåglarna gläder sig på olika sätt och förenar sina röster till en harmonisk, ljuvlig och 

perfekt konsert som de erbjuder Skaparen. I detta kommer din ande att stiga upp för att söka sin Herre - 

som Fader, som Mästare, som Läkare; men aldrig kommer du att söka honom som Domare. 

4 Den sanna Guden kommer att älskas på ett sant sätt, de falska gudarna kommer att förintas, och de 

orena och ofullkomliga kulterna kommer att ge plats åt Andens dyrkan, som kommer att vara en 

kärlekssång till Fadern. 

5 I sanning säger jag er att jag har talat mycket till er under denna tid, men ibland förstår ni mig inte 

och ibland låter ni mig bara tala i tomheten. Men ekot av detta himmelska ord kommer inte att förbli ohört 

och kommer att höras av människor i hela universum. 

6 Om det andliga förvandlades till materiella ting skulle ni i detta ögonblick se er själva sitta vid ett 

bord med enorma dimensioner, och framför var och en av er skulle ni skåda brödet av Mitt Ord, 

representerat av utvalda livsmedel. 

7 De som gradvis förandligar sig berättar för mig att de inte skulle byta ut mitt ord mot den mest 

utsökta och frestande maten. De som ännu inte har lyckats övervinna sin materialism skulle föredra att 

deras Fader, i stället för att ge dem andliga gåvor och varor, ger dem världens rikedomar i överflöd. 

8 Hur många har lämnat maten vid Mitt bord, som Jag erbjöd dem med så mycket kärlek, utan att 

ens ha rört vid den? När kommer de någonsin igen att uppleva en tid av nåd som den nuvarande, då de var 

ämnade att komma till jorden för att höra Mitt Ord? - De är hårda stenar som behöver stormar och tid för 

att slitas ner. Deras arv kommer att undanhållas dem så länge de inte vet hur de ska skydda och vårda det. 

Men de kommer att få det igen, för jag har sagt er att det som Fadern ger sina barn aldrig kommer att tas 

ifrån dem, utan bara behållas för dem. 

9 Detta är det mäktiga trädet i vars skugga vandrarna vilar för att återhämta sina krafter från sina 

tröttsamma vandringar genom att äta av dess frukter. 

10 Under detta träd väntar jag på alla; vissa kommer att återvända nöjda med den utförda uppgiften, 

andra med hängande huvuden och tomma händer. 

11 När lugnet försvann från era hjärtan och tårarna rann oavbrutet nerför era kinder började ni fundera 

för att inse orsaken till er sorg. Då avslöjade ditt samvete för dig att orsaken till din sorg och din brist på 

fred berodde på att du inte hade blivit så mycket förandligad, att du inte hade fullgjort ditt uppdrag, att du 

inte hade kärlek och barmhärtighet för dina bröder i dina livsverk. 

12 Ert nuvarande liv har varit en försoning för detta, för ni vet inte hur många synder som ni har 

fläckat er själ med i tidigare liv som ni renar er från idag. Det är anledningen till att ni inte har haft fred i 

era hjärtan. 

13 De som har förlorat även den sista lilla gnistan av fred kämpar hårt för att återfå den och inser att 

denna nåd endast finns på rättvisans och godhetens väg, som jag i varje ögonblick pekar ut genom 

samvetet. Därför strävar de som har hört mitt ord efter att följa min väg, eftersom de vet att min väg leder 

till frid, och när en svårighet eller ett besök kommer är min barmhärtighet nära för att resa dem upp. 

14 Min lag kräver inte övermänskliga offer, den innebär inte slaveri och binder inte heller någon med 

kedjor. Visst är det ett kors, men ett kärlekens kors, ett kors vars tyngd stärker snarare än utmattar. 

15 Kom ihåg att du vid olika tillfällen i ditt liv har känt verklig frid, och du kommer att inse att det 

skedde när du gjorde det som var gott, när du förlät, när du försonades med någon, när du lämnade din 

bekväma säng för att gå till en sjuk person och ge honom tröst. För ett ögonblick fanns det en frid i mitt 

rike i din ande. 
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Till er som jag lär att bevara freden under hela ert liv säger jag er i sanning att er uppgift sedan tidernas 

begynnelse har varit att ge fred till era bröder. Därför ber jag er, varje gång jag gör mig känd för er, att be 

för människorna, för era själar som förenas i en tanke och i samma avsikt kommer att nå hjärtan som en 

andedräkt av lycka och frid. Du har också fått instruktioner och auktoritet att ge inre frid, ljus och lugn till 

de varelser som bor osynligt (för dig) i den andliga dalen. 

16 Världens vägar är fulla av faror och frestelser. Därför faller andarna ofta under världens och 

materiens herravälde, trots att de har kommit ut från mig fulla av ljus, kunskap och föraningar, med vapen 

och medel för att försvara sig och erövra. 

17 Jag fann er besegrade, men ni lyssnade till min röst som sökte er med vänlighet, och så reste ni er 

upp fulla av tro och hopp. Sannerligen säger jag er: Det ska inte finnas någon förlorad eller besegrad som 

inte hör den rösten när tiden är inne. 

18 I den tiden kommer de som har kommit längst, de som har gått mest vilse, de som har gått mest 

vilse, att vara de som älskar mig mest intensivt och följer mig. 

19 Min kärleks mejsel hugger de hårdaste stenarna. 

20 För att nå detta mål söker jag er ande eftersom den kan förstå min lära.Men först måste jag tala till 

ert hjärta, begränsa mig själv genom röstbäraren och förmänskliga mitt ord. Detta är det stadium som leder 

dig till samtal från ande till ande. Då kommer det att vara Min andliga röst som kommer till dig som en 

inspiration, som kommer att visa dig vägen till din rening, för din kropp är ibland en tung kedja eller en tät 

slöja som inte tillåter dig att se bortom det materiella. 

För att hjälpa er att vinna i denna kamp har ni här Min gudomliga inspiration som av kärlek till er 

förvandlas till mänskliga ord som kommer till er som en smekning för sinnet och hjärtat. 

21 Detta är minnesdagar, och det är därför ni har ägnat er åt hängivenhet och förberedelser. Åh, om du 

bara kunde bevara denna andlighet i hela ditt liv utan att falla in i fanatism, hur stor skulle inte din 

utveckling bli? 

22 Glädje finns i hjärtat hos dessa skaror, eftersom de vet att de har den himmelska banketten framför 

sig, där Mästaren väntar på dem för att ge dem det sanna livets bröd och vin att äta och dricka. 

23 Det bord kring vilket Jesus samlades med sina apostlar vid den tiden var en symbol för 

himmelriket. Där var Fadern omgiven av sina barn, där fanns maten som representerade liv och kärlek; 

den gudomliga rösten ljöd och dess väsen var världsomfattande harmoni, och den fred som rådde då var 

den fred som finns i Guds rike. 

24 Ni har försökt att rena er själva i dessa andaktsböcker och trott att Mästaren skulle ge er ett nytt 

testamente i sina ord, och så är det: Idag låter jag er minnas brödet och vinet med vilka jag representerade 

min kropp och mitt blod. Men på samma sätt säger jag er att i denna nya tid kommer ni att finna denna 

näring endast i den gudomliga betydelsen av Mitt Ord. Om ni söker Min Kropp och Mitt Blod måste ni 

söka dem i den gudomliga skapelsen, för Jag är bara Ande. Ät av brödet och drick av vinet, men fyll också 

min bägare, jag vill dricka med er: Jag törstar efter din kärlek. 

25 Bär detta budskap vidare till era bröder och lär er att blodet, eftersom det är liv, bara är en symbol 

för det eviga livet, som är sann kärlek. - Genom er börjar jag upplysa mänskligheten med mina nya 

uppenbarelser. 

26 Män och kvinnor, barn, unga män och gamla män kommer att utgöra Kristi apostolat i denna tredje 

epok. Men jag säger er, mer än hjärtan - det kommer att vara andan som jag söker. 

Även om inte hela mänskligheten hör mitt ord vill jag att de ska känna min närvaro i denna välsignade 

timme. Familjefäder i sina hem, sjuka i sina läger, de som hungrar efter rättvisa, de som straffas av 

människor, de som inte har någon frid i sina hjärtan, de kränkta, de fattiga - ni alla, gå tyst in i min 

helgedom så att ni kan höra er Herres röst säga till er: "Frid vare med er!" 

27 Människor, i detta ögonblick omger mina apostlar, som nu är i Anden, mig i det osynliga - som på 

den tiden: 

Petrus, Johannes, Jakob den äldre och den yngre, Thaddaeus, Thomas, Matteus, Bartholomeus, Simon, 

Filippus, Andreas och till och med Judas, som är fylld av smärta. De följer alla med mig i denna nya 

måltid. På vilken annan plats på jorden skulle du kunna få se den bild som jag visar dig? - Du kommer att 

få se bilder utan liv, medan jag kan få dessa andar att manifestera sig i livets och ljusets fullhet. 
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28 Som vid den tiden finns det glädje och samtidigt smärta i min ande, för alla mina barn är ännu inte 

återlösta. 

29 När ni hör Mitt Ord som säger att ni sitter vid Mitt bord, kan era tankar inte komma ifrån den 

lärjunge som i ett ögonblick av förvirring förrådde sin Mästare och sina bröder.Då frågar ni er själva om 

det också kommer att finnas en förrädare vid den tiden, och er ande frågar Mig: "Kanske blir det jag?" - 

Tårar kommer till dina ögon och du ber mig om styrka att aldrig falla i frestelse. I sanning säger jag er att 

det även i denna tid kommer att finnas de som förråder mig, men det kommer inte att ske i min kropp som 

i den andra tiden, utan de kommer att försöka dölja sanningen i min lära med sina verk och få människorna 

att tro att det som har varit en undervisning av gudomlig visdom är bedrägeri. 

30 Ni lovar alla att älska mig och följa mig ända till döden, men jag säger er att ni ska vakta och be, 

för Judas hade också lovat att ge sitt liv för mig. 

31 Om då Min fysiska tortyr varade en natt och en dag, och döden avslutade kroppens plågor, så 

känner Jag nu i anden smärtan hos alla dem som lider; i varje anklagad är Jag dömd av jordens domare, 

och i varje fängelsecell är Jag fängslad i hjärtat hos dem som lider denna försoning. Gråt inte bara vid 

minnet av de timmar av smärta som Jesus upplevde på jorden, för Min lidelse är fortfarande inte över. 

32 Din ande börjar redan dela min sorg när den inser att den fortfarande måste förtjäna meriter genom 

sina verk av kärlek och barmhärtighet för att uppnå den lycka och frid som mitt ord lovar den som följer 

mig till slutet. 

33 Lyft upp din ande i enkel bön, för bön är en kontakt och ett närmande till Herren. 

34 Den här middagen är gjord av kärlek, glöm inte bort det. Ta brödet från bordet och dela det med 

era bröder, och när ni alla är i evigheten kommer ni att förstå att denna uppenbarelse som jag nu ger er var 

en symbol för evigt liv. Kom, ni skaror, för om det under den andra epoken bara var tolv som satt vid mitt 

bord, så kommer det i dag att vara ett hundra fyrtiofyra tusen: men min kärlekskallelse är för alla 

människor. Jag vill att ni alla följer med mig under denna tid. 

Vissa bävar för mitt ord, vissa gråter och andra känner sig ovärdiga att höra det. Jag, som vet vem var 

och en av er är, säger er att bland detta folk som nu strömmar till för att lyssna till min undervisning, finns 

det också de som fick mirakel på den tiden för att tro på mig; att det finns de som tvivlade på Jesus, och 

även de som skrek inför Pilatus: Korsfäst honom, korsfäst honom! 

35 Många såg mig gå till Golgata med korset på mina axlar, utan att veta vem de följde, och såg 

Marias tårar utan att vara medvetna om vem hon var som grät. Se hur jag nu undervisar på nytt och 

förvandlar dem som då inte kunde känna igen mig till mina lärjungar. 

36 På korset bad jag om förlåtelse för er eftersom ni inte visste vad ni gjorde. Denna förlåtelse har 

tagit sig uttryck i en ny möjlighet som Fadern erbjuder er att öppna era ögon för sanningen, att rädda er 

själva och att närma er mig. Men trots min barmhärtighet mot er finns det fortfarande några som söker 

efter brister i mitt ord för att ha en anledning att inte tro och inte följa mig. Men sannerligen, säger jag er, i 

det andliga väsendet i Mitt Ord finns det ingen som helst fläck, medan jag med detta oansenliga och enkla 

Ord har raderat ut många fläckar från era hjärtan. 

37 Ni är alla föremål för min dom. Det finns inget som rör dig mer än min kärleks barmhärtighet mot 

dig, för min dom är av kärlek. 

38 Vid den tiden öppnade Josef av Arimatea portarna till sitt hus så att Mästaren kunde fira 

påskhögtiden hos honom i sällskap med sina lärjungar, när de ännu inte visste att Lammet som skulle 

offras vid den högtiden skulle vara Jesus. 

39 Nu ber jag er att i era hjärtan förbereda värdshuset där jag går in för att med Mitt Ord påminna er 

om de verk och instruktioner som Jag sedan förseglade med Mitt Blod. Men begränsa er inte till att minnas 

Min lidelse endast under dessa minnesdagar. Du måste bygga en helgedom i ditt innersta där du för evigt 

kommer att minnas den kärlekslektion som Kristus gav dig till jorden. Denna helgedom kommer att vara 

oförstörbar i de stormar som syftar till att förstöra mänsklighetens tro. 

40 Idag låter jag min röst höras i många provinser, städer och byar så att många kan bli kallade. På 

mitt sätt sår jag balsam, tröst och frid i hjärtan, väcker hopp hos dem som trodde sig vara förlorade från 

nådens liv och ger liv åt dem som var döda i last och synd. 

41 På den tiden gick jag också från en provins till en annan och min närvaro skapade glädje bland de 

behövande, de sjuka och de andligt fattiga. Alla följde inte mina steg, men de stannade kvar som levande 
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vittnen till de mirakel jag utförde på dem. Män, kvinnor och barn kom till Jesus, deras sorgsna ansikten 

och deras klagan talade till mig om deras elände och lidande. De hade hört rykten och nyheter om mina 

mirakel och väntade ivrigt på att rabbinen från Galiléen skulle komma för att sträcka ut sina händer mot 

honom och be honom om bevis på sin kraft. 

De var enkla hjärtan, men det fanns andra, de skriftlärda, laglärarna och fariséerna, som i sitt ogillande av 

Jesus slutligen krävde att han skulle visa dem sina händer för att se om de visade den kraft med vilken han 

botade de sjuka genom att bara röra vid dem. 

42 Min medkänsla gällde alla utan åtskillnad. Jag var Fadern som kom för att befria alla sina barn från 

deras smärta. Jesus, läkaren, var all balsam, och det var inte nödvändigt för honom att röra vid den sjukes 

kropp för att återställa honom till hälsa. Ibland - för att ge människor bevis på vad tron är kapabel till - lät 

jag en sjuk person komma fram till mig och röra vid mitt klädesplagg för att göra honom frisk. 

43 I vår tid är det inte längre människan Jesus som kom till er värld för att söka syndare och 

behövande. Nu är det Jesu Ande som ger sig till känna för mänskligheten för att bland människorna i 

denna tid upptäcka de nya lärjungar som kommer att vara trogna honom till slutet. Vid ett andligt bord har 

han erbjudit dem bröd och vin, osynliga för mänskliga ögon men verkliga för Anden. Många av dem som 

hör mitt ord ivrigt idag trodde mig inte en gång i tiden, men jag ber er: Vilka mirakel och vilka tider väntar 

de som, trots att de hör mig nu, inte tror på min manifestation? De tvivlar eftersom jag uppenbarar mig 

genom obildade och enkla människor och inte genom forskare eller teologer, men jag säger er att ni alltid 

kommer att finna mig bland de "minsta av dessa". 

44 De som har förstått värdet av detta ord och som har undersökt det tills de har funnit dess 

gudomliga innebörd är de som kommer att bevara det som ett frö av förandligande som de måste sprida 

bland människorna i morgon. 

45 Första gången hördes Herrens röst i det allra heligaste, andra gången gav jag er mina kärleksläror i 

Jesu ord.Nu hör ni mitt ord genom en mänsklig röstbärare och imorgon kommer det att vara min 

inspiration som upplyser varje ande i en mycket intim förening mellan Fadern och hans barn. 

46 I den andra gången berättade jag för er: "Människan lever inte enbart av bröd, utan av varje ord 

som kommer från Gud." Därför var brödet med vilket jag visade upp min kropp bara en symbol. Idag 

säger jag till er: Ta mitt ords bröd, drick vinet av dess andliga innebörd och du kommer att få näring för 

evigt. 

47 Förstå att jag kommer från fredens rike till tårarnas dal, jag stiger ner från de rättfärdigas boning 

för att tala till syndare. Jag bär inte en konungs krona eller spira, jag kommer ödmjukt för att göra mig 

känd för er genom en klumpig kropp som jag förvandlar med mitt ljus och överraskar er med den 

obegränsade sanningen i min undervisning. 

48 Jag skäms inte för er, och trots era synder och brister kommer jag aldrig att förneka att ni är mina 

barn eftersom jag älskar er. Det har snarare varit folket som skäms över mig när de förnekar mig vid 

många tillfällen. 

49 Idag häller jag ut min Ande bland er så att ni lär er att erbjuda mig en andlig och enkel tillbedjan, 

fri från materialism, traditioner och fanatism. 

50 Ni som har störtat de falska gudar som ni dyrkade i gångna tider kommer att veta hur ni ska gå in i 

den helgedom som jag för närvarande formar i er själ med mitt ord. 

51 Jag ser i era hjärtan en önskan om att jag ska stanna hos er och undervisa er i denna form hela 

tiden, men det får inte vara så, för om jag beviljade er begäran skulle ni inte göra någon ansträngning för 

att söka mig genom era kärleksgärningar och ni skulle nöja er med att lyssna till min undervisning. 

52 Sedan gammalt har jag sagt er att mitt rike inte är av denna värld, och sannerligen säger jag er att 

jorden inte heller är ert hem i andlig mening. Faderns rike finns i hans ljus, i hans fullkomlighet, i hans 

helighet. Detta är ditt sanna hem, detta är ditt arv. Kom ihåg att jag sa till er att ni är arvtagare till 

himmelriket. 

Den här planeten är som en bostad som tillfälligt skyddar dig, där din själ utsätts för prövningar för att 

renas, så att när den återvänder till det andliga hemmet kommer den att ha uppnått framsteg och 

utveckling. Fråga er därför inte: "Varför har jag inte funnit fullkomlig frid och lycka i den här världen?" 

Sannerligen säger jag er att inte ens de som har varit rena har funnit sann fred i denna jordiska dal. 
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53 Om denna jord skulle ge er allt ni önskar, om det inte fanns stora andliga prövningar på den - vem 

av er skulle då ha lust att komma in i mitt rike? 

Förbanna inte heller smärtan, eftersom ni har skapat den genom era överträdelser. Bär det med tålamod 

och det kommer att rena dig och hjälpa dig att komma närmare mig. 

54 Inser du hur rotad du är i den här världens härligheter och tillfredsställelser? Det kommer att 

komma en tid då önskan att få bort dig från den kommer att vara mycket stark. 

55 Den som kan klara av sina prövningar genom andlig upphöjning upplever frid i detta 

övervinnande. Den som vandrar på jorden med ögonen riktade mot himlen kommer inte att snubbla, och 

hans fötter kommer inte heller att skadas av törnena på försoningens väg. Ni som hör mig, bär era 

prövningar med kärlek, så att ni kan bli en förebild. Sträva efter att göra allt större framsteg i din 

fulländning. Om det inte vore så, varför har ni då kommit till denna dag? Varför har ni lämnat ert arbete 

för att sitta på dessa hårda bänkar? Eftersom du är på jakt efter fred, ljus och balsamets helande kraft. 

Bland dessa skaror finns de som söker min visdom och mina uppenbarelser för att föra ut detta budskap 

till provinserna i morgon. Det finns också de som har syndat mycket och som har sagt till mig med tårar 

som rinner nerför deras ansikten: "Fader, vi är inte värdiga att höra ditt ord." Men jag säger er att jag har 

kommit just för er skull, för dem som har avvikit från utvecklingens väg. Jag har aldrig kommit för att 

söka de rättfärdiga på jorden - de är redan frälsta. Jag söker dem som inte längre finner styrkan inom sig 

själva att rädda sig själva; till dem ger jag min välsignelse och min ömma kärlek. 

56 Om någon av er har fått höra att hans ande är förlorad på grund av hans synder, och han 

fortfarande vill rätta till sina fel och rädda sig själv, så kom till mig så ska jag ge honom min förlåtelse och 

höja honom till ett nytt liv. Han kommer att bli som Lasaros som uppstod när han hörde Jesu röst säga till 

honom: "Stå upp och gå". 

57 På samma sätt söker jag den okunnige för att öppna sanningens bok, "det sanna livets bok", inför 

hans ögon. Jag vill att de som förr förnekade mig och hädade mig ska resa sig bland människorna i dag 

och bilda ett folk som är ett exempel på andlighet, ödmjukhet och välgörenhet, som vittnar om min 

undervisning genom kärleksfulla gärningar för sina bröder. 

58 Jag ser att ni använder er av min undervisning, men ni är fortfarande långt ifrån fulländning. Du är 

fortfarande svag, för du har inte tagit tre steg, och redan frestelsen för dig ner. 

59 Var stark, och om dina föräldrar eller dina barn missbedömer dig på grund av min undervisning, ge 

prov på fasthet och tro, och var inte rädda, för min kraft och ditt exempel kommer att övertyga dem om 

denna sanning. Om några av dem som missbedömde dig har lämnat den här världen utan att du har omvänt 

dem, tappa inte modet, för det frö du planterade i dem tog de med sig i sin ande, och det kommer att 

blomma i andra världar. 

60 Fundera över de läror som jag gav er under den andra eran med min passion. Jag inbjuder er att 

minnas och reflektera över dessa läror tillsammans med mig. Kom ihåg att jag bara kommer att tala om 

dem några gånger till. Ni vet inte vad som kommer efter, men ni måste förbereda er för att ta emot de nya 

uppenbarelser som jag kommer att ge er. 

När dessa minnesdagar har kommit för dig och du vill ha frid i din ande och behaga din Herre, gör 

barmhärtiga gärningar för de behövande, förlåt dina fiender och ha "oreglerade räkenskaper" med ingen; 

för om du hade ånger i din ande i de ögonblick då jag talar Mina sju ord (på korset), hur bittra och 

smärtsamma skulle inte dessa ord falla i ditt hjärta! Då kommer ditt samvete att säga dig att när jag bad dig 

om vatten för att släcka min törst, gav du mig galla och ättika att dricka. 

61 Be, för ni lever i en tid av frestelser och förförelser och ni vet inte om de som är fridfulla i detta 

ögonblick inte kommer att vara oense eller hädiska mot Gud inom några ögonblick. Kom alltid ihåg vad 

jag säger till er i dag, så att ni alltid må vara redo i (andlig) vaksamhet och bön. 

62 Se hur Min Gudomliga Essens kan nå er genom en syndares läppar. Är inte detta ett mirakel av 

kraft och kärlek? Det sker därför att jag är den som får vatten att bryta fram ur klippan och ljuset ur 

mörkret. 

63 Genom ödmjuka mellanhänder har jag talat till de "minsta av dessa"; för om världens herrar hade 

förmedlat detta budskap till mänskligheten - sannerligen säger jag er - skulle ni ha förblivit utan kunskap 

om era gåvor och utan uppdrag att fullgöra. Ni skulle inte ha ätit av denna festmåltid och skulle ha fått 

nöja er med att titta på festmåltiden på avstånd. Genom dessa intellektuella organ (röstbärarna), som inte 
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är påverkade av teorier, vetenskaper och religiösa fördomar, har jag å andra sidan ringt till hela 

mänskligheten utan att gynna någon på grund av hans sociala klass, hans nationalitet, hans religion eller 

hans språk. 

64 Min röst kommer från Andens rike där jag är kung, från det paradis där ni alla kommer att vara 

med er Herre när ni, liksom Dimas, från ert kors, ödmjukt och med tro, säger till mig: "Herre, kom ihåg 

mig när du är i ditt rike". Ditt kors är det som jag anförtrodde dig när jag gav dig detta uppdrag: att 

undervisa, bota de sjuka, trösta och göra mina gudomliga budskap kända för mänskligheten. Detta uppdrag 

är svårt eftersom det innebär ansvar, eftersom det är känsligt, eftersom det är högljutt, och när ni utför det 

kommer hånet från de icke-troende, förtalarna och hånarna som inte ville finna sanningen i min 

undervisning att falla över er. 

65 På samma sätt gick Jesus på lidandets väg och uthärdade korsets börda, som var ojämförligt 

mycket mindre än den otacksamhet som dessa skaror visade. 

66 Här är Mästaren som påminner sina barn om gärningar från tidigare tider och sätter dem i relation 

till gärningar i nutid så att ni bättre kan förstå mina läror. Jag vill att denna undervisning ska spridas över 

hela världen, att den ska upplysa mänskligheten så att den, inför ett liv som den inte kände till, kan vakna 

upp och börja bilda ett hem, en familj i världen. Detta kommer att vara Israels sanna folk, Guds folk, där 

skillnader i härkomst, sociala klasser och stammar kommer att försvinna, eftersom de alla kommer att vara 

grenar som kommer från en stam, där alla uppfyller min lag som säger: "Älska varandra". 

67 Ni som har tagit detta kors på era axlar - inse det ansvar ni har för att visa mänskligheten 

sanningen om min manifestation och mina mirakel. Därför kräver jag av er att ni är ädla i ert sinne och att 

ni har perfekt kunskap om vem ni är i förhållande till Gud och mänskligheten, och för detta ger jag er min 

undervisning om förandligande. 

68 Förbered er på detta sätt och ni kommer att bli de goda soldaterna i denna strid, de sanna 

israeliterna enligt Anden, de trogna lärjungarna. Spara inga ansträngningar för att bevisa detta ords 

sanning. Glöm inte att Kristus, för att vittna om den sanning han predikade, lät sin kropp förstöras. Varför 

skulle han ha försvarat denna kropps liv, eftersom han tidigare hade sagt att hans rike inte är av denna 

värld? - På samma sätt tror du att man kan offra många ambitiösa mål för att uppnå det eviga livet som 

väntar din ande. 

69 Om du vill avlägsna de mörka fläckar som din bror bär på i sin själ måste du först bli fläckfri själv; 

om du vill få förlåtelse måste du först förlåta. 

70 Hur vackert kommer det inte att bli för din själ när dess sista stund på jorden har kommit, och 

anden, fylld av frid, kan säga till Fadern: "Herre, allt är fullbordat!" 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 49 
1 Din bön stiger upp till mig som blommornas doft, och jag tar emot den. 

2 Låt din ande njuta av det eviga livets bröd. Detta är inte den första instruktionen som Min 

Gudomliga Ande ger er; som människa uppenbarade Jag Mig redan vid en annan tidpunkt för att lära er att 

utveckla ödmjukhet, att leva för att göra gott för andra och att dö på kärlekens kors. När du hör Mitt Ord 

verkar det för dig som om det är den första undervisningen som din ande får eftersom du inte förstod den 

tidigare undervisningen. Idag kommer jag på nytt för att söka efter de sjuka, som alla är mina barn, för ni 

suckar alla i denna försoningens dal och era klagovisor når mig. 

3 När smärtan blir mycket stark kommer människan ihåg Gud - hur likgiltig och kall han än har visat 

sig mot Min undervisning - hon vänder sina ögon mot Mig i längtan efter Min barmhärtighet och i sin 

förtvivlan skickar hon upp denna bön: "Herre, varför beviljar Du mig inte det jag så mycket ber Dig om? 

Om du inte kan höra min bön, förkorta mina dagar på jorden, för det är ingen mening att vara på jorden 

bara för att lida." Hur mycket okunnighet visar ni inte när ni talar så till er Fader, som är all kärlek till sina 

barn! 

4 Det är därför jag för er ut ur obegriplighetens mörker med mina instruktioner vid den här tiden, så 

att ni inte ens i den största smärtan kommer att avvika från ljusets väg. Snart kommer du att förstå att jag 

inte skapade dig för att du ska lida, för lidandet kommer inte från mig utan från dig. Nu måste du gå hela 

vägen för att återfå det ljus och den renhet som du lämnade i spillror på stigens törnen. 

5 Det är sant att ditt liv är som ett stormigt hav där du tillfälligt är rädd för att sjunka. Men eftersom 

ni har sjunkit så lågt på grund av era brister, kan ni åtminstone tro på min närvaro och min kraft i de 

stunder då era prövningar är mycket svåra. Ge mig inget tillfälle att tala till er som jag gjorde till mina 

lärjungar i den andra eran, som reste med mig i en båt och som, när de såg havet skummande och Jesus 

sov, sade till honom, fulla av rädsla och ångest: "Mästare, rädda oss, vi går under." Mitt tillrättavisande 

svar var detta: "O du med liten tro!" 

6 Älskade människor, utforska min undervisning, orientera ert liv efter dessa lärjungars exempel, för 

ni kommer också att bli lärjungar. Kom ihåg, mina barn, att från och med år 1950 kommer ni inte längre 

att höra detta ord. Använd den nu så att den kan rena dig och du inte längre kommer att befinna dig på 

syndens väg. 

7 Mitt kärleksoffer i den andra tidsåldern visade dig hur du kan tvätta bort de fläckar som du bär på 

din kropp och själ, även de som Sodom och Gomorra lämnade till dig som ett arv*. Jag offrade mig själv 

för att undervisa människorna, för att visa dem lydnadens och kärlekens väg genom vilken de kan nå sin 

frälsning. 
* Detta är en hänvisning till sodomiternas kardinalsynd, perversionen av det sexuella, och dess fortsatta 

inflytande fram till i dag. 

8 Nu, efter att jag har gett er otaliga läror, är ni utrustade för att rädda er själva och rena er själva. Jag 

meddelade er då att jag skulle återvända bland människorna, och här är jag nu och uppfyller mitt löfte. 

9 Om alla som hör detta ord inte känner min närvaro beror det på att deras materialism, deras synd 

och de idéer som är rotade i deras sinnen skiljer dem från Mästaren. Men ett ögonblick av omvändelse 

räcker för att de ska känna mig i sin ande. Min kärleks ljus kommer att lysa upp dem som Petrus när han 

bekände Jesu gudomlighet som svar på Mästarens fråga. De kommer att göra slut på sin ondska, se med 

fasa på sitt förflutna och börja ett nytt liv - rent, nyttigt och värdigt. Därför säger jag till er att ni inte ska 

döma era bröder när de kommer till er med sin börda av synder och laster. Förkasta dem inte, för det skulle 

vara samma sak som den grupp som tog en kvinna i äktenskapsbrott och förde henne inför Jesus för att 

pröva min rättvisa. Vilken allvarlig läxa jag gav dem som trodde sig vara fria från synder jämfört med 

äktenskapsbryterskan, när jag sa till dem: "Den som tror sig vara fri från synder, låt honom kasta den 

första stenen på denna kvinna", och de drog sig tillbaka och skämdes. 

10 Hur förstående, uppriktiga och ödmjuka måste ni inte vara om ni inte vill att jag ska kalla er 

hycklare som fariséerna, som jag kallade vitkalkade gravar - vackert preparerade på utsidan men orena på 

insidan. 

11 Min blick är sökande och tränger in i djupet av ditt väsen och i ditt hjärtas innersta vrår. Min 

barmhärtighet är redo att skriva in dina gärningar i ditt livs bok, som kommer att vara din domsbok. Se till 
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att den endast registrerar goda gärningar, så kommer den frid som din ande därigenom får att vara ett 

tecken på stora belöningar i det andliga livet. 

12 Idag minns ni den dag då Jesus anklagades av människor och då till och med barnen, som följde de 

vuxnas exempel, i sin oskuld ropade: "Korsfäst honom!" 

13 Jag ställdes inför domarna och glädjen var stor bland dem som önskade min död när jag dömdes 

till korsfästelse. Likt ett lamm som ska offras böjde jag ödmjukt min nacke och accepterade martyrskapet, 

som det står skrivet. 

14 Idag står jag återigen inför mina domare. Jag visar er min sanning så att ni kan undersöka den och 

döma den, och jag vet att ni kommer att hitta fel i den som den inte har, för att i efterhand fördöma den. 

Döm mitt verk, men låt alla de som jag har gett er mitt ord genom dem vara i fred. 

15 Det finns andar bland er som har renat sig själva från sina stora fel från gamla tider, och i Israels 

sköte fram till era dagar på jorden, för att vara rena när de bor i den andliga rymden. Dessa är de som tror 

på min närvaro i denna 

tid, och de kommer att vara de som frågar dem som förföljer Mitt verk: "På grund av vilka brister har ni 

invändningar mot denna undervisning?" Precis som på hans tid frågade Pilatus folkmassan: "Vad anklagar 

ni denne man för?" - Min röst kommer att vara tyst, precis som Jesu läppar var tysta vid det tillfället, och 

jag kommer att tillåta att medan vissa dömer mitt ord, kommer andra att försvara det, för ur denna kamp 

kommer Ljuset att bryta fram. Min kärleksfulla blick kommer att omfamna alla, och min förlåtelse 

kommer också att gälla alla. 

16 Jag fördes inför Hannas och Kajafas för att anklagas och sedan inför Pilatus och Herodes för att 

dömas. Sannerligen säger jag er att mitt verk, mitt ord, vid denna tid kommer att komma inför det högsta 

rådet och sedan inför den nya Pilatus för att dömas. Det kommer att finnas statstjänstemän som tror på 

Min nya proklamation och på detta budskap, men av rädsla för världen kommer de att vara tysta och tillåta 

att Min lära och Mina anhängare förföljs medan de tvättar sina händer av den, men inte av de fläckar som 

de har satt på sina själar. 

17 Ett nytt kors kommer att ges till mig i den tredje eran. Detta kommer inte att vara synligt för 

dödliga ögon, men från dess höjd kommer jag att sända mitt kärleksbudskap till mänskligheten, och mitt 

blod, som är den andliga essensen av mitt ord, kommer att förvandlas till ljus för anden. 

18 De som dömde mig på den tiden för idag ljuset in i människornas hjärtan med sin ande som är 

ångerfull för att gottgöra sina misstag. 

19 För att Min lära ska kunna triumfera över människornas ondska måste den först bli gisslad och 

hånad som Kristus vid Marias pelare. Från varje sår måste mitt ljus strömma för att lysa upp mörkret i 

denna värld utan kärlek. Det är nödvändigt att Mitt osynliga Blod faller över mänskligheten för att än en 

gång visa den vägen till frälsning. 

20 Det kors som ni nu lägger på mig är tyngre än den andra epokens kors. Då kände ni inte Kristus, 

nu känner ni honom alla, men ändå fördömer ni honom. Den här gången kommer du inte att se Jesus 

kippande under korsets tyngd passera framför ditt hus. Du kommer inte att se min Ande tyngd av dina 

synders tyngd. Men ni kommer att höra min röst säga till er: "Jag törstar, mänsklighet", men min törst 

kommer att vara kärlekens törst. 

21 Maria, Jesu kärleksfulla moder, kommer inte att förena sina tårar med sin älskade sons blodfläckar, 

men hon kommer att sända er sin ömma kärlek från himmelriket som allas moder för er otacksamhet. 

22 Jag kommer inte att falla på vägen till mitt nya Golgata; därför kommer det inte att vara 

nödvändigt att en hjälpreda kommer till min hjälp, för jag är den starke bland de starka. Min blick kommer 

dock att söka mina lärjungar och förväntar sig att de ska vara trogna som min apostel Johannes var. 

23 Välsignad är den som vet hur man korrekt tolkar det som Mästaren har sagt till er i denna 

minnesstund. Välsignade är ni som har lyssnat till den gudomlige Mästaren vid denna tid i hans 

undervisning om minnet. Det täta mörker som mänsklighetens synd bildat är ett tillfälle för Mästaren att 

omfamna martyrskapets kors och än en gång vandra lidandets väg. 

Ni lever nu i den tredje tidsåldern, och ni erbjuder fortfarande er Herre bägaren av bitterhet, men jag tar 

ödmjukt emot den för att ge er ytterligare en lektion i kärlek. Över mitt ansikte rinner blod och tårar som 

jag har utgjutit av kärlek till er, och när ni hör mina ord kommer tårarna också till er, och tvingar er att 

minnas och ångra er. Denna gråt renar dig och för dig närmare mig. 
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24 Ni kvinnor som har försonat er med era överträdelser, var glada, för ert onda skall tas bort från er, 

så att ni kan bli starka på livets väg. Du följde Magdalena, men efter ditt fall ångrade du dig. Var stark, ge 

din själ och kropp näring och bli helad. 

25 Jag har kommit till syndare, inte till de rättfärdiga; bli därför inte upprörda. Jag älskar alla mina 

barn, friska och sjuka, rena och fläckiga, och jag tar hand om dem alla. Ett hjärta ber mig om ljus för sina 

barn, ett annat ber om förbön för sin sjuka mor, och jag ger min barmhärtighet till alla. 

26 Om ni har gråtit mycket, trösta er själva; om andra av er ber mig om känslighet för att gråta över 

era synder, acceptera dem och lugna er själva, för gråt är också lättnad och frid för det hjärta som är 

belastat av ånger och skuld. 

27 Kom ihåg: När offret var fullbordat och de som hade förföljt mig trodde att det ljus som hade 

upplyst mina lärjungars väg var släckt för alltid och att allt skulle vara slut i och med att min röst tystades, 

såg de i hjärtat på dem som följde mig en outsläcklig stråle av evighetens ljus som aldrig slocknar. För 

även om vissa missbedömde mig, älskade andra mig, och eftersom de visste hur de skulle följa mig, när 

jag lovade dem att komma tillbaka, väntade de på min återkomst, vakade och bad, och vid alla mina 

manifestationer kände de min närvaro. 

28 Det kommer att vara likadant i vår tid. De som har trängt in i kärnan av min undervisning kommer 

att fortsätta att titta på och vördnadsfullt vänta på att mina ord ska uppfyllas, medan de andra kommer att 

glömma den kärlek som jag har visat dem och min iver att förlösa dem. 

29 Jag ser den smärta som finns i varje hjärta, och medan läpparna är tysta för att de inte kan uttrycka 

vad de känner i ord, reser sig anden och har gemenskap med mig. - Mycket nära ditt hjärta pulserar 

Faderns Ande, den skyddar dig och välsignar dig. Jag stärker också ert mod, torkar era tårar och välsignar 

er alla som har samlats i dag för att höra Faderns röst som har sagt er att efter år 1950 kommer ni inte 

längre att höra hans ord genom det mänskliga sinnet. 

Ni är som mina apostlar från den andra epoken, för även de lyssnade mycket på mig. Bär Mitt Ord i era 

hjärtan så att ni kan föra det vidare till dem som inte hört Mig genom en röstbärare. 

30 Ni på jorden minns vissa tider och dagar som påminner er om de stora gärningar som er Mästare 

utförde på sin väg genom världen, och jag är med er med Min Varelse och Min Närvaro i de stunder då ni 

minns Mina verk. Men endast männen har sina bestämda dagar för att högtidligt fira minnet av min 

lidelse. I det andliga firar man inte dessa händelser, för i evigheten finns det inga (bestämda) tider eller 

dagar; det finns bara en "dag" som fortsätter och aldrig tar slut. Men mina gudomliga gärningar är 

närvarande i andan hos de rättfärdiga som lever nära sin Skapare, och den tillbedjan som de erbjuder sin 

Fader är inte bara vid specifika tillfällen, utan ständigt. 

31 O lärjungar, ni som har tagit del av min festmåltid och ätit det eviga livets bröd som er ande längtat 

efter! Ni tror att jag dör varje år och återuppstår från de döda, men det är bara i er fantasi, för jag lever i 

evighet. ni tror att min Ande stiger ner till lasternas hålor och försoningsplatserna för att bringa ljus till 

dem som har gått vilse, och jag säger till er: Om ni önskar det, om ni ber mig om det, så kommer jag att 

göra det, för jag ger alltid mina nåder så att de vilsna kan finna vägen till sin frälsning. Min blick vilar 

alltid på den som bär sin försoningskedja, och min Ande är evigt närvarande i alla världar och på alla 

nivåer, utan att göra någon skillnad för någon på grund av hans större eller mindre kunskap eller andliga 

mognad. 

32 Vet, mina nya lärjungar, att era hyllningar och bidrag till Herren skall vara ständiga, utan att vänta 

på särskilda tider eller dagar för att ge dem, precis som er Faders kärlek till er är ständig. Men om du vill 

veta hur du dagligen kan minnas Mina kärleksgärningar utan att hamna i fanatism, ska jag säga dig: ditt liv 

ska vara en ständig hyllning till honom som skapade allt genom att älska varandra. 

33 Om ni agerar på detta sätt ska jag ge er det ni ödmjukt ber mig om: att era överträdelser ska bli 

förlåtna. Jag tröstar er och ger er lättnad, men jag säger till er: När ni upptäcker era fel och ert samvete 

dömer er, be, rätta till era fel, beväpna er med styrka så att ni inte begår samma synd igen och ni inte 

behöver be mig om förlåtelse flera gånger. Mitt ord lär er så att ni kan stiga upp och ge tillgång till ljuset 

och förandligande. 

34 Denna undervisning är den väg som leder dig till mig. Vill du njuta av det utlovade riket? - Jag 

påminner er om det förbund ni har ingått med mig för all framtid och återupplivar det så att detta förbund 

inte kan brytas. Jag frågar er, Israels män: Vill ni gå in i det eviga livet och vara med mig? - Känn mig nu, 
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när jag bekräftar och uppfyller profetiorna och undervisar er med tålamod, så att varje ord som kommer ut 

ur er mun i framtiden föds av er ande, förberett i förväg av min kärlek, och förvandlas till 

barmhärtighetens gärningar för era bröder. 

35 Börja älska din nästa, bär dina lidanden med underkastelse, arbeta fram ditt bröd i svett av din 

panna. Älska er själva som jag älskar er och vakta denna nation som jag har valt bland alla och som jag har 

kallat "pärlan" där jag har placerat mina nådegåvor. 

36 Bete dig inte som Thomas när jag prövar dig, be mig inte att låta dig stoppa fingrarna i såret på 

min sida för att tro. Om jag måste ge dig en undervisning som får din ande att darra, missta dig inte på 

mig, tvivla inte, så att du inte gråter efteråt av ånger. För ditt liv är en väg av prövningar och underverk, av 

smärta och sedan av glädje, där anden formas på stegen mot fulländning. 

37 Var inte som Petrus, förneka inte honom som gav er sina läror med så mycket kärlek och skäms 

inte heller för att ni tillhör detta folk och att ni har de andliga gåvor som jag har anförtrott er, för då 

kommer ni att förneka mig, inte tre gånger som den lärjungen utan tusen gånger tusen gånger tusen 

gånger, för ni har blivit fler och fler och er brist på tro kommer att få effekt i andra nationer. 

38 Vakta, så att Min Sak inte förråds, så att Judas frö gror i hjärtan, och - när uppvaknandets timme 

kommer för dessa hjärtan - de i sin förvirring tror, som den lärjungen, att den kroppsliga döden kommer att 

befria dem från den ånger som orsakas av den överträdelse de har begått. Annars kommer de att gå in i den 

andliga dalen utan att finna frid för sin ande, som aldrig dör. 

39 Se hur jag visar dig det sanna livet när jag närmar mig dig och låter dig känna min närvaro. Men ni 

är få som är intresserade av att veta det; resten av er dör gradvis av brist på tro eftersom ni inte trodde på 

mig när jag blev människa i den andra tidsåldern. Idag tvivlar ni återigen på mitt ord och mina uppenbara 

gärningar, och ni sätter mig på prov, trots att jag bara har kommit för att väcka er till andligt liv och för att 

göra er bekanta med sanningen. 

40 Min Ande genomgår en passion som inte tar slut. I varje ögonblick är han upphöjd på korset och 

törnekronan omsluter mina tinningar. Mina sår öppnas och jag offras på nytt så att ni i mitt exempel kan 

finna lektionen i kärlek till era bröder och leva för evigt. 

41 Idag kommer jag till er i anden och säger er att jag lever i evighet, medan ni ofta har dött, för även 

om ni har mig omkring er och har hört mitt ord, vet ni inte hur ni ska ta emot det i ert hjärta, som jorden 

gör när den vänds av såaren och stöder fröets groning. Det är därför som mitt kärleksfrö inte har burit frukt 

hundrafalt och förökat sig, vilket är min vilja. 

42 I denna tid dömer jag levande och döda. Min kärleks ljus strömmar in i varje ande och över allt 

kött. "Saliga är de som sörjer, för de skall bli tröstade." Saliga är de ödmjuka, för de skall skörda ära och 

beröm. 

43 När tiden är inne ska ni, älskat folk, resa er och göra mitt heliga ord kännbart för era bröder. Ni ska 

sprida er över hela världen som goda lärjungar, och detta nya evangelium som jag lämnar till er kommer 

att spridas. Detta ljus som utgår från det sjätte inseglet kommer att lysa upp mänskligheten i denna tid, och 

med det kommer mysterierna att bli upplysta. Mina läror kommer att slå rot i olika nationer, och allt som 

människorna inte har upptäckt kommer de att få veta genom det ljus som de sju inseglen ger. Men ni ska 

tala om dessa läror som ni har fått och undervisa människor i uppfyllandet av mina bud. 

44 När mina barn tränger in i kärnan av mina läror kommer de att förstå att det har varit min vilja att 

förena mig med människor från ande till ande, att jag har kommit tillbaka till dem eftersom mitt förbund är 

oupplösligt. 

45 Ingen kan kalla sig levande om han inte känner till Min sanning, och ingen lärjunge som begår 

brottsliga handlingar, trots att han har fått denna instruktion. Jag har kommit för att föra tillbaka de andar 

som har gått vilse och för att befria dem från okunnighet och synd. 

46 Rena er som Magdalena och lev för Min tjänst. Hon konverterade av kärlek och ånger. Eftersom 

världen inte har vaknat till min kärlek, hedra mig (åtminstone) ni som har hört mig genom att uppfylla det 

bud som säger: "Älska varandra". 

47 De nationer som är i krig idag är de "dåraktiga jungfrurna" som inte ville hålla sig vakna, och när 

maken dök upp och knackade på deras dörr sov de. Det här folket (här) har känt Mig och har därför 

lyckats bevara freden. 
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48 Jag har varit din tjänare för att lära dig ödmjukhet. Närhelst du har bett mig rättvist har jag gett dig 

det, din vilja är min; du ber mig om att du inte ska sakna mat, att jag ska hålla brist från ditt hem, och jag 

ger dig det som är nödvändigt. Jag ger er allting utan att ni ber om det, för jag är er Fader och jag älskar er. 

Vilken smärta kan plåga barnet som fadern inte känner? Vem av er har inget bröd i munnen, är obeklädd 

eller saknar tak? - Jag vakar över alla mina barn. Den rena luften ger dig näring, fälten erbjuder dig sina 

frön och frukter som ger dig näring. Det har inte saknats någon källa som kan ge dig vatten för att släcka 

din törst. Jag har gett människan intelligens för att hon ska kunna söka efter livets medel och leva ett 

tillräckligt liv genom att i naturen upptäcka vad som är nödvändigt för hennes välbefinnande. Förstå att det 

inte är ni som har skapat varelserna och upprätthåller deras liv, utan jag som älskar er och tilldelar varje 

varelse sitt öde. 

49 I denna tid när jag har gjort mig känd i Anden för att ge er min undervisning, säger jag er: fullgör 

det tredje testamentet som jag lämnar er. Låt din ande komma till mig i hast, ta emot min nåd så att mitt 

ljus lyser i dig och "ordet" är på dina läppar. 

50 Tvätta er med era tårar av försoning och ånger. Öka din förståelse genom bön så att dina slutsatser 

blir korrekta. Då kommer du att känna ljuset från min inspiration över dig, och din glädje kommer att vara 

omätlig. När du har fått den gudomliga inspirationen kommer du att börja tala till dina bröder om Mitt 

verk, och sannerligen säger jag dig att ditt ord kommer att vara ett sanningsvittnesbörd. 

51 Jag har gjort min undervisning känd för er genom Ordet som förkunnades genom många 

röstbärares läppar, på många församlingsplatser, med en och samma andliga innebörd och i en och samma 

form, och som (i dem alla) markerade samma väg och pekade mot samma mål. 

52 Ingen av dem som har hört mig i denna tid kan påstå - utan att ljuga - att de inte har förstått mig, 

för alla som har kallats har förberetts i förväg. Mitt ord är en gudomlig skatt som jag inte vill att ni ska 

behålla för er själva. Bli inte rik på pengar, för annars kommer du att tro att du har mycket visdom, men du 

kommer inte att ha någonting. Sannerligen säger jag er: Egoism är mörker, och mörker i själen är 

okunnighet. 

53 Min undervisning i den tredje tidsåldern är detaljerad och tydlig, en undervisning som Elia 

förklarar för er med sitt ord och som dessutom era andliga bröder* gör lätt att förstå med sina råd, så att ni 

inte lever i villfarelse. Vem av mina lärjungar som har fått denna undervisning kommer att kunna känna 

sig för svag för att uppfylla mitt bud att föra ut detta budskap till människorna? 
* Detta syftar på skyddsandarna, som också fick göra sig kända genom sina skyddslingar. 

54 Jag vill att ni ska lära er alla sätt att utöva aktiv välgörenhet, så att ni inte säger till mig: "Fader, hur 

kan du vilja att jag ska dela med mig av mitt bröd eller mina pengar till min granne när det är så ont om 

pengar?" - Om du inte vet hur man praktiserar välgörenhet kan du inte instruera dina bröder i dessa läror. 

55 Sannerligen säger jag er: Även om era händer många gånger är tomma inför de behövande, så 

kommer er ande alltid att finna något att ge inom sig själv. Om du inte har något materiellt att dela med 

dig av till dina bröder, låt din ande erbjuda det som den har. Men inse att om det är nödvändigt att din 

välgörenhet består av materiella saker, får du inte undkomma fullgörandet av din plikt genom att säga att 

det räckte med den (goda) avsikten. Lär dig av din Fader, som ger dig allt, både för ande och kropp. Lär 

dig av Jesus, som lärde dig att ge allt av kärlek till dina bröder. 

56 Bär ditt kors med tålamod och kärlek så att jag kan säga till dig: Var välsignad! 

I hjärtat hos några av mina barn ser jag hur stormar släpps lös och till dem säger jag: vakta och be, för 

stormen kommer att passera och ni kommer att se fredens regnbåge lysa på nytt. 

57 I morgon, när mänskligheten drabbas av trångmål, kommer du att tacka för att du har lyckats stärka 

din ande genom de prövningar som du går igenom i dag. Om ni kunde se bilderna av smärta, hunger och 

elände som finns i miljoner i de länder som är i krig, skulle ni inte våga klaga.Och sannerligen säger jag 

er: även om många av era bröder inte välsignar mig, så hädar de åtminstone inte! 

58 Vakta och be, gör er värda mina förmåner och förstör med bön allt som orsakar mänsklig 

fördärvlighet. 

59 Efter det kaos som närmar sig kommer människor att söka Min faderliga kärlek och kommer att 

finna Mig i väntan på alla Mina barn. För i den tredje tidsåldern kommer hela mänskligheten att erkänna 

mig och alla kommer andligen att förenas i samma dyrkan av Gud. 
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60 Människor har agerat som "den förlorade sonen", men när de har slösat bort även den sista resterna 

av sitt arv kommer de att minnas sin Fader och återvända till honom. 

61 Jag varnar er alla med Mitt profetiska ord. Lyssna på den och sprid den så att ni i morgon, när ni 

ser den uppfylld, kommer att inse att det var er Fader som lärde er. 

62 Hur långt borta är inte mänskligheten från den andliga kamp som kommer att drabba den! Hur 

många av mina barn, vars läppar aldrig har uttalat mitt namn, kommer inte att bli förvånade över att höra 

det prisas överallt! 

63 Jag säger till er att tala mitt namn endast när ni anser att det är nödvändigt, så att ni kan lära era 

bröder vördnad för Fadern. 

64 När ni ser att all moral, dygd och rättvisa har försvunnit från världen verkar det omöjligt för er att 

förnya den, men just i detta kommer storheten i Min lära att uppenbaras. 

65 Låt min undervisning blomma i era hjärtan. Se på varandra med kärlek, hjälp varandra i era andliga 

uppgifter, stötta varandra i prövningarna. 

66 När ni har förberett er genom att uppfylla min lag kommer jag att ge mänskligheten tecken som 

gör er förening känd. 

67 När kommer ni att utrustas så att era bröder i sina hjärtan kan känna en önskan att leva i detta folks 

famn? Förstå hur allvarlig uppgiften och ansvaret är för dem som har hört mig genom det mänskliga sinnet 

i denna tid av min manifestation. 

68 Älska varandra och ni kommer att se stora skaror följa er, för människor väntar bara på ett exempel 

på sann barmhärtighet och kärlek för att följa min sanning. Om du skördar tro i dina bröders hjärtan 

kommer du att känna min kärlek i din varelse, och det kommer då inte att finnas någon större belöning för 

din ande än fred. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 50 
1 Likt lärkan som breder ut sina vingar för att täcka sina ungar, breder min kärlek ut sig över dig. 

2 Denna röst som kallar på er är den gudomliga mästarens röst; detta ord kommer från honom som 

skapade allting. Han som har makt att göra allting kommer att förvandla stenen i ditt hjärta till en 

helgedom av kärlek och upphöjelse och kommer att tända ljuset där det bara fanns mörker. 

3 En del av er kommer att förvandlas och utrustas av Min undervisning för att gå på jakt efter dem 

som är vilse i öknen, för det är så jag ser människans liv - som en öken. En del känner sig ensamma mitt 

bland miljontals själar som törstar, utan någon som erbjuder dem lite vatten; det är dit jag kommer att 

sända mina nya apostlar. 

Jag vill att mitt namn återigen ska uttalas med kärlek av vissa och att det ska höras med känslor av 

andra. Jag vill att den ska bli känd för dem som inte känner till den. Det finns människor - gamla män, 

kvinnor och barn - som inte vet något om min existens. Jag vill att alla ska känna mig och veta att de i mig 

har den mest kärleksfulla Fadern, att alla hör mig och älskar mig. 

4 Ni måste förbereda er, för det ögonblick är mycket nära då jag kommer att göra mig påmind i er 

ande. Jag ska komma till er och knacka på dörren till varje hjärta: Välsignad är den som vet hur han ska ge 

mig skydd. Vissa kommer jag att be om bröd, andra om vatten, som min lärjunge Johannes profeterade till 

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

och äta middag med honom, och han med mig. 

5 Förstå att det inte är materiella saker som jag ber er om, utan kärlekens verk i er ande. För min 

hunger och min törst är att ni ska älska varandra och leva i fred. 

6 Låt min kärlek gro i era hjärtan och släck därmed den törst som förtär mänskligheten. 

7 Jag har inte tröttnat på att vänta på dig; men du har tröttnat på så mycket vandring, för du har gjort 

din (utvecklings)väg lång. Ingen skall vara rädd för att följa mig, för jag skall vara hans stav. 

8 Kämpa för att mänskligheten ska förandligas. När du ser det förverkligat kommer du att glädjas 

och tacka din Fader. Men om du inte får uppleva detta, var inte rädd, låt fröet sås. För om du inte skördar 

frukten här, kommer du att skörda den i det liv som väntar dig. Hur kommer det livet att se ut? - Oroa dig 

inte, tro på den, för den är oändligt mycket vackrare och mer perfekt än den du lever i idag. På ert språk 

finns det inga ord som kan beskriva eller uttrycka det gudomliga, och om jag beskrev det livet för er i 

någon form skulle ni varken förstå det andligt eller förstå det. I varje värld och på varje nivå du når 

kommer jag att berätta vad du behöver veta där. Ändå har jag mycket att avslöja för er i den här världen, 

så att ni kan höja er till dem som väntar på er utan att snubbla över hindren på vägen. 

9 Jag vill att människan ska få vishet att vara ödmjuk och samtidigt välgörenhetsinriktad. Se hur 

många som genom lite kunskap blir fåfänga, känner sig stora, tar en spira och kröner sig själva framför 

sina bröder. Var ödmjuk i hjärtat, var enkel och vänlig, så skall jag kröna dig, men inte med mänskliga 

fåfängligheter. Det finns inget behov för mänskligheten att se denna belöning. - Sök inte belöning bland 

människor som har mycket lite att ge dig. Sök så att han som är all rättfärdighet och äger allt kan 

kompensera dig. 

10 Stanna inte upp på din resa genom livet, ta inte ett steg bakåt i din utveckling. Tänk på hur många 

lidanden och omväxlingar som har fört dig fram till denna punkt. Hjärtans fiskare har befriat er och fört er 

i säkerhet; orena er inte på nytt. 

Jag har sänt er till jorden för att sona era överträdelser och inte för att föröka dem. Tro inte - eftersom 

ni ser att jag förlåter er varje överträdelse - att min rättvisa aldrig kan komma till er och tvinga er att vakna 

upp från er dröm om storhet. Låt min kärleks frid avslöja allt som min vilja vill att du ska veta, så att det 

inte är min rättvisas smärta som talar till dig. 

11 Lär dig, använd den gudomliga instruktionen och låt den bli till handling. Detta är det bästa sättet 

att bevisa att du har lärt dig av mig. Men om jag frågar er vad ni har gjort med min kärleksfulla 

undervisning hoppas jag att ni inte svarar att ni inte har förstått vad ni har hört och att allt är okänt för er. 

Om ni, som har hört mina ord, skulle bevisa att min kärlek och min rättvisa är falska med era gärningar, 

vilken säd skulle ni då lämna kvar på jorden? 
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12 Just nu är det min vilja att ni ber för världens nationer, för era bröder i mänskligheten, och jag 

lovar er att jag kommer att komma ner till er alla som en "lärka "*, precis som jag redan har kommit ner 

till er. 
* "Lärkan" är en poetisk symbol för Herren som kommer ner till oss i sina vinster för att glädja och skydda oss, 

precis som lärkan glädjer oss med sin sång och skyddar sina ungar med sina vingar. 

13 Med kärlek och glädje ser jag att ni alla har förberett er för att ta emot mig - vissa med sina goda 

gärningar, andra med sin smärta och ytterligare andra med andlig botgöring. Du var tvungen att gå på 

taggiga stigar för att nå trädet där näktergalen sjunger, vars sång ger frid åt hjärtat. 

14 När ni gick ut på livets, erfarenhetens och utvecklingens vägar gick ni med ert arv, men nu när ni 

hör min röst, som överraskade er halvvägs, finner jag er utan arv. 

15 Vilket arv menar mästaren? - Andens. För medan vissa har förlorat den, har andra bytt ut den mot 

världens fåfänga. Men det ögonblick kom då ni kände ett behov av de andliga gåvorna, och eftersom ni 

inte fann dem inom er själva, började ni söka dem med rädsla på ett eller annat sätt. Det är därför jag ofta 

kallar er för "förlorade söner", för ni är som den som jag talade om i min liknelse. 

16 I era hjärtan finns märkena av de stormar som har passerat över dem, på era fötter finns fortfarande 

de ärr som törnena på vägen har lämnat på dem, och i hela ert väsen ser jag arbetet med ett liv som ni nu 

förstår att det inte kan vara det eviga livet. 

17 Din ande gick igenom en lång natt av sömnlöshet och tårar, men det hopp du satte in när du begav 

dig ut för att söka mig blev inte besviket. En vacker gryning överraskade dig och förblindade din själ för 

en stund. 

18 Till slut återvände den förlorade sonen - som finns i hjärtat hos alla dem som utgör detta folk - till 

sin fars hem, hörde hans röst på nytt och kände sig omfamnad av oändlig kärlek. Skammen över att visa 

sina trasiga kläder och sina fötter utan sandaler försvann när han kände den faderliga kyssen på sin panna 

som bevis på att allt var förlåtet av den far som hade väntat länge på att sonen skulle återvända. 

19 Det är därför jag har sagt till er i dag att ni alla har förberett er för att ta emot mig och att ni har 

gjort er värda min smekning. När du hade vilat och suckningarna i ditt bröst hade upphört, gav din Fader, 

som förvandlade sig själv till Mästaren, dig sina instruktioner så att du kunde börja utföra den uppgift för 

vilken du skapades och sändes till jorden. 

20 Den som ökar sin kärlek till Fadern och blir hans lärjunge kan inte längre missa vägen efteråt. Jag 

låter dem alla komma in i min helgedom, så att de, när de ser den renhet och fulländning som råder där, 

inte vågar besudla den. 

21 Neofyten blir glad och upprymd av den gudomlige mästarens undervisningsdiskurs, och när han 

tränger in i kärnan av hans undervisning inser han att det arv som han trodde att han hade förlorat under 

sin livsresa alltid har funnits hos honom. Men hans ögon såg det inte och hans hjärta kände det inte 

eftersom han var döv, blind och okänslig för sina andliga gåvor. Han är återigen stärkt, trygg och 

förtröstansfull och har en önskan - eftersom han älskar sin skapare och känner sig älskad av honom - att 

återigen gå de vägar som han lämnade bakom sig. Men inte för att gå vilse, utan för att lysa upp dem, för 

att ta bort törnena och söka upp de vilsna vandrarna och visa dem vägen till det träd där han själv återfick 

liv och tro. 

22 Välsignade är de som outtröttligt söker sanningen, och ännu mer de som inte behåller den för sig 

själva när de har hittat den, utan för den till folket för att lysa upp sina bröders väg med dess ljus. 

23 Jag har kallat er "arbetare" och ni kan vara det i sanning. Jag har gett er tiden, utsädet, vattnet, 

åkrarna och verktygen. 

24 Enkel är den symbol som jag talar till er med så att ni kan förstå allt jag vill berätta för er i dessa 

läror. 

25 Jag lämnar min kärleksdagg på din ande, som gör dig fruktbar och smeker dig. Varken på bergen, i 

dalarna eller på blommorna har jag låtit en så stor nåd flöda som på dig. Min kärlek kommer alltid att vara 

med er, men detta ord, som jag ger er nu genom det mänskliga intellektets förmedling, kommer inte att 

vara med er för alltid. 

26 Hör mina ord och behåll dem i era hjärtan. Om jag inte beviljade mänskligheten att jag återvänder 

till jorden som en ny människa, vilket är mångas önskan och tro, så kommer jag inte att bevilja er att ni 
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fortsätter att höra mig i denna form efter den angivna tiden, som är i slutet av år 1950. Idag vet ni ännu inte 

vad jag har i beredskap för er efter den tiden. 

27 Jag kommer att utrusta dig för att bota de sjuka, trösta änkor och föräldralösa, omvända syndare 

med auktoritetens ord, bota de spetälska och fylla dina bröders andliga väg med ljus. 

28 Återigen testamenterar och lämnar jag fröet av liv, kärlek och förandligande till er. Förlora inte ditt 

arv längre i ditt liv. 

29 Jag lämnar er min frid, för jag är den frid som breder ut sig över världen, som lärkans vingar som 

täcker sina ungar i boet. När kommer ni att vara andligt lika fridens lärkor? 

30 Jag låter dig födas i detta kärleksnäste där du aldrig har saknat näring och där min undervisning 

fyller ditt hjärta med glädje. Du är fortfarande svag, dina vingar har ännu inte vuxit, dina fjädrar är 

sparsamma. Men en dag kommer du att känna dig tillräckligt stark för att flyga i luften, övervinna avstånd 

och trotsa stormvindar. Bete er inte som de som ville lämna boet i förtid och föll till marken för att de ännu 

inte visste hur man slår med vingarna. Vänta tills jag visar dig vägen, så kommer du inte att gå vilse. Likt 

en stor flock lärkor kommer ni att sprida er och ta med er en olivkvist som en symbol för fred, och i 

trädens löv kommer ni att bygga nya bon. 

31 Du frågar mig varför jag har kommit till dig vid denna tidpunkt, och jag säger till dig: Är du inte 

medveten om allt som pågår i din omgivning? Vet ni inte att det som har hänt i världen på senare tid och 

det som händer i nuet är en förkunnelse om min ankomst och min närvaro bland människorna? 

32 Se hur kriget har gripit de mest avancerade nationerna, hur ondskan har nått sin högsta 

utvecklingsnivå. Lögner tas emot som om de vore sanningar; vetenskapen har avslöjat stora hemligheter 

för mänskligheten och tillåtit att de används för att förstöra. Och hur många ohederliga aktiviteter har 

världen inte sanktionerat som goda! Det är just då som jag dyker upp för er för att upplysa era sinnen och 

stoppa er i er hektiska flykt mot avgrunden. 

33 Jag talar till er med min eviga sanning och säger er: Om du söker njutning och vill ha vetenskap, 

kommer du att finna sann vetenskap och sann glädje hos mig. 

34 Hur liten är inte er planet, och hur långt ifrån varandra lever ni! Hur mycket oenighet finns det inte 

i er värld! 

35 Människan är inte längre okunnig, hennes andliga och intellektuella utveckling är stor, och därför 

är hennes ansvar i denna prövningens stund också mycket stort. Människan i denna tid kommer kanske att 

säga att hon inte känner till mina lagar och min rättvisa. Men det är inte sant, för han har en ljusets ande 

inom sig. Orsaken (till att han bryter mot lagen) är att anden ger efter för världens frestelser och nöjen, för 

vilka han lägger sina andliga gåvor vid sina fötter och för vilka han böjer sin hals. 

36 Mänskligheten, av kärlek till er har jag kommit ner och materialiserat mig i denna form. Min Ande 

stiger ner i avgrunderna och Min hjälpande hand sträcker sig ut för att rädda det förlorade fåret. Jag lär er 

att be och be med anden och inte med läpparna, för det är inte kroppen som ska be, utan det är anden som 

vet vad båda behöver. Jag gav er språket så att ni kan kommunicera med era bröder. 

37 Andens språk är bortom ditt språk och ditt tänkande. Hur kan kroppen uttrycka vad anden känner? 

Dessa uttryck kommer alltid att vara fattiga, och dessa uttryck är ofullkomliga i bön. En tår som rinner ur 

ditt öga och som ofta ingen ser kommer alltid att tala bättre till Fadern - en snyftning som kvävs i ditt 

bröst, en smärta som du tyst för inför mig och bär med tålamod, eller dina goda gärningar vars andliga 

innehåll stiger upp till mig som blommor avger en doft. 

38 Jag bevisar min närvaro bland er genom min undervisning. Någon kanske säger: "Mästare, det är 

svårt att omsätta din undervisning i praktiken, och kanske är den olämplig för vår materialistiska tid." Men 

jag säger er att samma sak sades om Mitt Ord under den andra tidsåldern, och ändå var det just 

hedningarna och avgudadyrkarna som omvände sig till det snabbast. 

39 På samma sätt som jag meddelade er dessa tider av stort lidande, säger jag er också att när 

förvirringen är över kommer harmoni att uppstå bland människorna. 

40 De arroganta, de som tror sig vara stora, de som saknar barmhärtighet och rättvisa, kommer att 

hållas tillbaka en tid i det hinsides, så att godhet, fred och rättvisa kan utvecklas på jorden och andlighet 

och god vetenskap kan växa mitt ibland dem. För det kommer inte att vara nödvändigt för er att leva ett 

mystiskt* liv för att behaga mig, och ingen kommer heller att tvingas att följa mig. För de verk som ni 

erbjuder mig under tvång kommer inte att accepteras av mig. Endast offer av god vilja, uppriktiga 
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impulser och spontan kärlek når mig. Jag vill inte heller att ni ska tjäna mig av rädsla för straff. Det är 

dags att du får veta att Gud inte straffar sina barn. Därför sårar ni mig inte längre med era dåliga omdömen 

(om mig). 
* Helt upptagen av det andliga och tillbakadragen från världen. 

41 Låt aldrig egenintresset styra dig och ge ingenting för att du tänker på belöningen i förväg, för det 

är varken kärlek eller barmhärtighet. Din ande förväntar sig inte att skörda kärlek i världen som en 

belöning för sina goda gärningar, för du kom inte till jorden för att skörda kärlek utan för att så den. 

Skörden är inte av denna värld. 

42 De som har fullgjort sin uppgift i detta liv har lämnat det med frid i hjärtat, med ett leende på 

läpparna, fulla av tillfredsställelse och ödmjukhet, och har välsignat alla utan att tänka på all den smärta de 

skördat för den kärlek de sått. Jag är den perfekta och rättvisa belöningen för dina gärningar. Glöm inte att 

jag sa till er: "Allt vad ni gör mot era bröder, det ska ni göra mot mig". 

43 Om Min gudomliga stråle, för en kort handling av omvändelse och andlig upphöjning, sänker sig 

ner över dessa kroppar (röstbärarnas) och lägger på deras läppar det ord som uttrycker Min gudomliga 

instruktion, som rör er och får er att darra av sin kärlek - vad kommer Fadern att ge er först när ni finner er 

själva fulla av förtjänst i er ande i den andra världen? 

44 Jag säger till och med till er: Be mig om min spira och jag ska ge den till er! Ja, mina barn, vet hur 

ni ska be och allt kommer att ges till er, för om ni en dag gör er värda min spira, så kommer jag inte att 

förneka er den. Men jag vill att ni ska förstå detta ord korrekt, så att ni inte blir förvirrade. 

45 Många människor med erkänd kunskap i världen kommer inte att kunna känna igen mig i denna 

form och kommer att förneka mig. Men bli inte förvånade över detta, för jag meddelade er det för länge 

sedan när jag sa till er: "Välsignad vare du, Fader, som har uppenbarat din sanning för de minderåriga och 

dolt den för de lärda och kloka." Detta beror dock inte på att jag döljer min sanning för någon, utan snarare 

på att de vars sinnen är obelastade, i sin (andliga) fattigdom eller obetydlighet, bättre kan känna mig, 

medan de begåvade, vars sinnen är fulla av teorier, filosofier och trosläror, varken kan förstå eller känna 

mig. Men sanningen, som är till för alla, kommer att komma till alla vid den fastställda tiden. 

46 Många kommer att komma och säga till er att det inte är jag som talar till er, att det inte är min 

gudomliga varelse som strömmar ut i detta ord. Därefter kommer några av er att tvivla och säga till Mig i 

sin sorg: "Mästare, hur är det möjligt att jag förlorar tron och (nu) måste fortsätta att leva utan Lag och 

utan Gud?" Men sannerligen säger jag er: Den som har känt och upplevt mig kan inte längre förneka mig. 

47 En storm av idéer och mörka krafter har länge splittrat folket. En storm av ljus kommer att förena 

dem vid denna tidpunkt. Babels torn, som människorna byggde, har förstörts, men i folkens och rasernas 

hjärtan har stolthetens torn fortsatt att växa. Endast en andlig storm kan riva ner den, och denna storm 

börjar nu skaka om dess grundvalar och väggar. Men när det tornet förstörs kommer ett annat torn att resa 

sig i dess ställe, som inte kan förstöras eftersom dess solida grundvalar inte kommer att bestå av oenighet 

utan av broderskap och harmoni. 

48 För att hjälpa er att förstå min undervisning säger jag till er: ta emot mig i ert hjärta så att ni kan 

förstå den undervisning som jag avslöjar för er i denna tid. Detta ord som jag ger dig är det Nya 

Testamentet som kommer att leda dig till evigt liv. Välsignad är den som känner igen de höga värdena i 

detta ord, för då kommer han att känna igen de höga värdena som finns i den andra världen. 

Kräv inte bevis för att tro, för då skulle ni imitera antikens hedniska folk, och det är andra tider nu. 

Driv inte er materialisering och era tvivel så långt att ni förnekar era profeter och till och med dödar dem, 

som ni gjorde under den första eran. 

Du har fötts på nytt i köttet för att ta ett steg framåt på evolutionens väg, inte för att stanna vid samma 

lektion. Om Min nya undervisning är mer djupgående - se hur Jag själv förklarar den för er så att ni kan 

förstå den. 

49 Ni får alla samma undervisning, men ni har inte alla samma antal reinkarnationer. Ni lever i den 

tredje tidsåldern, och fortfarande vet vissa inte i vilken tidsålder de lever, inte heller vad sanningen är eller 

vilken som är den rätta vägen. 



U 50 

131 

50 Detta är ljusets och andens tid, och många känner fortfarande inte till den sanna gudstjänsten. 

Medan vissa inte har den minsta rädsla för Min rättvisa, fruktar andra Gud på ett felaktigt och omotiverat 

sätt. 

Jag säger till mina lärjungar att människan ska frukta sig själv, för det är hon som arbetar, som bygger 

upp eller förstör. Hur orättvisa visar ni er inte för er Fader när ni i den djupa smärta ni orsakar er själva 

säger till mig: "Herre, varför torterar du mig?" - Jag sätter inte en törnekrona på mina barns huvud och jag 

lägger inte heller ett tungt kors på deras axlar. De fördömer sig själva, kröner sig själva och lägger mycket 

arbete på sig själva. 

51 Jesus, den rättfärdige, accepterade den krona som ni gav honom och det kors som ni lade på 

honom, för hans offer och hans blod var det enda som var värdigt att genom sitt exempel markera den väg 

som ni måste gå för att rena er från era synder. 

52 Jag är er domare, men min dom, som är oåterkallelig och obeveklig, kommer från kärlek. I dag 

dömer jag levande och döda, men lär dig att förstå vilka som är levande och vilka som är döda. Jag är 

uppståndelse och liv, jag väcker dem som var döda för sanningen till nytt liv. Jag kommer som kung, men 

jag bär ingen krona av fåfänga, för mitt rike är ödmjukhetens rike. För många är jag den döde som 

återuppstår, för jag har kommit till mänskligheten i Anden för att på nytt berätta för den att "mitt rike är 

inte av denna värld" och att det är nödvändigt att höja anden för att nå honom - för att höra din kung och 

Herre - för att höra hans röst. 

53 Den som har gett efter för frestelser under sin vistelse på jorden och varit en slav under världen och 

sina passioner, kommer döden att överraska honom utan styrka och utan utveckling av själen, vilket är 

som om han bar döden inom sig själv. 

54 Ondskan tronar i världen och dyrkas i alla möjliga former. Det goda hånas och bekämpas som om 

det vore skadligt eller onödigt. Men när min röst kallar er från oändligheten att komma till mig på 

godhetens väg, som är den enda vägen som leder till mig, är det för att jag är er skapare och för att ni 

tillhör mig. Om jag söker dig är det för att jag älskar dig och inte vill att någon ska förlora den lycka som 

jag har i beredskap för alla. Jag har kommit som en tjuv för att överraska dig, men vad jag har letat efter är 

din ande. Eftersom jag såg att du bar ett tungt kors behövde jag inte öka dess vikt genom min dom, utan 

jag hjälper dig att bära det. 

55 I sanning säger jag er att jag ännu inte kan kräva perfekta gärningar av er, eftersom ni är födda i 

synd och lever i synd. Men jag försäkrar er att genom kraften i mitt ord kommer jag att få dygder att spira 

ur era hjärtan. De gåvor som finns i din ande och som mänskligheten tror var förbehållna de rättfärdiga 

och profeterna i en annan tid, visar sig nu även hos stora syndare, och med hjälp av dessa gåvor kommer 

mänskligheten att bli räddad. 

56 Jag är törstig efter din kärlek, hungrig efter din frid. Men om ni också är hungriga och törstiga, vad 

kan ni då ge mig? Ditt andliga uppdrag är att skapa fred. Vakta och be så att du kan förverkliga den gåva 

som jag har anförtrott dig. Be dagligen under en kort tid och använd resten av tiden till att fullgöra dina 

andliga och materiella plikter. 

57 Säg till människorna att jag har lättat vägen för syndare så att de kan undkomma fördärvet. Jag 

kommer för att söka efter de vilsna, för de rättfärdiga är redan hos mig. 

58 Jag ska lära dig att gå igenom världen med mildhet och samtidigt med fasthet. När min förkunnelse 

började vid den tiden, vem kunde då ha berättat om alla de andliga nåder som ni skulle komma att åtnjuta? 

59 Du har undersökt profetiorna från tidigare tider och funnit att Min nya uppenbarelse har 

tillkännagivits. Men när ni tog emot manifestationen av Maria, er himmelska moder, undrade en del: borde 

Marias närvaro också vara förutsagd? - Jag säger er i sanning att om ni tolkade aposteln Johannes profetior 

korrekt skulle ni upptäcka att hennes "närvaro" också måste vara i denna tid. 

60 Hur många av dem som tillhör detta folk har inte ens sökt i skrifterna, för inspirationen i deras 

ande och tron i deras hjärta har sagt dem i deras innersta väsen: Det är den gudomliga Mästaren. Det är vår 

andliga mor. 

61 I sanning säger jag er att varhelst Min Ande gör sig känd kommer Marias moderliga ömhet och 

godhet att vara närvarande. 

62 Varför har många missbedömt henne? Tänk: Om hon bara hade levt som kvinna och hennes 

uppdrag hade begränsats till att föda den kropp i vilken "Ordet" manifesterade sig, skulle jag inte ha 
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lämnat henne som en mor till er vid korsets fot, och inte heller skulle mina lärjungar ha betraktat henne 

som sin egen mor efter att Mästaren hade gått bort. 

I den nuvarande tiden, när en del av mänskligheten förnekar hennes renhet och gudomlighet och en 

annan del erkänner henne som Universell Moder och dyrkar henne med fanatiska, okunniga och 

avgudadyrkande kulter, sänder jag er mitt ljus och ger er hennes närvaro, så att ni genom hennes ord, som 

sprider moderlig essens, oändlig ömhet och gudomlig tröst, kan gå ut till människorna och i era hjärtan 

bära en helgedom där ert mest ömma offer ska vara det som ni helgar till er himmelska moder. Då kommer 

ni med rätta att bära namnet Trinitarian-Marian Spiritualists. 

Min frid vare med er! 



U 51 

133 

Instruktion 51 
1 Lärjungar, med vilken glädje och ömhet era hjärtan tar emot mig idag! Anledningen till detta är att 

er andliga moder tidigare var bland er och omslöt er med sin gudomliga varelse. 

2 Vilken glädje kommer det att bli i din ande när den en gång lever utanför den materia som fängslar 

den, i fridens regioner, och kan höra den himmelska moderns röst som en gudomlig sång för evigt. 

3 Tro och kärlek till er andliga moder är ett frö som jag anförtror er att odla i era bröders hjärtan. 

Alla de som genom min barmhärtighet har fått tecknet på sina pannor kommer att gå före och lysa upp 

vägen. För länge sedan beordrade jag samma andar att märka dörrarna till sina hus med lammets blod som 

en symbol för förbund och rening. Det är bara jag som vet varför jag alltid har märkt dig, det är bara jag 

som känner till ditt öde och din försoningsväg, och därför söker min rättfärdighet alltid efter dig, så att du 

kan hålla dig borta från det onda. 

4 När Min röst ljöd vid den tiden som ljudet av en ringande klocka, kände ni genast igen vem som 

ropade och gav er iväg för att höra Mig och följa Mig senare. - Ingen av er känner sig som en kung eller en 

herre på grund av de gåvor ni har fått från mig eller den värdighet som ni har klätts på. Var den mest 

ödmjuke och ändå också den flitigaste (när det gäller att iaktta) Min lag. 

5 Detta är den tid i din andliga verksamhet då den erfarenhet du har fått på utvecklingens väg 

kommer att hjälpa dig. När ni har varit på jorden har ni sökt efter bekvämligheter och nöjen, och när ni har 

levt i det bortomliggande har ni begränsat er till ett kontemplativt liv. Det är först nu som ni börjar förstå 

syftet med er existens och den verkliga karaktären av er andliga uppgift. 

6 Varje dag öppnar människorna nya rännor för moralisk korruption, och det är där som ni måste 

plantera detta frö, Jesu arbetare, så att exemplet på era goda gärningar kan vittna om sanningen i min lära 

och befria era bröder från deras "materialism". 

Låt ditt liv alltid glida på rätt väg. När döden sedan öppnar evighetens portar för din ande kan dina 

bröder säga: "Se, detta var en rättfärdig människa!" Och när du kommer in i min närvaro kan Fadern säga 

till dig: "Kom, du ska leva med mig för evigt!" 

7 Elia, som är den tredje tidens andliga herde, är den som anförtrotts andarna som får i Herrens fålla. 

Det är han som kommer att samla de etthundrafyrtiofyra tusen som jag märker med min gudomlighets 

tecken, och när de har märkts kommer min rättvisa att falla över jorden. Idag tänder Elia ett ljus i varje 

ande så att ingen går förlorad i prövningens stund. 

8 Människor, Min ljusstråle blir Ordet genom Mina röstbärare för att förklara Min lära för er. Detta 

ord har berört era hjärtan, det har visat er den väg som leder till lycka och lättar på korsets börda. Stärk er 

själva med mitt ord så att ni modigt kan stå emot era prövningar och omsätta det i praktiken med kärlek 

och mildhet. Frukta inte människornas lösa tungor - glöm inte att ni måste prövas hårt. 

9 Det är nödvändigt att mänskligheten reser sig mot mig på nytt, det är nödvändigt att människor 

utforskar mitt arbete. Endast på detta sätt kommer de att kunna upptäcka sanningen och den rättvisa lagen, 

endast på detta sätt kommer de att kunna finna min närvaro och tydligt känna igen min visdom och kärlek. 

10 I denna strid måste du utföra en mycket viktig uppgift. Men tänk inte på er själva som ägare till 

min lag, för jag är lagen och ni är bara dess uttolkare. 

11 Var glad i tanken att ni inte har några magnifika tempel som någon kan förstöra, för ni kan hålla 

era möten i en enkel kammare lika väl som i en dal eller på ett berg. Där mina barn samlas och ropar på 

mig ska jag vara med dem. Jag säger er också att ingen mänsklig kraft kommer att kunna stoppa detta ord, 

som kommer att komma utan avbrott fram till den dag som Min vilja bestämmer. Och om människor 

skulle tysta mina lärjungars läppar före den tiden eller döda dem, skulle deras döda kroppar ropa! 

12 De profetior som jag har gett er i mitt ord kommer att uppfyllas troget. Ty jag har inte lurat er, jag 

har inte gett er stenar i stället för bröd eller ormar i stället för fiskar. Jag är vägen, sanningen och livet. 

13 Under den andra eran gav jag er bara nyheter om det rike som jag kom ifrån och som ni måste gå 

in i. Nu kommer jag för att avslöja många skönheter i denna gudomliga Faders hus för er. Detta nya liv är 

början på det fredsrike som jag har lovat er. 

14 Mitt spår har varit tydligt synligt sedan första gången. Gå på det, gå framåt utan att överge ditt 

kors, för utan det kan du inte bli igenkänd. 

15 Det som folket har förstört ska jag återuppbygga. 
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16 Gå in i ljuset och den andliga innebörden av det sjätte inseglet, boken där ditt öde är skrivet. 

17 Jag ger er ord för att trösta, andra för att undervisa, ytterligare andra för att vara vaksamma och 

några för att utrusta er, så att ni inte saknar något i er resväska. 

18 Hur många av mina profeters profetior har redan blivit sanna! Joel sade: "Jag skall utgjuta min 

ande över allt kött." Aposteln Johannes såg denna tid i sina profetiska visioner, och Mitt Ord kommer att 

fortsätta att uppfyllas i evighet. 

19 Det gudomliga ordet resonerar i detta folks hjärta. Du har förberett bostaden och här är jag med 

dig. Det sanna livets bok ligger öppen framför dig, och varje gång du studerar den får du en ny 

undervisning. Men de som sover djupt i sin apati bör inte vänta till år 1950, bör inte vänta tills Min högt 

klingande klocka tillkännager Min avfärd, och först i den stunden vill de ge sig iväg för att höra Mig. Ni 

vet att mitt ord och min andliga världs ord inte längre kommer att höras efter det år som jag har angivit för 

er. 

20 Jag har befriat dig och mitt blod är symbolen för den kärlek jag har till dig. Jag vill inte att du ska 

återvända till synden, till mörkret. 

21 Ett världsomspännande besök närmar sig, och jag vill att mitt folk ska vara förberett, så att de mitt 

i stormen kan vara hoppets fyrbåk, som lyser upp vägen för de skeppsbrutna. Sannerligen, sannerligen, tre 

fjärdedelar av jorden kommer att drabbas, de kommer att renas av smärta. Lyssna på mig, folk, för ni 

måste föra fram dessa ord till alla era bröder. 

22 Ni bör döda den själviskhet som finns i era hjärtan och ge plats åt kärlek. Är det möjligt för dig att 

predika kärlek utan att känna den? Innan ni sätter denna mask av hyckleri på ert ansikte kommer jag att 

lära er och pröva er tills jag får uppriktighet att födas i era hjärtan. 

23 Min avgångsdag kommer att komma, och de som har förstått att förbereda sig kommer att finna sig 

själva andligt vid Herrens högra hand. Men sannerligen säger jag er att antalet olydiga, antalet av dem som 

överskrider den förbjudna cirkeln, kommer att vara stort. Dessa kommer att vara de som, trots att de har 

lyssnat till mig många gånger, inte visste hur de skulle använda eller förstå undervisningen, och i sin 

okunnighet kommer de att be Fadern om att han ska vara med dem ett tag till, trots att jag många gånger 

har sagt till dem: "Mitt ord är en konungs ord och kommer aldrig att tas tillbaka", och: "Det skulle vara 

bättre att himmel och jord gick förbi eller att kungens stjärna slutade lysa, än att ett enda av mina ord inte 

skulle uppfyllas". Därför säger jag er att det var min vilja att från de första dagarna av min manifestation 

meddela er slutet på denna manifestation, så att ni alla skulle veta och vara förberedda. 

24 Elias tillkännagav min förestående ankomst till folket, och på samma sätt utsåg han genom Roque 

Rojas mun år 1950 som året för min avresa, det vill säga slutet på perioden för manifestation genom det 

mänskliga sinnet. 

25 Vid denna tidpunkt säger jag er att mina lektioner ligger långt framme och att ni är på väg att 

hamna på efterkälken. Om ni inte vill känna er svaga på besöksdagen måste ni skynda er och anstränga er 

för att följa med i mina lektioner. Endast på detta sätt kommer du att känna dig stark nog att gå in i nästa 

period, den med dialog mellan andar. 

26 Jag har uppenbarat den andliga världens närvaro för er så att ni kan känna era bröders närhet och 

acceptera deras kloka råd. De har kommit för att ge er spiritualisering. Varför ville du dra ner dem till det 

materiella varje ögonblick?* Du kommer inte att lyckas, men du kommer att orsaka dem lidande. 
* Detta innebär att inte belasta dem med materiella, monetära eller affärsmässiga frågor. 

27 Dessa andar lever i harmoni med min gudomlighet, ni är de döda som de vill väcka upp. Min röst 

kommer ständigt att säga till er: Förbered er! För om det inte vore så, om ni inte skulle bli medvetna om att 

ni lever i en tid av faror och fallgropar, kommer ni att se de falska kristusarna, de falska Elia och de falska 

"ljusets andar" uppstå framför era ögon. 

28 Vill du att det ska vara världen, människorna eller smärtan som ska göra dig fri från dina fel? Kom 

ihåg att jag sa till er: "Trädet känns på sin frukt", vilket betyder att ni kommer att dömas efter era 

gärningar. Saliga är de som tar sitt kors med överlåtelse och lydnad. Men det kommer alltid att finnas en 

förrädisk, självisk och falsk lärjunge bland mina apostlar som, om han kunde, skulle överlämna mig på 

nytt till offerdöd - även om det inte är nödvändigt att jag är i en materiell kropp för att kunna korsfästa mig 

eller få mitt ansikte spottat på. 
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29 Jag vill att ni alla ska vara lydiga, jag vill inte se någon som förtjänar dessa hårda ord.Om era 

bröder frågar er om mig, ska ni inte gömma er och inte heller förneka för dem att ni har lyssnat till mig. 

För ingen ska vända mig ryggen i prövningens stund, ingen ska dölja sitt arv. 

30 Min undervisning är omfattande i alla mina undervisningsadresser, för jag vill skapa i ditt hjärta en 

andlig helgedom där jag bor och en fridens plats för dina bröder. 

31 Utnyttja den här tiden när Mitt Ord smeker din ande genom Röstbäraren. Öppna ditt hjärta och 

förvara den här boken i det, för det kommer ett ögonblick då du vaknar upp ur din djupa slöhet och vänder 

dig till den för att söka efter ljus. 

32 Jag talar till er från mitt kärlekskors. Men nu är det inte blod som flyter från min kropp, utan ljus 

som bryter fram i strålar som faller på människorna. Jag har gett dig Ordets gåva och inspirationens ljus. 

Från din mun kommer förklaringen till mysteriet med de sju inseglen att komma, så att mänskligheten kan 

känna min sanning. Detta ord som jag ger dig kommer att ta bort det mörka bandaget från människornas 

ögon. Allt ogräs kommer att ryckas upp och på deras plats kommer det goda fröet att sås. 

33 Du går på spår av blod, last och synd och förbannar dem som lämnat dem, utan att veta om dessa 

spår inte är de som du själv lämnade efter dig i ett tidigare liv. Känn dig därför inte fri från ansvar just nu. 

Då kommer ni att förstå att min rättvisa, hur hård och obönhörlig den än kan verka för er, innehåller bara 

kärlek. 

en skatt av visdom som jag har hällt ut genom Mina röstbärare i denna tid; men först efter Min avresa 

1950 kommer ni att ge detta ord dess fulla värde, när Mina näktergalar har tystnat för dessa gudomliga 

sånger. 

34 Mitt ord är en konungs ord, min vilja är en, och när den tiden kommer kommer kommer ingenting 

och ingen att ändra ordningen på mina bud och råd. 

En del säger att 1950 fortfarande är långt borta och att det fortfarande finns tid att njuta av den fria 

viljan, att det senare fortfarande kommer att finnas tid att omvända sig och uppfylla Min lag. Hur fattig 

och okunnig är inte den som tänker och känner på detta sätt! Vem vet hur många dagar han har kvar att 

leva på jorden? Vem är herre över att förlänga sin existens enligt sin vilja? 

35 Ingen vill att hans själ ska bli en eländig kvarleva när hans jordiska klädesplagg upphör att 

existera; gör inte heller din själ till en lidande skugga, som tigger från dörr till dörr och från hjärta till 

hjärta för en allmosa av ljus, trots att Min Ande har hällt floder av ljus över den. 

36 Lyssna, nykomlingar: Mästaren vill att ni - när detta ord inte längre hörs - ska vara andliga mästare 

för era barn, för de nya generationer som jag anförtror er. Du ska lära ut spiritualisering och moral, och då 

kommer ditt frö att tas emot i mitt spannmålsmagasin. 

37 Den andra epokens hycklande fariséer korsade min väg vid varje tillfälle i hopp om att hitta en 

brist i mitt verk, en lögn i mina ord, men kunde aldrig hitta den. 

38 I den här tiden kommer ni att bli utforskade som Jesus, men eftersom ni inte har Mästarens styrka 

och visdom vill jag att ni åtminstone ska vara på den sanna vägen. Efter allt jag har talat till dig och den tid 

jag har gett dig bör din bön vara nästan förandlig. Men ni har ännu inte besegrat världen, och inte heller 

har anden segrat över materien. 

39 Under den andra tidsåldern sökte jag lärjungar vid stranden av Galileiska sjön, och när jag hittade 

dem som skulle följa mig sade jag till dem: "Kom!" Och de följde mig. De lämnade allt bakom sig för att 

följa mig. - Till de skaror som trodde på mitt ord sade jag: "Den som vill höra mig, dela ut sina ägodelar 

bland de behövande och följ mig. Jag lär ut den väg som leder till mitt rike." Dessa lärjungar, som senare 

blev apostlar för den kärlek och sanning som Kristus predikade, visste hur de skulle skaka om de andliga 

och moraliska grunderna hos den tidens folk. Med kärlek och blod beseglade de sitt arbete med att 

överlämna sig till Fadern. Från de skaror som lyssnade till mig, och från de folk som senare hörde mina 

lärjungar, kom de som var trogna mot min undervisning, martyrerna. 

40 I dag kräver jag varken ditt liv eller ditt blod, för det är en annan tid som ni lever i idag. Men 

skulle ni inte kunna göra något liknande som de gjorde i kärlek, självförnekelse och tro? 

41 Vissa säger till mig: "Fader, jag är redo att ge mitt liv för dig", men jag svarar dig: "Nej, min son, 

ge inte ditt liv utan att veta varför. Behåll den hellre så att du kan vara till nytta för dina bröder, och när du 

har slutfört ditt uppdrag, överlämna den ödmjukt till mig." 

42 Idag säger du: "Herre, vi lever inte bara av bröd. Kom till oss och ge oss ditt ord." 
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43 Mitt i era livsvillkor kommer ni ihåg mig. Ni är "det starka folket", men i de stunder då ni lider 

mest vänder ni er till den korsfäste för att be honom om styrka. 

44 Ni har varit starka nog att söka mig och följa mig, och er intuition har lett er till mig, trots att 

människorna gjorde sitt yttersta för att dölja ljuset från den (sanna) vägen, mitt löfte att komma tillbaka, 

mina profetior om den andra eran och min apostel Johannes' uppenbarelse. 

45 Trots allt visste ni hur ni skulle skilja er från avgudadyrkan och fanatism och försvara er andliga 

tro. Och när ni hörde att Kristus hade återvänt och att han för närvarande undervisade människor, svarade 

ni på kallelsen och insåg genom enkelheten i den form i vilken han gav sig till känna, genom platsens 

anspråkslöshet och genom enkelheten hos dem som följde honom, att det var Mästaren. Om ni hade fått 

höra att han gjorde sig känd i människornas palats skulle ni inte ha trott det, för minnet av den galiléiska 

rabbinens ödmjukhet har ännu inte försvunnit ur era sinnen. Ni skulle inte heller ha kunnat förstå det om 

han återigen hade inkarnerat i en människa. Men när ni såg honom komma in i världen i andlig form kände 

ni att ljuset kom från den Helige Ande, och det beror på att ni vet att jag inte kommer två gånger i samma 

form. 

Lärjungar, håll era öron stängda för det prat och de åsikter som människor har om er; kom ihåg att de 

är enfaldiga. Men var alltid beredd på att de inte släcker ljuset i din tro. 

46 Jag avslöjar hemligheten för dig så att du aldrig kan avvika från det sanna livets väg, för vid denna 

tid finns det ingen i världen som kan vägleda dig på sanningens väg. Hemligheten är att låta ditt samvete 

vägleda dig, för i det är jag. 

47 Alla människor och alla nationer har ledare, men om jag skulle fråga dem: "Vart har ni blivit 

ledda?" skulle de alla svara: "Till smärta, till avgrunden och till förintelse." 

48 Jag ger er en detaljerad förklaring om hur vägen som leder till mig ser ut och lär er att leva rent på 

jorden så att er andliga tillbedjan kan vara tilltalande och högljudd. Jag säger till er att ni ska vara (riktiga) 

människor så att ni kan vara spirituella som uppfyller sina plikter mot "kejsaren" och som också vet hur de 

ska uppfylla sina plikter mot sin Gud. 

49 Det mänskliga livet har lagar som du måste uppfylla för att vara i harmoni med det; naturen kräver 

sin tribut av dig. Ge varje lag den uppfyllelse den förtjänar, men gör aldrig fel när du ger mig den hyllning 

som världen ska få, och ge den inte den offergåva som borde vara till mig. Förstå: Den som uppfyller båda 

lagarna - den andliga och den materiella - förhärligar mig och kommer att nå mig. 

50 Därför är min undervisning inte begränsad till anden, utan den gäller också det mänskliga livet, 

den moral som människan måste ha inom sig. För om ni fördjupar er i dessa läror kommer ni att se att livet 

är ett och vägen är också en. 

Bli inte förvånade när jag säger att ni ska ge familjerna värdighet, att ni ska älska era föräldrar, att 

makarna ska älska varandra, att mannen inte ska se kvinnan som en tjänare utan som sin värdiga 

följeslagare, att kvinnan ska se mannen som sitt skyddande försvar, sin sköld, att föräldrarna ska ge 

världen friska barn som kommer att leda den på det godas väg. 

51 Bli inte förvånade när jag säger till er: Om kejsaren (det vill säga staten) kräver av er att ni ska 

betala er lön för ert arbete, så följ det, för det är också en lag som vilar på människan. Ta tag i 

arbetsredskapen och ta från jorden dess skatter och kärleksfrukter. 

52 Sträva efter framsteg i det mänskliga livet, men låt aldrig överdriven ambition styra dig, för då 

förlorar du din frihet och materialismen förslavar dig. 

53 Lägg i varje handling det som ditt samvete säger dig, så att den innehåller rättvisa. Respektera dem 

som styr dig, följ deras uppmaningar och samarbeta med dem för allas bästa. 

Respektera era bröders religiösa övertygelser, och när ni går in i deras kyrkor, blotta era huvuden i 

uppriktig hängivenhet, i vetskap om att jag är närvarande i all tillbedjan. Förneka inte världen för att följa 

mig, och skilj er inte heller från mig under förevändning att ni har plikter i världen. Lär dig att 

sammanfoga båda lagarna till en enda. 

54 Jag befriar bara din själ från det onödiga, från det falska, så att den kan höja sig över varje elände, 

slaveri eller förödmjukelse under jordelivets hårda prövningar. Hör min röst som säger till dig: Det finns 

ingen på jorden som har makt över din ande. 
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55 Jag måste tala till er på detta sätt för att förstöra de dåliga tolkningar som har gjorts av min lära. 

Idag gör jag det genom dessa människor genom vilka jag gör mig känd, som inte är rättfärdiga men som 

jag ändå har valt ut, enligt min vilja. 

56 De vet: Ju större förberedelse och renhet de har, desto större är den inspiration som kommer in i 

deras sinnen. Detta är anledningen till förnyelsen och förbättringen av dessa Mina barn som tidigare 

syndade och som idag kämpar för att göra sig värdiga att göra Mitt Ord känt. 

57 Om du vill söka perfektion kommer du inte att hitta den hos röstbärarna. Sök den i den andliga 

betydelsen av mitt ord, där kommer du att finna min närvaro. 

58 Människor, lär er att praktisera barmhärtighet i alla dess olika former. Men gör inte era gärningar 

kända för att ni söker beundran eller beröm, för den belöningen är liten, och ni förlorar därmed den stora 

belöning som jag har i beredskap för er. 

59 Jag ber er inte bara att rena er själ, utan också att stärka er kropp så att de nya generationer som 

kommer ut ur er kommer att vara friska och deras själar kommer att kunna fullfölja sitt svåra uppdrag. 

60 Be, men bönen bör vara kort, så att du kan använda resten av tiden till att praktisera lagen. Jag ber 

er bara om fem minuters bön, men under dessa minuter skall ni ge er själva till mig, så att ni kan höra min 

röst i ert samvete. Jag säger er att ni inte alla är vakna och ber, för mitt skarpa öga har trängt in i era 

hjärtan, där ofta inte ens ni själva kan tränga in, och har upptäckt allt som ni gömmer i dem. 

61 Detta är mänsklighetens domstid. Man för man, folk för folk och nation för nation döms av min 

gudomlighet. Men människorna har inte märkt detta och vet inte heller i vilken tid de lever. Därför har jag 

kommit i Anden och sänt ner min stråle på det mänskliga sinnet, och genom dess förmedling har jag 

avslöjat för er vem som talar till er, i vilken tid ni lever och vad er uppgift är. 

62 Jag har placerat innehållet i mina tre testamenten i detta folks hjärta, och trots att ni vet att ni har 

sanningen och lagen, dömer ni fortfarande varandra fel. Detta beror på att inflytandet från det krig som 

svävar över nationerna också har påverkat er. 

63 Den enda Gud som finns, som ni kallade Jehova när han visade er sin makt och uppenbarade lagen 

för er på Sinai berg, som ni kallade Jesus, för i honom fanns mitt ord, och som ni i dag kallar den Helige 

Ande, för jag är sanningens ande, talar till er. 

64 Hur kommer det sig att ni har sett tre gudar när det bara finns en? Ni är alla barn till denna Gud. 

Hur kommer det sig att ni här på jorden inte vet hur ni ska älska varandra som de bröder ni är? Ni vet att 

människor dödas av människor, att blodet flyter i floder, men den smärta som översvämmar jorden skakar 

inte era hjärtan. 

Jag har sagt till er: Be, och om ni uppfyller mina bud behöver ni inte frukta krig, svält, pest eller 

okända sjukdomar. Men om du är fri från dessa plågor är det för att du ska kunna be för din nästa och ta 

hand om honom. Tvivla inte på bönens kraft, för den är andens bästa vapen. 

65 Människans dåraktiga hand har öppnat de portar som höll tillbaka de krafter och element av rening 

som har kommit över mänskligheten. 

66 Jordens nationer, ni dricker en mycket bitter bägare och känner smärtan i era djupaste hjärtan 

eftersom ni har velat det så. Drick i tålamod så att ni från denna erfarenhet kan dra ljus och nytta för er 

ande när ni ger er ut på jakt efter den sanna vägen som kommer att föra er till ruinerna av det tempel som 

ni har förstört inom er själva och som ni måste återuppbygga så att Min röst kan tala till er i det och ni 

återigen kan få tillgång till Min Lag. 

67 Be och förtjäna förtjänster, folk, för kriget ligger på lur för er nation. Ditt andliga uppdrag väntar 

på dig. Låt inte hunger, sjukdom och död ta tag i dig. Om din tro saknar styrka måste du slita ditt hår av 

förtvivlan när du ser dina bröder ta livet av sig och dina barn svälta. Vattnet du dricker kommer att vara 

bittert, dina berg och dalar kommer att torka ut, träden kommer inte att bära någon frukt, och detta land, 

som av många betraktas som löftets land på grund av sin rikedom och sitt överflöd, kommer inte att ha 

något att erbjuda den utlänning som närmar sig det på jakt efter frihet eller bröd. 

68 I sanning säger jag er att medan Min dolda visdomsskatt, full av uppenbarelser och barmhärtighet, 

bara väntar på den timme då mänskligheten vänder sin blick mot Fadern och visar sig högljudd och 

ödmjuk för att överösa dem med allt som Jag har i beredskap för dem, har ni alltid utmanat Min rättvisa 

och denna gång har Jag accepterat er utmaning. 
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Jag kommer i krigisk avsikt, min makt är stor, mina arméer är talrika och mina vapen är obesegrade. I 

slutändan skall jag segra, men jag skall inte stiga upp över de döda (segrare), utan framför de levande. 

Ingen ska jag förödmjuka, alla ska lyfta sina ansikten för att prisa mitt namn. Därför vill jag bland er, mitt 

folk, se enighet, barmhärtighet, respekt och kärlek från en "arbetare" till en annan och från en gemenskap 

till en annan. 

69 Jag ger er denna tid så att ni i era hjärtan kan förstöra avgudadyrkan, fanatism, allt onödigt och 

dåligt som finns i era vanor och er dyrkan av Gud. Känn hur det gudomliga ordet sänker sig över 

mänskligheten, men mitt i min rättvisa känner du min frid. 

70 Tårarnas och blodets dal, där människorna sätter upp sina troner för att dyrka sig själva och sedan 

gräver sina egna gravar med sina händer! Jag kommer för att befria dem från synd och död, för de har 

bundit sig själva och förslavat sig själva. Sannerligen säger jag er att denna värld inte längre tillhör dessa 

människor och att den därför stöter bort dem varje ögonblick. 

71 Jorden, som har skyddat människorna som en självuppoffrande och överseende mor, kommer från 

och med nu att vid varje vändning visa dem den väg som inte leder till hennes livmoder utan till det 

Högsta, där en annan mor, den himmelska modern, väntar på att hennes barn ska anlända för att svepa in 

dem i sin mantel, som är ett evigt löfte om lycka. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 52 
1 Näring er med min gudomliga varelse, var starka i uppfyllandet av min lag, och ni kommer att 

finna frid och tröst i era verk som belöning. Var sanna förböner för era bröder och ge dem min Andes frid 

genom era böner och era förtjänster. Beröva er inte min nåd i dessa tider av frestelser. Stärk din ande så att 

du kan gå segrande ur prövningarna. 

2 Be om ursäkt och förtjänar till och med förtjänst för dem som inte älskar dig. Handla som Maria, 

er himmelska moder, den gudomliga advokaten, som går i förbön både för den som sätter sitt hopp till 

henne och för den som har stängt sitt hjärta för henne, eller för den som förnekar hennes renhet och 

gudomliga natur. 

3 Svårt är er uppgift och ädelt är ert öde. Avvik inte längre från den väg som jag har stakat ut för dig. 

Jag har byggt en helgedom i era hjärtan, men låt inte trons låga slockna i den, och låt inte idealet att 

andliggöra er dö. Hölj inte ditt tempel i mörker, för om någon knackar på dess portar kommer han inte att 

finna det ljus han söker, och han kan inte heller höra ekot av min röst. Bär min närvaro och mitt ord i era 

hjärtan, och sannerligen säger jag er att det inte kommer att finnas någon som kan förstöra er helgedom 

eller få er att dra er tillbaka på vägen. Vem kan hindra dig från att älska mig? 

4 Mitt ljus lyser i varje sinne och Min röst ljuder i varje samvete, men människor vill inte bli 

medvetna om den tid de lever i. Det är nödvändigt för ett "folk" att utrusta sig för att ge de goda nyheterna 

till mänskligheten, och jag vill att det folket ska vara denne person, som jag har valt att låta dem höra mitt 

gudomliga ord. 

När jag ständigt säger till er att utrusta er själva är det för att ni måste vittna om min manifestation 

genom det mänskliga sinnet, och detta vittnesbörd bör inte begränsas till att upprepa de läror ni har lärt er 

av mig, utan ni bör ge bevis på andlig kraft - vare sig det är genom att omvända envisa syndare, bota 

övergivna sjuka eller göra något annat av de verk som jag har lärt er. Kom ihåg att om du går till jobbet 

utan att först ha förnyat ditt liv och börjat förandliga dig, kommer du att vara som de hycklande fariséerna 

som visade upp sin falska dygd och dolde sin fördärvlighet när du predikade kärlek och barmhärtighet. Jag 

vill inte ha oärliga eller hycklare bland mina nya lärjungar. 

5 Om ni ivrigt önskar att min undervisning ska blomma på jorden, så sår den lika rent som jag har 

överlämnat den till er och vattna detta gudomliga frö med vattnet från era goda gärningar. Gå din väg i 

förtröstan på mitt beskydd. 

6 Vem skulle kunna stoppa dig eller tysta dig när du börjar arbeta inspirerad av Mitt gudomliga ljus? 

- Ingen, mitt folk, precis som på hans tid ingen kunde tysta Jesus. Om han var tyst mot vissa syndare var 

det för att ge dig en lektion i ödmjukhet, eftersom han med sina gärningar vittnade om sitt ords sanning. 

7 Var medveten om de år som har gått under vilka Mitt Ord har klingat genom dessa röstbärare, och 

ingen har kunnat tysta den gudomliga röst som kommer från deras läppar. Sannerligen säger jag er att år 

1950 kommer att komma utan avbrott. Men när slutet av det året har kommit kommer mina näktergalar att 

tystna för att överföra mina läror, för allt som jag har att säga till er genom deras förmedling under detta 

skede av min manifestation kommer då att vara slutfört. 

8 Ni kommer att vittna om min undervisning med verk, ord och tankar, och ingenting kommer att 

stoppa den ström av ljus som jag kommer att låta bryta fram ur er ande. Men även din tystnadens timme 

kommer att komma: Jag skall försegla dina läppar och föra dig hem (till mig); för det som jag hade att 

säga genom din förmedling kommer då att sägas till sista ordet. 

9 Jag vill att ni alla förenas utan att göra skillnad på grund av att ni går på olika mötesplatser. För 

den instruktion som har nått alla är en och samma, det ljus som lyser upp era sinnen är detsamma hos vissa 

som hos andra. 

10 Jag har gett er medel för att försvara er tro och för att övervaka det arbete som jag har anförtrott er, 

men jag har aldrig gett er vapen för att skada varandra. Jag vill att de som bildar detta folk ska vara 

soldater för min andliga sak, men aldrig fiender till den. 

11 Min hemliga hjärtats kammare öppnades vid denna tid för att göra de andligt fattiga, de hungriga 

och törstiga efter rättvisa, till ägare av en andlig skatt. Är du inte glad över detta? Är inte ditt hjärta 

bultande av tacksamhet, o folk? - "Ja", säger du till mig. Men jag vill att detta ja inte ska bestå av ord, inte 

av tankar, utan att ni uttrycker det i kärlekens gärningar för era bröder. 
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12 Nu säger jag till er: vila några ögonblick från ert jordiska arbete. Du har gått mycket med din 

smärtbörda på dina axlar. Kom till nådens källa för att dricka detta vatten som löser dig. För närvarande är 

ni fortfarande svaga, men snart kommer ni att förvandlas till starka personer som kan kämpa för Min sak 

och möta prövningarna. 

13 Snöra på dig sandalerna, för en ny väg väntar dig där du kommer att finna oändliga möjligheter att 

så barmhärtighet och kärlek. Ni är fortfarande rädda, och det är därför ni inte ville tillkännage den nya 

tiden för mänskligheten. - Ni måste förstå att det som Fadern har lagt i er tillhör era bröder och att ni måste 

göra det känt för dem. 

14 Jag ger er inte nya andliga gåvor eller förmågor under den här tiden, för det som ni har blivit 

medvetna om som era ägodelar har alltid funnits i er ande. Men tiden är knapp, och jag ber er: Vad väntar 

du på för att börja fullfölja din uppgift? Väntar du tills otrogna människor gör narr av Mitt Ord, av Min 

nya manifestation och publicerar förfalskningar överallt? 

15 Låt mina läror bli till handling och lev dem: I sanning säger jag er att de hädiska läpparna kommer 

att tystna, de som var upproriska kommer att närma sig er uppmärksamt för att finna tolkningen av min 

lära, och de kommer att finna mycket stora och vältaliga vittnesbörd om min sanning om era gärningar 

präglas av kärlek och barmhärtighet. Hur många av dem kommer inte, när de ser dig bota de sjuka, att ta 

med sig sina nära och kära till dig, fulla av hopp om att få lindring för sina lidanden. 

16 Om ni lever min undervisning rent ut, behöver ni inte gömma er för att bota de sjuka. För 

sannerligen säger jag er att ni i denna tid inte ska söka upp katakomber för att kunna praktisera mina läror, 

utan ni ska göra det i dagsljuset. - Var inte rädd! Om ni inte är troende i er omgivning kommer ni helt 

enkelt att åka till andra provinser där ni kommer att finna glödande hjärtan. 

17 Du måste vara den första som blir övertygad om den sanning du vill förkunna, så att du kan 

förmedla denna tro till dina bröder. Om tvivel skulle komma in i era sinnen kommer det att vara som en 

dolk som ger dödsstöten till er hängivenhet. 

18 Tre epoker har redan passerat över dig. Förstå att du måste försöka uppfylla ditt högsta öde. Vakna 

upp ur din andliga tröghet och gå framåt med ett fast steg på din utvecklingsväg. 

19 Fråga mig inte varför du fortfarande överraskas av frestelser trots att du är på Herrens väg. Förstå 

att det är då som du testas mest. Det är därför jag alltid säger till er: "Vakta och be så att ni inte faller i 

frestelse. 

20 Dagen är nära när dina bröder kommer att komma och ställa frågor till dig. Kommer ni då att dölja 

det som jag har uppenbarat för er med så mycket kärlek? - Jag har inte gett er något att skämmas för i min 

undervisning. 

21 Vänta inte tills klagorna på jorden blir fler och ryktena om krig ökar för att ta er upp. Be och utför 

dagligen barmhärtiga gärningar, för på så sätt motverkar du ondskans makt. 

22 Om någon av er inte förbereder sig för att utföra sina uppgifter är det för att ni inte känner till de 

förmågor som jag har gett er ande. 

23 Välsignade är de som vet hur man hittar den andliga innebörden av mitt ord, för de kommer att få 

detta arv. De som söker den gudomliga sanningen är de som alltid har följt sin skapare. De kommer att 

finna Mästarens närvaro i denna ödmjuka manifestation. 

24 Utåt sett kan min manifestation vid denna tid verka dålig. Men sannerligen säger jag er: Jag har 

byggt en helgedom i hjärtat på den människa som hör mitt ord. Tro inte att det finns någon rangordning 

bland dem som jag har valt i denna tid - jag älskar alla lika mycket. Tro inte att den röstgåva som de som 

förmedlar mitt ord har fått genom sina egna förtjänster. Denna nåd är så stor att det var endast genom min 

kärlek som människan kunde ta emot den. 

25 Denna uppgift är svår att uppfylla för den som har fått den. Detta kors är en stor börda, för utan att 

vända sig bort från världens behov och utan att överge sina materiella plikter måste röstbäraren uppnå den 

grad av förandligande som gör det möjligt för honom att ta emot den gudomliga strålen från Min 

inspiration. 

26 Det finns stunder då du är förvånad över att Gud kan vara med dig och visa sig med så mycket 

kärlek. Din förvåning beror på att du, medveten om dina fläckar och brister, känner dig ovärdig detta så 

stora bevis på din Faders kärlek. Min kärlek har alltid överraskat er eftersom ni har dömt mig på samma 

sätt som ni är vana att göra med er själva. Varför tror du att bitterhet, hämndkänsla eller själviskhet är 
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gömd i mig? Jag säger till er: När ni dömer er själva inåt i en (själv)undersökning i ljuset av ert samvete, 

genom den ärliga och ödmjuka bekännelsen av era överträdelser, gör ni er värda att Jag kommer ner för att 

tala till er om Mitt Rike; för er sorg över att ha förolämpat Mig hjälper er att rena er själva. 

27 Bli inte förvånad över att min kärlek följer dig överallt trots dina synder. Ni är alla mina barn. I 

den här världen har du haft en bild av den gudomliga kärleken i dina föräldrars kärlek. Du kan vända dem 

ryggen, du kan inte erkänna deras auktoritet, du kan inte lyda deras order, du kan inte lyssna på deras råd; 

du kan orsaka ett sår i deras hjärtan med dina onda handlingar, du kan ge anledning till att deras ögon 

torkar ut av så mycket gråt, att vita hår dyker upp på deras tinningar och att deras ansikten märks av spåren 

av lidande; men de kommer aldrig att sluta älska dig, och de kommer bara att ha välsignelser och förlåtelse 

för dig. Men om dessa föräldrar som du har haft på jorden, som inte är perfekta, har gett dig så stora bevis 

på en ren och sublim kärlek ─ varför är du förvånad över att han som skapade dessa hjärtan och gav dem 

uppgiften att vara föräldrar älskar dig med perfekt kärlek? ─ Kärlek är den högsta sanningen. För 

sanningens skull blev jag människa och för sanningens skull dog jag som människa. 

28 I denna tid kräver jag inget blodsoffer av er. Ändå har några gett sina liv i mitt namn, förblindade 

för ett ögonblick av sin fanatism och efter att ha levt en oren tillvaro. Dessa åtgärder kommer inte att 

kunna ge upphov till verkliga frön, utan kommer att fortsätta att främja fanatism. 

29 Det är därför jag säger till dig att känna ditt eget ord när du talar och att leva i ditt hjärta den 

undervisning du ger. Inget talar bättre än ditt eget liv. 

30 Min kärlek ska inte förvåna dig, men tvivla inte heller på den när du upplever att du ofta tömmer 

en mycket bitter bägare i världen. - Människan kan sjunka lågt, fyllas av mörker eller tveka att återvända 

till mig. Men för alla kommer tiden när de kommer att känna Mig i sin egen varelse, inte längre känna Mig 

avlägsen, inte heller kommer de att kunna betrakta Mig som en främling eller förneka Min existens, Min 

kärlek och Min rättvisa. 

31 På samma sätt som människan kan skapa sig själv på jorden en värld av andlig fred som liknar 

freden i mitt rike, kan hon också, genom sin fördärvlighet, leva en tillvaro som liknar ett helvete av laster, 

ondska och ånger. 

32 Också i det hinsides kan anden möta världar av mörker, korruption, hat och hämnd, beroende på 

själens benägenhet, dess avvikelser och passioner. Men sannerligen, säger jag er, är både himmel och 

helvete, som människorna bara föreställer sig med hjälp av jordiska former och bilder, ingenting annat än 

olika stadier i själens utveckling: den ena, i kraft av sin dygd och utveckling, på fulländningens topp, den 

andra i avgrunden av sitt mörker, sina laster och sina vanföreställningar. 

33 För den rättfärdiga själen spelar det ingen roll var den befinner sig, för överallt kommer den att ha 

Skaparens frid och himmel inom sig. Den orena och förvirrade själen kan å andra sidan befinna sig i den 

bästa av världar, och den kommer oavbrutet att känna inom sig ångerns helvete, som kommer att brinna 

inom den tills dessa har renat den. 

34 Tror ni att jag, er Fader, har skapat platser som uttryckligen är avsedda att straffa er och på så sätt 

hämnas mig för evigt för era förolämpningar? 

35 Hur begränsade är inte de människor som undervisar i dessa teorier! 

36 Hur är det möjligt att du tror att evigt mörker och evig smärta är det slut som väntar vissa andar? 

Även om de har syndat kommer de att vara Guds barn för evigt.Om de behöver undervisning - här är 

Mästaren. Om de behöver kärlek - här är Fadern. Om de längtar efter förlåtelse - här är den perfekta 

domaren. 

37 Den som aldrig försöker söka mig och korrigera sina fel kommer inte att komma till mig. Men det 

finns ingen som motstår min rättvisa eller mina rättegångar. Endast renad kan du komma till mig. 

38 Lärjungar, om ni inte förstår mitt ord i det ögonblick ni hör det, behåll det i ert minne och återkalla 

det och utforska det i era vilostunder. Då kommer du att förstå mycket av det jag har lärt dig. Om ni inte 

samlar kunskap, vad kan ni då ge vidare till de mängder som kommer att komma? 

39 Jag låter er alla utan åtskillnad komma in i min närvaro för att ge er mina lärdomar. Innan jag 

anförtror dig en tjänst, torkar jag dina tårar, sluter dina sår och släcker din andliga hunger och törst. Och 

när jag hade gett er bevis på min kärlek och tänt trons och hoppets ljus i era hjärtan, sade jag till er: "Ni har 

alla blivit kallade - vill ni vara bland de utvalda? Sedan frågar vissa: "Vilken väg och vart leder du oss?" - 
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Det är de som längtar efter världen och dess nöjen. De andra säger till mig: "Herre, vi är inte värdiga att 

kalla oss dina utvalda, men din vilja skall ske för oss." - Det är de som redan är redo att sträva uppåt. 

40 För dem som följer mig lägger jag världens fred på deras hjärtan för att de ska "vakta" och be för 

den. Nationerna kommer snart att sända upp sina böner för att be mig om fred, som jag alltid har erbjudit 

dem. Tidigare lät jag människor smaka på frukten av deras arbete, se floder av människoblod flyta och 

skåda bilder av smärta, berg av lik och städer som förvandlats till ruiner. Jag ville att människor med 

förstenade hjärtan skulle se hemmens ödeläggelse, de oskyldigas förtvivlan, mödrarna som, utom sig av 

smärta, kysser sina barns sönderslitna kroppar, att på nära håll se all förtvivlan, rädsla och all klagan hos 

människorna, så att de i sin arrogans skulle känna förödmjukelsen och att deras samvete skulle tala om för 

dem att deras storhet, deras makt och deras vishet är lögn, att det enda verkligt stora kommer från den 

gudomliga anden. 

När dessa människor öppnar ögonen för sanningen kommer de att bli förskräckta - inte över de 

(skräck)bilder som deras ögon ser, utan över sig själva, och eftersom de inte kan undgå sitt samvetes blick 

och röst kommer de att känna ångerns mörker och eld inom sig. För de kommer att behöva stå till svars för 

varje liv, för varje smärta och till och med för den sista blodsdroppen som utgjutits för deras räkning. 

41 Jag kommer inte bara att ställa människor till svars för vad de har gjort med andra människors liv, 

utan jag kommer också att kräva att de ska redovisa vad de har gjort med sina egna liv, med sina kroppar. 

Vem kan då säga att han kom till mig som ande just vid den tidpunkt då evighetens klocka skulle kalla 

honom bort? - Ingen! - Ofta förkortar du din existens genom att åldras i förtid, ibland förbrukas du av skäl 

som inte är värda en enda tår eller ett enda grått hårstrå. 

42 Jag är obeveklig och perfekt rättvis, sprungen ur den renaste kärleken, som är er Skapare, och jag 

ber er bara att vända er bort från världens nöjen för att lyssna till mitt ord. Mästaren öppnar gärna sin bok 

med perfekta lärdomar för att glädja dig med en ny lektion. Hur ofta har inte en enda av mina läror kunnat 

rädda dig? Nu har din ande vaknat upp och känt de mandat som den fick från sitt ursprung i livet. 

43 Jag har upptäckt att ditt hjärta rymmer den fåfänga säd som det skördade på jorden, men nu måste 

det förvandlas till ett spannmålsmagasin där du ska lagra den goda frukten av dina kärleksfulla gärningar. 

44 Bland de många människorna finns de stora syndarna, de som har rullat sina själar i passionernas 

smuts, som har berövat (andra) deras heder, som har förnedrat de gamlas gråa hår, som har stulit andras 

ägodelar, som har besudlat barnets oskuld och dödat sin granne fysiskt eller moraliskt. 

45 Det finns de som hör mig, som vanhelgar hemmet, som bryter mot gudomliga eller mänskliga 

lagar, som släcker hjärtats tro. Men när de hör Mitt Ord röra vid de ömma strängarna i deras hjärtan, säger 

de: "Det är Domaren som talar, men med vilken vänlighet får Han oss att förstå våra misstag, och med 

vilken finess undervisar och korrigerar Han oss." När dessa hjärtan har lämnat den mötesplats där de hörde 

denna röst, verkar det för dem som om de ser livet och allt som omger det upplyst inte bara av det 

materiella ljuset, utan överflödande av ett gudomligt ljus som talar till människan överallt i skapelsen. För 

ögonen på den som har renat sig själv framträder ett underbart liv där han bara såg materia, köttsliga 

njutningar eller synder. Inför hans ande uppenbarar sig en tillvaro som han inte hade anat - full av 

uppenbarelser, löften och inspirationer. Det är kärlekens mirakel, inte bara ordets mirakel, för hur ofta har 

inte människor talat på ett mer utsökt och fulländat sätt än dessa ödmjuka och analfabeter som är de 

röstbärare genom vilka jag gör mig känd. Men den andliga innebörd som läggs i vart och ett av dessa ord 

kan bara komma från den gudomliga kärleken. 

46 Få har hört mitt ord i denna form, men sannerligen säger jag er att alla människor hör min röst i 

helgedomens tystnad som är närvarande i deras själar, även om deras sinnen inte lyckas förstå dessa 

inspirationer och deras läppar inte heller vet hur de ska uttrycka allt det som de ständigt tar emot med hjälp 

av sina andliga gåvor. När du är utrustad kommer du att förstå denna sanning. 

47 I denna tredje tid är Elia herden som räddar dig från fara dag efter dag. Det är han som sträcker sig 

in i det mysiga hörnet av din sängkammare när du ber, som står vid din sida i "öknens ensamhet" och som 

följer dig på "de långa dagarnas resor". Närhelst du behöver någon som försvarar dig eller en röst som ger 

dig mod finns Elia, den tredje tidens andliga herde. 

48 Om du vill veta var Elia bor, säger jag dig att det är i det andliga riket. Vem av er kan resa sig upp 

för att se honom? - Ingen ännu. - Det är därför han kommer till dig, för att förbereda de vägar som leder 

till ditt hjärta, så att Mästaren senare kommer och upplyser hela ditt väsen. Men tro inte att jag kommer 
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ner till dem som söker mig med större renhet och fulländning; nej, jag kommer till alla som söker mig - till 

den som knäböjer inför sin avgud, till den som förstår mig i former eller föreställningar som är mycket 

långt ifrån sanningen. Var och en söker mig i enlighet med sin andes förmåga, och jag kommer inte att 

släcka den låga av tro som de har i den mest dolda delen av sitt väsen när det gäller Guds existens. 

49 Det är min vilja att människor i denna tid ska kunna få kontakt med sin Herre från ande till ande, 

att det ska finnas en sann helgedom i människans hjärta där hon hör Faderns röst. 

50 För att uppnå denna grad av förandligande måste människorna delta i religionernas stora strider, 

som kommer att väcka de insomnade andarna, som (då) kommer att se sanningens ljus. 

51 Tycker ni inte att det är dags för människorna att tillbe sin Gud, sin Skapare, en dyrkan och en 

hyllning som är värdig den som tar emot den och den som ger den? 

Om du studerar och observerar naturens olika riken kommer du att finna ett oändligt antal exempel, 

läror och liknelser som är värda att ta som förebild. Jag säger inte att de lägre varelserna ska vara era 

herrar. Men jag säger er att naturen, hela livet, är en bok vars författare är Gud. Jag har öppnat den boken 

för människorna så att de ska kunna känna igen min fullkomlighet, min kärlek och min rättvisa i den - inte 

i ord utan i gärningar. 

52 Sök inte efter mig i falska böcker eller i era teorier, som i allmänhet är felaktiga på grund av den 

materialism som ni lever i. Du har redan fått tillåtelse att vandra i full frihet och njuta av din fria vilja på 

alla sätt och vis. I dag ber jag er att hålla tillbaka er snabba kurs och reflektera några ögonblick över den 

erfarenhet ni har fått i livet, över allt ni har sett, känt och lidit på den långa väg ni har färdats. Sannerligen, 

sannerligen säger jag er att den som använder detta ljus (av kunskap) kommer att finna sanningens väg 

som leder honom till sitt eget ursprung. Vägen är jag; den som känner den har känt mig. Jag är början och 

slutet på vägen. Jag är Alfa och Omega. 

53 Jag är enkelhetens mästare som talar till dig som en god vän på det mest bekanta språket för att 

belysa mysterier för dig och avslöja de hemligheter som hittills har varit dolda för din mänskliga kunskap. 

54 Ge din ande möjlighet att fräscha upp sig i kontemplation av det gudomliga och i utövandet av de 

lagar som vägleder den. Se inte detta liv som det enda sättet att uppnå välbefinnande, och inte heller 

fysiskt arbete som det enda sättet att uppnå välbefinnande. Begränsa er inte till att bara älska er familj, för 

era områden är större än så. Själviskhet är inte Guds frö. 

55 Människor har älskat det här livet så mycket att de - när timmen närmar sig för att lämna det - gör 

uppror mot min vilja och inte vill höra den kallelse som jag ger dem. De förkastar freden i mitt rike och 

ber Fadern om ytterligare en tid på jorden för att fortsätta att äga sina världsliga tillgångar. 

56 Bli känslig så att du kan känna det andliga livet och inte nöja dig med början av din utveckling - 

för det är detta liv - eftersom högre skapelseverk finns ovanför det. 

57 Försök inte att avvisa döden när den närmar sig dig enligt min vilja, och be inte heller 

vetenskapsmannen att utföra miraklet för dig att motstå mina råd och förlänga din existens, för ni kommer 

båda att bittert ångra detta misstag. Om ni förbereder er i detta liv har ni ingen anledning att frukta ert 

inträde i livet efter detta. 

58 Du gråter när en av dina egna går in i den andliga dalen, i stället för att känna dig fridfull eftersom 

du inser att han tar ytterligare ett steg mot sin Herre. Å andra sidan firar ni en fest när en ny människa 

kommer in i ert hem, utan att i den stunden tänka på att denna ande har kommit in i köttet för att fullgöra 

en försoning i denna tårarnas dal; då bör ni gråta för honom. 

59 När kommer du att känna för främlingar vad du känner för dina släktingar? - Från ett enda 

äktenskap födde jag det oändliga fröet till denna mänsklighet, som mycket snart delade sig i familjer, 

stammar, folk och nationer, vilket gav upphov till skillnader i seder, språk och religioner. Dessa skillnader 

skapade hat och splittring mellan vissa och andra. Krig och rivalitet uppstod. Kains säd har burit mycket 

frukt. Men nu när sinnet har utvecklats och ni har tränat era sinnen - varför fortsätter ni att se varandra som 

främlingar, hata och döda varandra? Idag vet ni att alla andar har kommit fram från min gudomliga ande 

och att mänskligheten härstammar från ett enda par, så ni är bröder genom andevärlden och till och med 

genom blodet. 

60 Hur långt ifrån den sanna vägen är du inte när du inte känner din nästas smärta, trots att han är en 

del av dig! Du ser en person passera som du aldrig har sett förut, och eftersom du tror att han är en 
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främling hälsar du inte på honom. När du däremot ser en begravningsprocession gå förbi, så blottar du 

huvudet. Varför ägnar du inte din uppmärksamhet, din kärlek och din barmhärtighet åt de levande? 

Det var min vilja att ni skulle utplåna de gränser och skillnader som finns i världen med er kärlek, men 

människor ville inte ha det på det sättet. Vill du att det ska vara mänskligt blod som suddar ut gränserna 

och för människor närmare varandra? Vill du att kriget ska slå samman raserna? 

Från de tidigaste tiderna förberedde jag ett folk för att lära känna och älska mig, så att de skulle bli som 

en fackla bland mänskligheten, och de har varit starka ibland och svaga ibland. Idag har jag skickat tillbaka 

dem till jorden så att profetiorna kan uppfyllas. Detta folk är det som andligen tog emot de tre testamenten, 

och eftersom de visste att jag vid den här tiden manifesterade mig själv genom det mänskliga sinnet 

vågade de inte förneka mig öppet. För deras ande minns att de under den andra tidsåldern ropade "Korsfäst 

bedragaren" och att de därefter led bittert. 

Idag har många av dem trott på min återkomst, men andra har inte gjort det. Men dessa kommer också 

att tro efter min bortgång i 1950, för de kommer att se mina profetior uppfyllda och säga till mig: "Herre, 

när du talade till mig tvivlade jag, men nu när du har gått bort och jag ser ditt ord uppfyllt, tror jag på dig." 

61 Innan jag tystar Mitt (utåt hörbara) Ord kommer de som ni kallar utlänningar att närma sig och 

som - utan att tydligt förstå detta Ord på grund av språkskillnaderna - kommer att känna att deras ande är 

fylld av frid och får näring av Min Gudomliga Varelse. För det kommer att vara Min kärlek som de känner 

i sina hjärtan, och ni vet redan att kärlek är andens språk. Dessa (utlänningar) kommer också att ge sig ut 

för att följa mig, för mitt folk är utspridda över hela världen. 

62 Mitt i stormen har jag kommit till dig i denna tid. Fredens regnbåge har ännu inte skenat, duvan 

med olivkvist har ännu inte kommit. Men det ögonblick kommer när jag, den Högsta Kärleken, kan säga 

till alla människor: Här är jag. Då kommer alla att känna igen mig och förenas. I dag dömer jag fortfarande 

levande och döda. 

63 I den tredje tidsåldern har jag stigit upp ur den grav av glömska som mänskligheten har förpassat 

mig till, för att väcka dem till nytt liv, för jag är Livet. Ingen kan dö. Även den som berövar sig själv sin 

existens med sin egen hand kommer att höra sitt samvete förebrå honom för hans bristande tro. 

64 Jag vill att ni ska bilda en familj lite efter lite, ett folk som är hel i själ och kropp. 

65 När kommer Abels andliga upphöjning, Abrahams lydnad, Jakobs styrka, Jobs tålamod och 

Johannes' förandligande att synas bland er? Inse ditt ansvar i världen. 

66 Människor, fly från lasterna, så att ert blod kan bli en fruktbar säd och morgondagens frukter bli 

godtagbara. 

67 Kvinnor, jag förbereder er för att ge världen barn av fred och god vilja. Till den ofruktbara säger 

jag: be, skäms inte för din försoning. Var hängiven, för jag kommer att överraska dig och få dig att känna 

en ny varelses hjärtslag i din livmoder. 

68 Skapa perfekta barn som din skapare, som endast skapade perfekta varelser, och uppfyll det 

gudomliga bud som kräver att ni ska älska varandra. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 53 
1 Varför upptäcker jag att från den dag då jag gör mig känd för er till nästa dag då jag ger er en ny 

undervisning, har ni på så kort tid redan förlorat den frid som jag gav er? Förlora inte de nåder som jag ger 

er på era livets vägar. 

Ni kommer förtvivlade genom de prövningar och omväxlingar som ni möter på er väg, ni närmar er 

med uppgivna hjärtan. Det är så jag nästan alltid ser dig när jag har gett dig min frid, så att du kan gå 

vägen för att utveckla ditt liv med glädjefyllt mod och tro. 

2 Jag har lärt er att be så att ni kan befria er från faror och hinder, snara och mörker. Jag har berättat 

för er att även naturens krafter kommer att höra er bön när de släpps loss för min rättvisas skull. De 

kommer att passera över dig utan att röra dig eftersom du visste hur man ber med tro och uppriktighet. 

3 Ur smutsen och avgrunden kommer jag att lyfta din ande i denna tid, så att den inte bara känner sin 

Gud, utan också sig själv och sina andliga gåvor. Men först måste du gå igenom lidandets smältdegel som 

kommer att rena dig. För utan inre förnyelse kommer dina gåvor inte att kunna lysa i full styrka. 

4 De mänskliga passionerna är som en storm som piskar din inre helgedom, och bara den som ber är 

stark nog att stå emot prövningarna, och bara den som vakar är tillräckligt uppmärksam för att skydda sig 

själv. 

5 När jag talar till er om tempel och helgedomar menar jag inte de församlingslokaler som ni bygger 

i materialet, utan ert hjärta, för var ni än går kommer templet att finnas där, och ni kommer att finna min 

kärlek ständigt närvarande i det. 

6 Mänskligheten har skapat religioner, något som liknar vägar som leder till mig. Men jag säger er: 

Gå inte längre enligt den mänskliga tolkning som alla ger min lag. Det är nu dags att ni alla vet hur ni ska 

ta emot min inspiration, så att det är det ljuset som vägleder er. 

7 Ibland frågar man sig själv: Varför är detta folk* det enda som jag har talat till, när det finns så 

många nationer som behöver det? - Till detta svarar jag er att på den tiden var det bara en grupp människor 

som bevittnade min korsfästelse och min död, men ändå spreds Lammets blod över hela mänskligheten för 

att visa dem vägen till försoning. Så kommer jag att tala till dessa grupper här i dag, men ljuset från min 

Ande är utgjutit över hela världen.  

* Meningen är Israels andliga folk, som representeras av den lilla hjorden som bor i den mexikanska nationen. 

8 Alla medel för att lära sig och handla därefter har jag redan överlämnat till er, och jag vill inte att 

ni - när ni kommer till min närvaro i andevärlden - ska ställa er utan skörd och låtsas att kroppens 

oförsonlighet och orubblighet inte har låtit er fullgöra er uppgift. För den som inte segrar över världens 

frestelser kommer inte att ha någon förtjänst att visa sig inför sin Herre. Kroppen har mycket kraft i form 

av sina passioner, böjelser och svagheter, men anden är utrustad med en högre kraft, och med den kan den 

besegra det onda. 

9 Vad skulle din ande ha för förtjänst om den arbetade i en kropp utan vilja och utan sina egna 

böjelser? Andens kamp mot sitt kroppsliga skal är en kamp mellan makt och makt. Där finner den den 

prövosten genom vilken den måste bevisa sin överlägsenhet och sin andliga storhet. Det är det test där 

anden ofta för ett ögonblick besegras av de frestelser som världen för in den i genom köttet. Så stor är 

kraften som dessa (frestelser) utövar på anden att du till slut fick intrycket att en övernaturlig och 

ondskefull kraft drog dig till ruin och förstörde dig i passionerna. 

10 Hur stort är inte andens ansvar inför Gud! Köttet har inte tagit på sig detta ansvar. Se hur den vilar 

för evigt i jorden när döden kommer. När kommer du att förvärva meriter så att din ande kan bli värdig att 

bo i mer perfekta hem än det som du lever i? 

11 Världen erbjuder dig kronor som bara vittnar om fåfänga, stolthet och falsk storhet. Den ande som 

vet hur man överskrider dessa fåfängligheter har en annan krona som är reserverad för den i det hinsides, 

nämligen min visdom. 

12 En gång sökte jag mig till dalar, berg, hav och öken för att tala till er. I dag har jag också upptäckt 

att det finns hjärtan som liknar dalar genom sin frid, andra som är som ett stormigt hav, som det som 

skummade när Jesus åkte ut på det med sina lärjungar i båten. Vissa blir genom sin (andliga) upphöjdhet, 

när de lyssnar till Mig, som berget, och andra, med sin ensamhet och (andliga) torrhet, liknar öknen. 
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13 Ni som hör mitt ord - älska det, studera det och praktisera det. Hur många som har önskat höra det 

kan inte höra det eftersom de inte har fått den nåden i denna tid. Men sannerligen säger jag er att dess eko 

kommer att nå alla, och det kommer att vara ännu renare, för det är inte en människas röst som kommer till 

dem, utan Guds Ande. 

14 I dag bearbetar jag ditt hjärta med Mitt ords mejsel, jag lär det att känna andras smärta, för den 

som inte har någon medkänsla kan inte vara Min apostel. Jag vill inte att de behövande, efter att ha 

knackat förgäves på er dörr, ska fråga mig med snyftande ögon om de är mina utvalda, de som jag har 

utrustat som förvaltare av sina bröders sorger, som förvaltare och stöd för de behövande. Vakta, lärjungar, 

så att ni även mitt i natten, när ni sover djupt, kan uppfatta den hand som knackar på er dörr. Den 

behövande som söker dig idag kan vara den som, rörd av din vilja att hjälpa, också kommer att förvandlas 

till min arbetare och göra ditt uppdrag lättare imorgon. Hur många av dem som kommer till dig i dag och 

ber om lite kärlek, förståelse eller rättvisa kommer i morgon att vara den sköld som skyddar dig eller det 

vittne som räddar dig? Men vad kan du förvänta dig av den som i all sin smärta knackade på dina dörrar 

och satte sitt hopp till din vilja att hjälpa dig, men som sedan inte fick gehör? Låt honom komma till dig 

som har sjunkit ner i sedlighetens lera; om du vet hur du ska röra honom i hans inre kommer han att känna 

ånger. Låt den trasiga mannen känna sig värdig ditt hus och ditt bord, men känn ingen motvilja mot hans 

fattigdom, kanske är han andligt renare och mer prydd än du. Spara inte din bästa uppmärksamhet och 

dina vänligaste leenden för dem som har materiella rikedomar i sina händer eller som presenterar sig i 

dyrbara kläder. Låt inte ditt hjärta se på dessa skillnader och fördela fördelarna av dina gåvor till alla på 

samma sätt. Lidande finns i överflöd - hur mycket gott kan du inte göra varje dag och när som helst! 

15 Om du observerar barnen kommer du att se att det finns många små barn utan kärlek, utan lag och 

utan bröd. Om du går bland ungdomarna kommer du att finna passionernas kamp, de felaktiga vägarna, 

och om du tittar bland de män och kvinnor som har nått livets mognad kommer du att finna tragedier bland 

dem, den mycket bittra bägaren: ibland änkans bägare, avsaknaden av hopp och tro, och av sann andlig 

uppmuntran som kan trösta och stötta dem. 

16 Endast mitt ord kan röra vid ett hjärta som blivit hårt genom lidande och göra det känsligt. Många 

av er hade lidit så mycket att ni inte kände andras smärta och var likgiltiga inför den. 

Jag talar mycket till er om smärta och nämner ofta den barmhärtighet ni bör ha för era bröder, för det finns 

lika mycket lidande i världen som det finns människor, och i den nuvarande tiden har mänsklighetens 

lidande bara börjat. Det är därför jag förbereder er så att ni med er kärlek kan ge era bröder ny kraft. 

17 Om det behagar jordens stora nationer att dricka på världens "goda" genom att lyfta upp 

bitterhetens bägare och hälla ut den över mänskligheten, erbjuder jag er från detta ödmjuka bord en andlig 

bägare full av sötma och liv så att ni kan föra detta budskap till dem som har döden i sina hjärtan och 

bitterhet på sina läppar. 

18 Gå steg för steg på kärlekens väg. Låt de stormiga vindarna blåsa över dig utan att försvagas. Era 

öron kommer att höra dem säga att ni är på förintelsens väg, men stärk er själva i minnet av mina ord när 

jag sa till er att min mantel kommer att täcka alla som går i världen på den väg som jag har utstakat för 

honom med min lidelses blodiga spår. 

19 Jag vill att ditt ansikte skall återspegla din andes mildhet, men inte hyckleri, för det som dina 

bröder inte ser skall jag döma. - Efter de stormar som måste piska detta folk kommer antalet av dem som 

förblir samlade kring mig att vara litet, eftersom många kommer att förtvivla genom prövningarna. Men de 

som stannar kvar kommer att vara de som får Mitt verk att blomstra. Allt kommer då att vara rent, både det 

materiella och det andliga. För jag har öppnat vägen för er med mitt ord, som var stängd på grund av 

människornas ondska och olydnad. Även din andes ögon har öppnats så att du kan se sanningen. Jag säger 

er återigen att varje öga skall skåda mig. 

Den rättfärdiga omvändelse som jag har bett dig om är för att du ska kunna börja förnya ditt liv. Därför 

säger jag er att jag inte vill att ni ska täcka er med hyckleriets "kläder". Jag vill att ni ska vara goda och 

uppriktiga och att ni ska vittna om sanningen i min undervisning genom era gärningar. 

20 Du kommer att få en stor visdomsskatt utan att behöva människornas böcker, för din enda lärobok 

är detta Ord, där du inte kommer att påverkas av främmande läror, eller av dåliga tolkningar, eller av 

människornas teorier, utan bara av Min Lag, som kommer att visa dig vägen för din utveckling. 
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21 Den tjocka slöjan från er materialism hade fått er att sjunka ner i en okunnighet som fick er att 

känna er avlägsna från det gudomliga och som dolde för er det ljus som måste lysa upp andens liv. Vid 

den tiden slet Min Röst sönder slöjan och visade er Min helgedom och avslöjade nya läror från Min 

hemliga kammare i hjärtat. Vid min andliga manifestation tände vissa sin troslampa, medan andra föredrog 

att fortsätta att betrakta livet i det ljus som deras ringa andliga kunskap gav dem. När kommer du att förstå 

allt som du behöver samla ihop för din ande? 

22 Jag förbjuder dig inte att utforska naturen eller samla kunskap om det är till nytta för ditt 

människoliv. Men jag vill också att du ska intressera dig för att uppnå ljus för din ande, för det kommer att 

vara det enda som du tar med dig härifrån till det bortomliggande och som kommer att vara till nytta för 

dig på den andliga vägen för din utveckling. Jag är så nära var och en av er att ni bara behöver fråga mig 

något med era tankar för att omedelbart få mitt svar. Ingen kan klandra Fadern för att han har dragit sig 

undan från sina barn. För som en kärleksfull herde har jag alltid vakat över alla mina får, och jag kan i 

sanning säga er att inget har gått förlorat och inget kommer att gå förlorat, för jag är överallt. På varje plats 

är mitt ljus närvarande, och er Faders liv och kärlek pulserar i hela skapelsen. 

23 Människan har avvikit från uppfyllandet av min lag, men idag kan jag berätta för er att med min 

kärleksundervisning för jag många vilsna får tillbaka till sin väg uppåt. Men om dessa återvänder till 

hindret, kommer jag att ta med andra tills jag har hållit dem alla i min kärleks hägn. 

24 Idag vet du att smärta renar själen och hjärtat och att det inte är första gången du har varit tvungen 

att rena din själ från dess överträdelser. Bitterhetens bägare hällde ut sitt innehåll över världen och det var 

som en ny översvämning, men mer smärtsam, mer bitter och mer långvarig. Det kommer att komma tider 

då det inte är smärta som kommer att kuva och hålla människor tillbaka, utan samvetets ljus. Om du 

fortfarande behöver smärta som ett hinder är det det tydligaste tecknet på att du inte har utvecklats andligt. 

25 Kom ihåg, mina barn, att ni måste bestiga berget (av perfektion) med ett kors av smärta på ryggen. 

Men förstå att det kors som kommer att lyfta dig (andligt) inte är det kors som bär dina synder, utan det 

kors som består av dina offer för andra. 

Till männen säger jag: var ledare, försvarare och beskyddare av folket. Till kvinnorna, till mödrarna, 

säger jag: Be för de stora skarorna av barn utan föräldrar, utan hem och utan bröd. Era böner kommer att 

vara som lärkans vingar som breder ut sig för att täcka ungarna. Men i detta ögonblick bör ni inte bara 

tänka på era barn, för de har er moderskärlek, utan också på dem som inte har något annat på jorden än 

ensamhet och hunger efter kärlek. Be för dem! Vem bättre än du kan förstå kylan, tomheten och törsten i 

dessa ömma hjärtan? Be, så kommer bröd, husrum och kärlek snart att komma till dem. Detta är det rätta 

tillfället att utöva barmhärtighet. 

26 Ni har förvisats till jorden, till denna planet som människan har förvandlat till en tårarnas dal, trots 

att den är en underbar trädgård som Skaparen har överöst med sina välsignelser. Men människorna 

kommer att lära sig att förstå att det var för att betala sin skuld som de var ämnade att komma till världen 

vid den här tiden, för att förvandla denna öken av vedermödor och smärta till ett ljusets paradis, till en 

plats av broderskap och fred, där Mitt bud uppfylls som säger: "Älska varandra!" 

27 Bland dem som lyssnar till mig finns det icke-troende som, för att tro, vill känna (med sina händer) 

som Thomas gjorde. Till dem säger jag att de en dag kommer att få kontakt med mig från ande till ande. 

Låt dem först tvätta sitt kärl inifrån och ut, så att Mitt Ord kan sjunka ner i det som en dagg av nåd och liv 

för anden. 

28 De sjuka vill röra vid mitt klädesplagg som under den andra epoken, så att deras tro kan bota dem. 

Men jag säger er: Varför rör ni inte vid min gudomliga Ande med era rena tankar, med er ivriga bön? Du 

skulle få allt som din ande och din kropp behöver. 

29 Detta är den undervisning jag ger er, genom vilken jag får er att alltid se den bok som jag har 

öppnat framför er. Det är boken om Min Eviga Visdom som Jag visar er öppnad idag vid det sjätte 

inseglet, med den Röstbärare som Min tolk som Jag har förberett. 

30 I alla tider har ni velat studera Min manifestation för att lära känna Min vilja och Mina bud, och 

Jag har svarat på era frågor eftersom alla som söker Mig av kärlek, med önskan att finna sanningen, finner 

Mig, ser Mig framför sig, känner Mig och vederkvicker sig med Min kärlek, precis som Jag fylls av glädje 

när Mina barn visar Mig den frukt de har uppnått med sina kärleks- och barmhärtighetsgärningar, med 

vilka de har lindrat sina bröders smärta. 
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31 I den här boken, som jag har öppnat inför er ännu en gång, finns alla mina läror, och det som är 

nedskrivet i den kommer ni att lära känna, och det kommer att vara till er lycka, för det kommer att leda er 

på vägen till er uppåtriktade utveckling. 

32 Ni längtar efter att ta emot mina inspirationer, som jag har låtit flöda rikligt i alla tider, men ni har 

inte utnyttjat dem. Idag, när jag kommunicerar med er genom det mänskliga sinnet, kommer ni att fortsätta 

att tvivla på min undervisning och min närvaro bland er? - Jag talar inte till de döda eller till varelser utan 

förnuft, utan till er som är människor, som har ett samvete och känner mig. 

Om jag talade till de döda skulle de redan ha stigit upp ur sina gravar, om jag talade till stenarna eller 

naturelementen skulle de redan vittna om mig. Men mina barns otrohet kommer inte att stoppa min 

undervisning, och den här boken kommer att fortsätta att tala om sanningen, om livet i nåd och om livet 

efter detta. 

33 Vad söker ni i min undervisning, vad vill ni veta, mina barn? "Ljuset", säger vissa till mig. "Vi 

längtar efter fred", hör jag andra säga. Jag säger det till dig: Om ni förbereder er kommer ni att finna allt 

som er ande längtar efter i mitt ord. Jag har förberett denna nation som ett bördigt och välsignat fält från 

vilket ni kan se det nya Sions berg, det land som väntar er. Och i morgon, efter att ni har passerat genom 

världen och fullgjort er uppgift, kommer ni att finna er själva i anden på vägarna bortom, och ni kommer 

alla att förenas i en "dal" och bilda en ande med mig. 

34 Ni måste studera så att ni kan förstå orsaken till händelserna i denna tid: Varför Elia har kommit i 

denna tid, och varför jag ger dig mitt ord. Elias har alltid kommit som min föregångare för att förbereda 

alla människors ande. Första gången kom Elia till jorden, närmade sig människornas hjärtan och fann dem 

beroende av hedendom och avgudadyrkan. Världen styrdes av kungar och präster, och båda hade vänt sig 

bort från uppfyllandet av de gudomliga lagarna och ledde sina folk in på förvirringens och lögnens stigar. 

De hade rest altaren till olika gudar som de dyrkade. Elia stod upp på den tiden och talade till dem med ord 

fulla av rättvisa: "Öppna era ögon och inse att ni har vanhelgat Herrens lag. Ni har glömt bort hans 

budbärares exempel och har fallit in i kulter som är ovärdiga den levande och mäktige Guden. Det är 

nödvändigt att du vaknar upp, ser till honom och erkänner honom. Förstör er avgudadyrkan och lyft upp 

era ögon över varje bild som ni har föreställt honom med." 

35 Elia hörde Min röst säga till honom: "Gå bort från detta onda folk. Säg till honom att det inte 

kommer att regna mer på en lång tid, tills du befaller det i mitt namn." - Elia sade: "Det kommer inte att 

regna mer förrän min herre anger timmen och min röst befaller det." Och han gick därifrån. - Från och 

med den dagen var jorden torr, och de tider som var bestämda för regn gick förbi utan att det kom. Inga 

tecken på regn syntes på himlen, åkrarna kände av torkan, boskapen blev gradvis borttorkad, folket grävde 

i jorden efter vatten för att släcka sin törst utan att hitta det, floderna torkade ut, gräset vissnade eftersom 

det gav efter för den brännande solens strålar, och folket kallade på sina gudar och bad dem att elementet 

skulle återvända till dem för att så och skörda säd som skulle ge dem näring. 

36 Elia hade dragit sig tillbaka på gudomlig befallning, han bad och väntade på sin Herres vilja. 

Männen och kvinnorna började flytta från sina hem för att söka sig till nya områden där de inte skulle 

sakna vatten. Karavaner syntes överallt, och på alla ställen var jorden uttorkad. 

37 Åren gick och en dag när Elia lyfte sin ande till Fadern hörde han hans röst som sade till honom: 

"Sök upp kungen, och när jag ger dig tecknet kommer vattnet att sjunka ner över detta land igen." 

38 Elia, ödmjuk och lydig, gick till folkets kung och visade sin kraft inför den falska gudens 

tillbedjare. Sedan talade han om Fadern och hans makt, och tecknen visade sig: Blixtar, åska och eld 

syntes på himlen, och sedan föll det livgivande regnet i störtskurar. Återigen var fälten gröna, träden fulla 

av frukt och det rådde välstånd. 

39 Folket vaknade upp till detta bevis och kom ihåg sin Fader, som hade kallat och förmanat dem 

genom Elia. 

40 Elias mirakler var många och mycket stora vid den tiden för att väcka folket till liv. 

41 Under den andra tidsåldern framträdde Johannes Döparen som uppmanade till omvändelse och 

förberedde hjärtan för att ta emot Messias. Den välsignade föregångaren talade till folkmassorna eftersom 

tiden för Jesu predikan närmade sig och det var nödvändigt för dem att känna igen honom. - Han döpte 

Jesus med vatten och hällde ut det på honom och sade till honom: "Mästare, varför måste jag döpa dig, 

fastän du är felfri?" På detta svarade Jesus: "Det måste därför göras så att jag kan börja mitt dagsverke 
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med att visa underkastelse, så att dessa här som följer mig kan veta hur de ska rena sig och utrusta sig när 

de ger sig ut för att fullgöra sin uppgift." 

42 Elia, en ande med stor kraft som inte har erkänts av mänskligheten, har alltid varit min förberedare. 

Idag har han kommit en gång till för att förbereda de markerade som ska tjäna mig som röstbärare, liksom 

alla människor. 

43 Om ni förbereder er och studerar min undervisning för att lära känna min vilja, kommer Elia att 

komma till er hjälp och vara ert stöd och er vän. 

44 Elia är (en) gudomlig stråle som upplyser och vägleder alla varelser och leder dem till mig. Älska 

honom och dyrka honom som din pionjär och förhandlare. 

45 Lärjungar, om ni vill komma in i himmelriket, göra rättfärdiga gärningar, uppfylla lagen, då 

kommer mitt verk att erkännas av alla och kommer att framstå bland religioner och läror som den enda väg 

som jag har utstakat för människorna. 

46 Kom till mig så att jag kan hjälpa er i era förberedelser, sätt er vid mitt bord där jag har en plats 

redo för var och en av mina lärjungar, varifrån ni kommer att delta i min undervisning. Oroa er inte för om 

den person genom vilken jag gör mig känd är en man eller en kvinna, en gammal man, en ung man eller 

ett barn. Fundera i mina läror tills ni finner den gudomliga innebörden av detta ord; då kommer ni att 

känna min närvaro genom var och en av mina utvalda. Utnyttja dessa stunder, för senare kommer du att 

beklaga dig om du inte gör det. 

47 Låt detta folk växa som träd växer genom att föröka sina grenar, som floder expanderar genom att 

bilda nya floder och bäckar. Se hur nya samhällen växer upp från ett samhälle i provinserna och i städerna! 

48 Det är min Ande som har skickat dem (de kallade) till de olika provinserna för att leverera ett 

budskap om förandligande. Varför vänder sig vissa bort från de principer för förandligande som jag har 

visat dem - det vill säga att ge kärlek utan egenintresse och att utöva barmhärtighet - och säljer de tjänster 

de utför med hjälp av gåvor som inte har kostat dem någonting? Minns ni inte att jag redan i den första 

undervisningen som ni hörde sa till er att ni skulle vakta och be eftersom frestelsen lurar runt era steg? 

Tänk efter och kom ihåg att jag också sa till er att jag har mer att ge er än ni har att be mig om - så att ni 

bör begränsa er till att ta emot det tillåtna från mig. 

49 Vet att i din ödesbok finns dagen och timmen då portarna till det bortomliggande kommer att 

öppnas för att släppa in din ande. Därifrån ser du allt ditt arbete på jorden, allt ditt förflutna. Du kommer 

inte att vilja höra röster som anklagar dig eller klagar på dig, eller se dem som kallar dig för upphovsman 

till deras ondska! 

50 Vilket lidande, vilken smärta en ande känner när den kommer till ljusets och fredens värld och hör 

att klagan från dess offer når dit. Om ni inte vill leva i denna kritiska situation, odla redan nu de fält som 

jag har anförtrott er och lägg i dem fröet av min lära i all dess renhet. Känn er inte oförmögna att göra 

arbeten som är värdiga mig, och lämna inte era jordbruksredskap när arbetet bara är halvfärdigt för att 

glömma detta uppdrag och återigen ge er hän åt världens frestelser. 

51 Kom snabbt för att höra mitt ord. Kom ihåg att den dag är mycket nära då du inte längre kommer 

att höra den i denna form. För er är tiden redan förbi då det var nödvändigt att profeterna framträdde inför 

folket för att förmana dem att omvända sig och hota dem med Guds rättvisa om de inte hörsammade denna 

uppmaning. Idag vill jag att ni ska vara profeter som väcker mänskligheten och förmedlar detta himmelska 

budskap till den. Jag kommer att göra mirakel på din väg och ge dig sanningens vapen att kämpa med, för 

du kommer att bli bekämpad. 

52 Jag kommer att göra många krokiga stigar raka genom att använda mina goda lärjungars 

rättfärdighet. Den andliga närvaron av Guds folk, som kallas Israel på jorden, kommer att göra sig påmind 

bland människorna, och många kommer att inse att det som hade lagts fram i materiell form hade en hög 

andlig betydelse. 

53 Även om de andar som bildade detta folk spreds över hela världen och den andliga dalen för att 

fullgöra en försoningsplikt, kommer de nu, på grund av min kärlek, förenade av den Helige Andes ljus 

som lyser upp vägen för deras utveckling, att på sin väg förena alla som hungrar efter frihet, fred, sanning 

och rättvisa, kärlek och återlösning. 

54 Sannerligen säger jag er: Guds folk är gränslöst, ni tillhör alla andligt sett det. Därför kan detta folk 

inte begränsas till en nation eller en ras. Israels folk, som kallades Guds folk av profeterna och 
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patriarkerna i den första tiden, är en symbol för den universella familjen, ett folk som består av varelser 

som klokt valts ut för mina syften och som jag använt som ett instrument, att förmedla min lära till 

mänskligheten som en bok som öppnas inför människorna - en bok som talar om andlig och materiell 

utveckling, om gudomliga uppenbarelser, om profetior, om mänskliga tolkningar, om folkets framgångar 

och misstag, om glans och förfall, om frihet och slaveri, om ljus och ljus. 

Mörker. Detta folk kommer inte längre att ha ett "förlovat land" under sina fötter. Dess uppgift är att söka 

upp de vilsekomna, att ge de svaga nytt mod och visa dem vägen ut ur öknen, bortom vilken porten till det 

nya Jerusalem ligger, den andliga staden där du kommer att bo för evigt med din Mästare. 

55 De fyrtiofyrtiofyra tusen märkta har till uppgift att stå upp för lagen med full iver, att uppmuntra 

folket på vägen, att försvara tron. De ska vara fredssoldater, mästare i min visdom, läkare för alla 

sjukdomar, tröstare och profeter. 

56 Stora händelser har bevittnats av generationer från denna tid. Utan att du inser det lever du i den 

stora striden som äger rum inte bara på dina slagfält eller i de stridande nationerna, utan på många 

områden. Den verkliga striden sker i det andliga, där dina ögon inte kan se, i människans sinne och hjärta, 

i vetenskapens och religionens män och i alla mänskliga institutioner. Anledningen till detta är att en ny tid 

närmar sig när det sjunde inseglet måste öppnas och rättfärdighet och ljus kommer att triumfera i andarna. 

Innan dess måste jag sända andar till jorden som är fulla av min nåd och som kommer att vägleda 

människor som barn så att de kan nå sin frälsning. 

57 Be och känn hur Elia rusar genom rymden från den ena änden till den andra, sprider ljus längs de 

mörka stigarna, räddar dem som har gått vilse, renar det smutsiga, väcker dem som sover i okunnighet och 

ställer allt i ordning, för detta är hans tid. Frukta honom inte, älska honom, för han har kommit som en 

herde för att leda er till Fadern, till det himmelska hindret som väntar er. 

58 Mitt ord och alla profetior kommer att gå i uppfyllelse. 

59 I den andra tidsåldern spikade ni fast mina händer på en träbit, samma händer som helade de sjuka 

och smekte barn, unga män och gamla män. I dag har jag avslöjat mina rättigheter, men inte för att 

förkasta det kors som ni har upphöjt mig på; nej, älskade barn, i dag sträcker jag ut dem kärleksfullt för att 

ge er min välsignelse. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 54 
1 Välsignade är de som lämnar sina materiella tillgångar för att höra mig. 

2 De som har använt sig av min undervisning har blivit starka, och när de har drabbats av en 

prövning har de i stället för att misströsta börjat reflektera och be, och de har känt att i dessa stunder 

kommer gudomlig inspiration till deras sinnen som en ljusstråle som lyser upp vägen för deras andliga 

utveckling. 

3 Sannerligen säger jag er: Den som vet hur man förbereder sig och stärker sig i uppfyllandet av min 

lag kommer att gå igenom allting i ett stycke, även om han går igenom stormar eller eld. - Till och med till 

dem som i tro kunde klara av den prövning som drabbade deras ande, säger jag återigen att de inte bör 

"lägga sig ner och sova", för nya prövningar kommer att komma, och då måste de vara beredda. Det finns 

många som i slutet av en stor prövning, när "dagens arbete" nästan är klart, har varit nära att falla, 

överväldigade av tyngden av sitt kors. Men i dessa stunder har Min röst hörts och uppmuntrat dem att nå 

det slutliga målet, som redan är nära. 

4 Om du anser att livets prövningar beror på slumpen kommer du knappast att vara stark. Men om 

du har en uppfattning om vad försoning är, vad rättvisa och gottgörelse är, kommer du att finna 

upphöjning och överlåtelse i din tro för att segra i prövningarna. 

5 Det är min vilja att pröva din själ på olika sätt, för jag formar, formar och fulländar den. För detta 

ändamål använder jag mig av allt och alla människor; som redskap använder jag både en rättfärdig och en 

ond människa. En gång använder jag ljuset, en annan gång gör jag mörkret till min tjänare. Därför säger 

jag till er: När ni befinner er i en kritisk situation, kom ihåg mig, er Mästare, som i all kärlek kommer att 

förklara för er orsaken till prövningen. 

6 Det finns koppar som alla måste dricka, vissa tidigare och andra senare, så att alla kan komma att 

förstå och älska mig. Elände, sjukdom, förtal och vanära är mycket bittra koppar som inte bara når 

syndarens läppar. Kom ihåg att den Allsmäktige just tömde den bittraste bägare du kan tänka dig i den 

andra gången. Den lydnad, ödmjukhet och kärlek med vilken lidandets bägare dricks kommer att göra 

korset lättare och prövningen går fortare. 

7 Världen är en skola för andarna, din kropp är bara ett verktyg. På jorden passerar ni genom de 

olika stegen till andlig fulländning, på vilken andarna stiger upp till mig, drivna av styrkan i sina 

förtjänster, deras strävan att nå Fadern genom den kärlek de har gett sina bröder. Den som inte går igenom 

denna kampens väg kommer varken att veta vem hans skapare är eller känna sig själv. 

8 Den som förnekar sitt öde förkastar det hedervärda namnet "barn av min gudomlighet". Om han 

inte tror på min existens kan han inte tro på min kärlek. 

9 Om detta liv för vissa har varit mycket bittert och sorgligt, vet då att denna tillvaro inte är den 

enda, att den bara är lång till synes, och att det i varje varelses öde finns ett mysterium som bara jag kan 

tränga in i. 

10 Den här rösten har inte sagt till dig att du måste lyda detta ord. Den har bara sagt till er: sök 

sanningen, sök kärleken, sök freden, och om ni finner detta i Min undervisning som ni hör just nu, fortsätt 

att söka. Men om du inte har hittat den här, fortsätt att söka. 

11 Jag gör mig känd för var och en av er, ibland genom ert hjärta, ibland i er ande. 

12 Med Min röst om förlåtelse kommer de döda att stiga upp till nådens liv, befrias från själens 

förvirring och uppfylla Min lag som säger: "Älska varandra". Där det inte finns någon förlåtelse - som 

alltid är en följd av kärlek - finns det varken omvändelse eller goda gärningar, och då finns det ingen 

frälsning. 

13 Hur många andligt döda människor måste inte vandra runt i världen och vänta tills den kroppsliga 

döden för in dem i Min närvaro för att höra Herrens röst som lyfter upp dem till det sanna livet och smeker 

dem. Vilken längtan efter förnyelse skulle de ha kunnat ge näring åt på jorden, eftersom de trodde att de 

var oåterkalleligen förlorade för alltid, även om de kände sig kapabla till sann omvändelse och gottgörelse 

för sina överträdelser? 

14 Men förutom de som hade förnekats frälsningen av sina själar och som kom till mig utan hopp, 

kom också de som hade dömts till döden av vetenskapsmännen med avseende på kroppen in i min närvaro. 

Jag, som har livet, har ryckt dem ur den kroppsliga dödens klor. Men vad gör de i världen som jag har 
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anförtrott både själens och kroppens hälsa åt? Känner de inte till den höga uppgift som Herren har 

anförtrott dem att uppfylla? Måste jag, som har sänt dem med ett budskap om hälsa och liv, oavbrutet ta 

emot deras offer? 

15 Nu när ni lägger fram er sorg för mig och ber mig om styrka, säger jag er: Lita på mig och ni 

kommer alla att bli tröstade. 

Alla hör inte mitt ord på samma sätt som du hör det, men min styrka och mitt ljus är alla andars 

faderliga arv. Ni blir dock svaga och låter er besegras av prövningarna. 

16 Endast jag, din Fader, hör och förstår ditt hjärta. Ni har ännu inte funnit den sanna kärleken till 

varandra. Jag säger också att ni inte ska söka efter bilder av helgon eller symboler för att de ska ge er 

lindring. Lär dig att be med anden, väck de känsliga fibrerna i ditt väsen så att du känner Min närvaro och 

njuter av Min kärlek med Mig. Känn dig inte främmande för din Fader. Eller har du kommit så långt bort 

från mig att du inte längre känner igen mig? 

17 Jag ser i denna tid att människor har vant sig vid synden. Passioner släpps loss, barn förlorar tidigt 

sin oskuld och tar förbjuden frukt. Mänskligheten har slagit in på ondskans väg, och från generation till 

generation blir den alltmer förfallen och sjunker djupare. Det är därför jag har kommit ännu en gång för att 

uppenbara mig bland er. 

18 Be och förstå mitt ord. Be inte bara för er själva, be för era kända och okända bröder, de materiella 

och de andliga. 

19 Ni känner inte till den andliga fattigdom som mänskligheten lever i idag. Ett folks förbön och dess 

kamp är nödvändig för att föra ljuset till alla andar. 

20 Rengör dem som har gjort sig orena. Visa dem deras andegåvor, sätt dem på vägen som små barn 

och led dem till mig. Ni kommer att finna många sjuka människor på er väg som inte kan botas av 

vetenskapen, men bland er själva kommer ni att finna möjligheten att ge bot på deras lidanden: Du 

kommer att läka dem med din kärlek, genom det goda inflytande du utövar, genom den förnyelse du 

inspirerar dem till. Och genom den kunskap om min lära som ni förmedlar till dem kommer de att 

upptäcka att den helande balsamen finns i sinnesfrid och i uppfyllandet av plikter, i kärleken till varandra. 

21 Jag vill inte att mina barn ska missa möjligheten till frälsning. Om de stora syndarna söker mig i 

ödmjukhet och omvändelse kommer jag att förlåta deras överträdelser och erbjuda dem en möjlighet att 

bygga upp sina liv igen. Jag släpper min kallelse till de största syndarna för att frälsa och rädda dem. 

22 Jag har inspirerat unga människors hjärta, ungdomar och jungfrur, för att bilda nya generationer. 

För detta har jag renat dem, och om de vet hur de ska uppfylla den uppgift som jag har anförtrott dem i 

sina barn, och om de utrustar dessa andar och leder dem på det godas väg, kommer jag att kommunicera 

med dem, och ni kommer att luta er mot dessa nya generationer, och de kommer att vara fortsättare av 

detta arbete. 

23 Behåll den nåd som jag lämnar bland er. Snart kommer det att finnas de som vill hindra Mitt verk 

från att utvecklas. Men det kommer att finnas andra som, efter att ha bett om min hjälp, kommer att få ett 

mirakel, och även om de inte hör till mina lärjungar kommer de att vittna om mig och säga: "Herren 

botade mig." Andra kommer att säga: "Jag hade förlorat det käraste jag hade, och han har gett mig det 

tillbaka." 

24 Försvara inte mitt arbete med falska vittnesmål och ljug aldrig, för jag har inte lärt er att ljuga. 

Mina verk är alltid mer högljudda, och om ni vet hur ni ska tolka dem kommer ni att finna min kärlek och 

barmhärtighet för människorna i dem. 

25 När du hör dumma ord, var tyst, så som Jesus var tyst inför fariséerna. Men frukta inte att dina 

"kläder "* kommer att slitas sönder. Jag ska ge dig rätt och lyfta upp dig inför dina bröder. Dessa 

människor som fördömer er kommer då att se att ni inte har gått vilse utan att ni har kommit närmare mig. 

Vakta dina handlingar och frukta endast den evige domaren som alltid ser dig. 
* Detta bildliga uttryck avser skada på rykte, heder, person. 

26 Med mildhet och andlighet ska ni vittna om att ni har hört mig, och då kommer många att omvända 

sig. Om du inte finner förståelse, var tyst och förlåt. Om du förenar din kropp med din ande och uppfyller 

min lag kommer du att få nåd för mänskligheten. 
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27 Kom ihåg, välsignade människor, att jag har sagt till er på alla församlingsplatser att tider av 

smärta, prövningar och domar närmar sig för mänskligheten, vilket kommer att tjäna till att rena den. Jag 

meddelar er också att efter den tiden kommer det att bli glädje på jorden. 

28 I åratal har ni hört dessa budskap, som är läror med vilka jag förbereder er som lärjungar, så att ni i 

morgon kan föra in ljus i era bröders liv och visa dem den goda vägen - både till varelser som lever i 

kroppen och till kroppslösa varelser. Det är min vilja att du lämnar ett gott exempel som ett frö för 

kommande generationer; att de uppenbarelser som jag har gett dig tjänar dig till att stärka din ande i min 

visdom och ditt hjärta i godhet, och till att ta bort allt ogräs som länge har vuxit i ditt väsen. Ändå säger 

jag er med sorg att ni fortfarande inte känner mitt ord, att ni sover inför dessa manifestationer och att era 

verk inte vittnar om min lära. 

29 Jag ville att ni alla skulle bilda ett hjärta, en vilja, men jag ser att ni fortfarande är oeniga. 

30 Jag har berättat för er att jag uppenbarar mig på alla era mötesplatser som den ende Gud som älskar 

er alla lika mycket. Ändå förnekar vissa andliga gåvor och sanningen för andra. Hur kan du tro att du 

förhärligar Min undervisning på detta sätt? 

31 Inte bara genom det uppförande ni visar på dessa mötesplatser ska ni söka mig för att vara mig till 

lags och tjäna mig, utan genom alla handlingar i ert liv. Men fram till nu har ni inte hållit min lag, varken i 

det andliga eller i det materiella, och ni är fortfarande nybörjare som inte vill tro. Vill du inte att Kristus 

ska fortsätta att vägleda dig, han som sa till dig: "Jag är vägen, sanningen och livet"? Vill du inte att 

kärleken ska rädda dig, göra dig stark, glad och lugn, så att det är den som håller dig uppe och skyddar dig 

i stormens och lidandets stund? 

32 Inse att jag har gett dig en visdom som är överlägsen all mänsklig vetenskap: att behärska naturens 

krafter. Men ni har inte förstått hur ni ska svara på min röst som lydiga får. Påstår ni att dessa element 

böjer sig för er som hängivna tjänare när ni är olydiga? 

33 Förstår ni nu varför det är nödvändigt för er att höra mina läror, precis som det är nödvändigt att ni 

reflekterar över dem, att ni känner dem och omsätter dem i praktiken? 

Jag har sagt till er att vakta och be, så att ingen oväntad olycka ska drabba er, men ni vill varken vakta 

eller be. När prövningar har plågat er har ni trott att jag har straffat er eller övergivit er. Först då tänkte du 

på att be, att be mig att inte lämna dig ensam. Åh, om ni bara förstod att jag inte överger er och att det är ni 

som glömmer mig! 

Du måste veta att det inte finns en sekund då jag inte ger dig något, och att du å andra sidan ofta lever 

ett helt liv utan att ge mig något. 

34 Jag ger er dessa läror så att ni vet att jag alltid är med er, att jag hör allt och vet allt, - så att ni inte 

förkastar mina förmåner och inte heller känner er ensamma och ledsna i era prövningar. 

35 Hur många av er, efter att ha blivit människor, beter er inte som otacksamma barn som inte lyssnar 

på sina föräldrars råd och som kastar sig som en idiot in på livets farliga vägar, bara för att efteråt, när de 

har snubblat mycket och upplevt besvikelser, stanna upp och utbrista med tårar av ånger: "Åh, om jag bara 

hade lyssnat på min far, då skulle jag inte ha upplevt så mycket lidande och skulle inte ha avvikit så långt 

från den rätta vägen!" 

36 Ibland är det redan för sent när de inser sin skuld. De överraskas av döden, som inte tillåter dem att 

återvända till sin fars hus och falla på knä inför dem som de förnekat auktoritet. 

37 Vilken överväldigande smärta för dem som såg sin sista stund närma sig utan att kunna blöta sina 

föräldrars ansikten med sina tårar, eller att från deras läppar få höra ord om förlåtelse! 

38 När du tänker på dessa prövningar säger du ibland: "Hur är det möjligt att Gud i sin fullkomliga 

rättvisa går så långt att han förnekar den glädjen åt den som redan har insett och ångrat sin skuld? - Men 

jag svarar er att det inte är kroppen som skall ta emot denna nåd, utan själen, för vilken det alltid kommer 

att finnas tillräckligt med tid för att tvätta bort sina fläckar och även tid att skörda frukten av sin 

omvändelse. 

39 För att din själ inte ska gå vilse på den farliga jordiska pilgrimsfärden har den utrustats med ett 

högre ljus, som är anden. Dessutom har världen alltid varit upplyst av ljuset från min undervisning och 

mina uppenbarelser, från de första dagarna av er existens i den här världen till evigheten. 

40 Jag har alltid upplyst er så att när er inkarnerade ande återvänder till det andliga livet kan den bo på 

höga nivåer av varande. 
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41 Älskade människor, instrument för Mina manifestationer i denna tid, andliggör er själva så att om 

ni blir den sanna tolkaren av Mitt Ord, så blir det ni genom ert tänkande, ert liv och ert ord. Förstå att 

levande exempel behövs för att mänskligheten ska tro på mig. 

42 Vem av er kommer att vara de stora andarna som leder människorna till sann förandligande? 

Spiritualisering, det vill säga andlig utveckling uppåt, måste manifestera sig genom sinnet och 

sinnesintrycken, så att den kan bli mänsklighetens räddning. 

43 Lärjungar, stora verk kräver höga sinnen och rena hjärtan. Utveckla dina kvaliteter och bli bra. 

Varför ber jag er att vara enade, människor? Eftersom jag vet att kriget, som ett resultat av bristen på 

broderskap mellan människor, närmar sig som en virvelvind som river ner allting, och eftersom jag vill att 

ni ska se på och vara ett folk av den 

fred, en armé av soldater i det godas tjänst. När ni ger er ut för att utföra detta uppdrag, bär ni mig i era 

hjärtan; utan mig kan ni inte göra någonting. Vem är jag?: Kristus. Och vem är Kristus?: Han är Guds 

kärlek. Därför säger jag er: Bär mig inom er, så att ni inte går under. Du kommer snarare att övervinna alla 

svårigheter och nå evigheten. 

44 Glöm inte att de gudomliga krafterna endast finns hos de ödmjuka och att de aldrig stiger ner för 

att smickra mänskliga fåfängligheter. 

45 Många har verkligen en skam i själen, men fördöma dem inte, för de vet inte vad de gör. Jag 

kommer också att rädda dem, även om de för närvarande har glömt mig eller ersatt mig med de falska 

gudar som de har skapat i världen. Jag kommer också att föra in dem i mitt rike, även om de nu - eftersom 

de följer de falska profeterna - har glömt den vänliga Kristus som gav sitt liv för dem för att lära dem sin 

kärlekslära. 

46 För Fadern är ingen "ond", ingen kan vara det, eftersom deras ursprung är i mig. Förvillade, blinda, 

våldsamma, upproriska, det är så många av mina barn har blivit på grund av den fria vilja som de har fått. 

Men ljuset kommer att bli i dem alla, och min barmhärtighet kommer att leda dem på vägen till deras 

frälsning. 

47 I dag har materiens makt och världens inflytande gjort er till egoister. Men materien är inte evig, 

inte heller världen och dess inflytande, och jag är den tålmodige domaren vars rättvisa är livets och tidens 

herre. Du får inte döma dem som förnekar mig, för då kommer jag att finna dig mer skyldig än dem. 

48 Höjde jag min röst för att fördöma mina bödlar? Har jag inte välsignat dem med kärlek och 

mildhet? Om ni bara förstod att många av dem som för en tid gick vilse i världen på grund av denna 

förseelse idag är renade i den andliga världen! 

49 Se hur Mitt Ord visar dig vägen och vägleder dig! Jag ger den till alla eftersom jag älskar er alla 

och söker er alla. Vänta inte tills virvelvindarna överraskar dig som vilse eller sovande, för då kommer det 

att bli "tandagnisslan". Ännu känner ni inte till min frälsningsplan; därför behöver ni bara lita på mig och 

lyda mig. 

50 Inser ni hur ödmjukt Mitt Ord är, hur obetydliga de tjänare är genom vilka Jag förmedlar Min röst 

och hur fattig den miljö är där Jag gör Mig själv känd? Bli inte förvånade om ni får veta att det är denna 

undervisning som kommer att styra och leda hela mänsklighetens öden under denna tidsålder! 

51 De gudomliga tankarna har överförts genom Mina hänryckta röstbärare till ord som, förenade till 

meningar, har bildat och etablerat en andlig lära som är full av uppenbarelser och perfekta läror. 

52 Detta är den utlovade tröstaren, detta är den förkunnade sanningens ande som skulle lära er allt. 

Förberedelserna har redan börjat, de tider kommer när ni kommer att behöva honom som, eftersom han har 

styrka i sin ande, kommer att leda er med sitt hjärtas ädelhet och enkelhet, med vishet och rättvisa. 

53 Människor behöver dem som kan stå fast i prövningar, dem som är bekanta med världens och 

andens stora strider. Det är de som kan visa mänskligheten vägen och vägleda den, för i deras hjärtan finns 

ingen önskan att förtrycka eller dominera någon. De kan inte ge skydd åt själviskhet eftersom de i sina 

stunder av upphöjdhet har känt Herrens barmhärtighet som överöser dem med kärlek så att de kan föra 

denna barmhärtighet vidare till sina bröder. 

54 Om ni inte förenar er kommer ni inte att kunna bemöta människorna; om ni inte förenar er kommer 

ni inte att kunna skydda er mot deras attacker. Snart kommer striden, och då är det nödvändigt att jag 

finner er skyddade och utrustade genom hjärtan som har ljus och tro. Då kommer ni redan att kunna förlåta 

dem som förolämpar er, eftersom ni vet att era bröder tillfogar er dessa sår på grund av verklig okunnighet. 
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55 När striden börjar vill jag att ni svarar på era bröders förolämpningar med er förlåtelse och er 

kärlek. 

56 Ta också upp ditt kors! Eller tror du att Kristi kors inte är en börda? Tror du att mina uppgifter är 

små? - Uppgifterna för dem som följer mig är varken små eller lätta. De lätta verken är för de andligt 

svaga, för hjärtan utan kärlek. 

57 Det finns ingen mer tid att förlora, för tiden närmar sig när de starka i detta folk ska visa sig för att 

bana de vägar som kommer att leda er till den höga festen när ni ska känna Min Ande närmare er. 

58 Jag ser bland de närvarande de som, fyllda av glädje för att de känner och förstår min inspiration, 

förbereder sig för den striden. De vet att endast sanning, förandlighet och kärlek kan vara vapen för att 

segra. 

59 Kom till mig, skynda er att följa den kärleksfulla kallelse som er Fader riktar till er, så att ni långt 

ifrån smärta och okunnighetens mörka vägar kan mätta er i Min Fred och Mitt Ljus och sedan göra 

detsamma för er nästa. 

60 Jag har inte bara kommit för att ge er uppgifter eller ansvar. Jag har också kontaktat er för att torka 

era tårar och lyssna på era klagomål. 

61 Idag följer du din Frälsare och jag hjälper dig med ditt kors. Men innan din vandring i den här 

världen tar slut, ska du föra de goda nyheterna vidare till provinserna. 

62 "Människan lever inte enbart av bröd", och den här världen lider av andlig hunger. Därför kan ni 

erbjuda era bröder av den mat som jag har anförtrott er. 

63 Min undervisning är den väg som visar hur du kan leva i fred på jorden och som kommer att föra 

dig närmare Fadern när du lever i Anden. Var finns det broderskap som jag har lärt människorna? Den 

finns inte på jorden, eftersom ni under lång tid har låtit ogräset växa bland vetet. Ovänligheten bland 

människor är utbredd, liksom osämjan. De har inte erkänt sig själva som bröder i Gud, men ändå påstår de 

att de känner igen mig och till och med älskar mig. 

64 Det finns herrar och tjänare, domare och anklagade, bödlar och offer, men alla är bröder. Stor blir 

den uppståndelse som mitt ord i denna tid kommer att orsaka i mänskligheten, för det kommer att nå alla 

andar som en domare. 

65 Vakta och be, lärjungar, så att ni kan känna min närvaro; för om ni sover, kommer ni att få stor 

sorg i er ande när ni vaknar. 

Var uppmärksam på mitt ord så att du inte blir oförberedd på något. När vägarna är asfalterade och 

länderna öppnar sina portar kommer ni att vara redo att fullfölja ert uppdrag, och när hjärtan längtar efter 

ett livets ord kommer det omedelbart från era läppar. När lidande människor passerar din dörr bör den inte 

heller förbli stängd. 

66 Det är inte längre dags att fortsätta att jaga världens nöjen. Det är dags att leva vaket med alla dina 

sinnen och krafter och att vara uppmärksam på allt som talar till dig och omger dig. Tiden för din vistelse i 

den här världen har redan blivit mycket kort och det är nödvändigt att du utnyttjar den korta tid som du 

fortfarande lever i den. För dem som förbereder sig kommer ingenting att passera obemärkt, vare sig det 

gäller mänskliga händelser, tecken i naturen eller andliga manifestationer. Stora mirakel kommer att 

upplevas av dem som är förberedda, så att de kan upplysa, undervisa och profetera för dem som varken 

ser, känner eller förstår. 

67 Älskade människor, inse hur stor lycka det blir för den ande som på sin resa genom livet har tjänat 

sina bröder som vägledare, rådgivare eller stöd. Detta är din uppgift: att vara stark, ärlig och lydig mot min 

lag, så att du kan tjäna som en ledstjärna för din nästa. 

68 När kommer denna mänsklighet att bli som en enorm blomma vars kronblad är era hjärtan och vars 

doft är er kärlek till Mig? 

69 När ni ser hur världen ser ut i denna prövningens stund, där dess ambitiösa passioner och hatet är i 

full gång, tror ni att dessa ord jag säger till er bara är en gudomlig dröm. Men jag påpekar för er att det är 

bara för att jag i den andra eran accepterade det kors som ni gav mig och nu har jag kommit till er "på 

molnet" eftersom jag visste att min kärleks frö kommer att segra över mänsklig ofullkomlighet. Varför 

tvivlar du på att jag kan förlösa dig? Tror du att Kristus utgöt sitt blod för ingenting på Golgata, att det inte 

lärde dig någonting? Tror ni att min nya manifestation är ofruktbar? - Jag säger er i sanning att Gud inte 

kan fela och att han inte heller kan misslyckas med sitt kärleksuppdrag. 
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70 Stor, mycket stor är den mänskliga fördärvningen i era ögon, fruktansvärd verkar för er den makt 

och den onda kraft som människor utövar, och ändå säger jag er att den är svag jämfört med min rättvisas 

makt, jämfört med min gudomlighet, som är herre över ödet, över livet, över döden och över hela 

skapelsen. 

71 Människan har gjort ett helvete av denna välsignade och bördiga jord, eftersom hon har använt alla 

de krafter och element som jag har omgett henne med för att leva, för att orsaka sin egen död. Trots allt 

detta kan jag säga er att den som ångrar sig, förstår sin överträdelse och strävar efter att gottgöra den, snart 

kommer att nå de andliga portarna till det sanna paradiset, där Herrens ängel kommer att skona sitt svärd 

och låta honom komma in i det eviga fredsriket, där Faderns kärlek kommer att ge honom den belöning 

som utlovats till alla människor av god vilja. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 55 
1 Den heliga andens ljus vibrerar över alla andar. 

2 Välsignade är ni som förbereder er för att uppfylla mina order, för ni kommer alltid att känna min 

hjälp. Men jag säger också till er: Tysta inte samvetets röst när den pekar på era fel, lyssna på den, för det 

är min röst. Om du vill vara så tilltalande för mig, lyft upp din ande i bön efter att du har gottgjort dina fel, 

så kommer du alltid att finna mig som väntar på dig för att ge dig frid. 

3 Ju mer du känner att jag förlåter dig, desto mer bör du uppfylla dina plikter. Missbruka aldrig 

denna förlåtelse! 

4 Alla som börjar sträva efter att utvecklas andligt högre kommer att se sig omgivna av stora skaror 

av människor som följer dem på vägen mot uppfyllandet av min lag. Men om jag placerar dig i spetsen för 

en grupp människor, ta inte emot det. Tänk på att till och med kungarna vid denna tid steg ner från sina 

troner för att bli sina folks tjänare, för en tid av jämlikhet och broderskap närmar sig för alla människor. 

Kom ihåg - när jag kallade dig svarade du ödmjukt och sa till mig att du skulle vara lydig och acceptera 

ditt kors med kärlek för att följa mitt spår med vilket jag markerade vägen till din andliga utveckling för 

dig i den andra eran. 

5 Om ni förbereder er, kommer de stora lidanden som kommer till mänskligheten som orkaner att bli 

för er som en mild bris som smeker er. Därefter kommer ljuset från en ny gryning att skina och solen 

kommer att ge dig sina fördelar. Men om ni inte är vakna och låter hyckleriet gro i era hjärtan och täcker 

er med ett fårskinn medan ni är hungriga vargar inom er, kommer ni att stöta på svårigheter och törnen på 

vägen kommer att skada era fötter. 

6 Ve dig om de onda fallen är starkare än de dygder som du bär i din ande, och om min undervisning 

inte bär frukt! Om ni inte funderar och utforskar Mitt Ord och tror att ni uppfyller Min Vilja, kommer Mitt 

Ljus att skaka er vakna. Men när ni inser hela sanningen kommer ni att minnas att jag har sänt er till 

världen för att göra barmhärtiga gärningar. 

7 Även om du vill fly från ditt öde kan du inte göra det. Hur ofta du än avviker från vägen, kommer 

min barmhärtighet att föra dig tillbaka till den. Min lag är skriven i varje ande och ni måste lyda den. 

8 Jag har sett att ni inte håller med nationernas ledare och förstår inte att de är verktyg som jag 

använder för att böja och mala nationerna. Ni har inte förstått hur ni ska förenas i tanken för att hjälpa den 

som jag har utsett att leda nationens öden. Ni gör motstånd och orsakar splittring, trots att jag har 

rekommenderat förening och lydnad mot min vilja. Älska varandra så att er bön kan förbereda och ge dem 

andligt stöd. 

9 Förena dig, Israel, lyssna på mig! Jag ska utsätta er för stora prövningar och sedan ska jag inte se 

er gråta. Be för dem som inte vet hur de ska göra det, för dem som känner sig svaga. Att det inte finns 

glädje hos vissa över andras misslyckanden! För ni vet inte om ni inte alla kommer att gå igenom samma 

prövningar och - när de drabbar er - om ni inte också kommer att bli svaga. 

10 Avvisa frestelsen, för detta är den tid då denna kraft försöker föröka sin skörd, och endast bön och 

goda gärningar kan hålla den borta från dig. 

11 många läror kommer att kalla er att förenas när de ser er splittrade och jag vill att ni alla förenas i 

mig och praktiserar er dyrkan på samma sätt som jag har lärt er. 

12 För att hjälpa er i er upplyftning har jag förberett den bästa platsen för mina barn, för jag vill dra er 

nära mig och ge er min frid. Den som känner sig trött, kom till mig och återhämta er och stärk er. 

13 Lärjungar, förbarma er över dem som har brutit mot lagen, som har gjort uppror, för de är de 

människor som är i störst behov av er hjälp och barmhärtighet.- Varför syndar människan, trots att hon vet 

att det goda är det enda som gör henne lycklig: För att hon inte lyssnar till sitt samvetes röst, för att 

herdarna har låtit sin hjord skingra sig på olika vägar och för att deras ord inte längre har någon kraft, inte 

heller någon kraft som kan få fåren att återvända till fållan. Var finns mina lärjungar, efterföljarna till 

apostlarna från den andra epoken? 

14 Till er som nu är mina lärjungar säger jag: Kalla er inte för pastorer eller präster, utan låt mig leda 

folket, för i mig kommer de att få sin Fader, sin domare, sin bästa vän och rådgivare. Ni ska bara vara 

bärare av de goda nyheterna och vittnen till min manifestation. När människor sedan har uppnått förening 

med min Ande genom sina gåvor kommer de att gå sin utvecklingsväg med säkerhet, och jag kommer att 
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ingjuta verk och handlingar i dem som grundar sig på min lag. Detta kommer att ske efter den försoning 

och gottgörelse som ni nu går igenom. 

15 Om du inte hade syndat skulle du inte ha känt försoningslagens hårdhet, utan du skulle alltid ha 

gått framåt i din utveckling. I sanning säger jag er, om ni inte uppfyller de som ni har fått i uppdrag att föra 

ut detta budskap till era bröder, kommer ni att bli dömda av mänskligheten och få känna på den hårda 

domaren som varken känner till medkänsla eller kärlek. 

16 När jag har utsatt er för en prövning för att lyfta er själ har jag hjälpt er så att era krafter inte 

sviktar, och när ni har underkastat er min vilja och använt er av den lektionen känner ni er närmare mig. 

För detta tackar ni mig och jag ger er frid. 

17 Jag har krävt enhet av mänskligheten och en återgång till det enkla andliga livet, för jag vill att 

andarna ska förenas i en enda tro, erkänna mig och älska mig. De olika lärorna kommer att försvinna och 

endast min lag och mitt ord kommer att bestå. 

18 Jag har alltid visat er min kärlek, men ni har inte förstått mig. Vet ni inte att när jag ger er ett nytt 

uppdrag är det med avsikt att ni genom att fullfölja det ska betala er skuld? Jag har valt er för att jag älskar 

er och för att jag vill att ni ska bli mina lärjungar. Men för att ni ska kunna kalla er sådana måste ni 

omfamna ödmjukhet och saktmodighet i alla handlingar i ert liv. 

19 Ni befinner er i skördetiden, då ni kommer att skörda det ni har sått. Men om du sår på nytt för att 

skörda senare, använd då bra utsäde och vårda det, för jag ger dig en ny möjlighet. 

20 Förstå: Jag har följt dig i alla tider för att visa dig din uppgift och för att lära dig att uppfylla min 

lag, så att din ande aldrig går vilse och blir som en klocka som kallar på folkmassorna. 

21 Hur många prövningar måste inte din själ gå igenom för att slutligen bli mild och ödmjuk och för 

att beslutsamt välja Lagens väg! Tidigare kom hädelser från dina läppar när du kände en prövning på din 

livsväg. Idag, när du känner att du går igenom en svår lektion i livet, ber du för att ljuset tränger in i din 

själ mer och mer. 

22 När jag säger till dig att "de och du är samma" vill jag att du ska förstå att du genom 

återförkroppsligandet av din ande gradvis når en högre utveckling. Från den tid då Faderns röst sade till er: 

"Väx och förök er" till idag har er utveckling inte stannat upp för ett ögonblick. Men hur långsamt du går 

din väg! 

23 Ni har förökat er och därmed har ni uppfyllt det gudomliga budet. Men efter det behövdes ett nytt 

bud för att frukt som är värdig Gud skulle växa fram ur era hjärtan, och jag sa till er: "Älska varandra". Jag 

gav er denna undervisning under den andra epoken som en sammanfattning av hela lagen, och jag väntar 

fortfarande på att den ska bära frukt i era hjärtan. Nu har jag kommit med nya läror och nya uppenbarelser, 

men jag vänder inte era hjärtan bort från det gudomliga budet att älska varandra eller från det andra budet 

att föröka sig. 

24 Ja, människobarn, väx i dygder och visdom, förök er genom förandligande, älska er alla utan 

åtskillnad mellan raser, klasser, trosbekännelser och världar. 

25 Jag ska se vetet växa på de fält där ogräset växte så mycket och ondskan ökade så mycket. 

Rättfärdighetens dag har kommit och krigets eld kommer att bränna och förtära den onda säden, av vilken 

inte ens aska kommer att finnas kvar när vindarna sprider den, och därefter kommer vatten och snö att rena 

och rening av mänskligheten. När smärtan bland människorna blir mycket intensiv kommer de att resa 

altaren till mig, bränna rökelse och säga att de älskar mig. Men jag kommer att tala om för dem att detta 

inte är det rätta sättet att vara tilltalande för Min Ande, och att det som de tror är kärlek till Mig är rädsla 

för (gudomlig) rättvisa och död. - Människor måste förstå att det enda rökelse som når mig är de gärningar 

av kärlek och barmhärtighet som ni visar varandra när ni tar modell av er Faders kärlek. 

26 Till er som hör detta ord säger jag att ni ska ta mig som exempel, att ni ska följa mig på kärlekens 

väg som jag visade er under den andra eran, så att ni - när ni inte längre hör mig i denna form - kommer att 

kunna samla folkmassorna på dessa böneställen och hålla dem med er genom sanningen och övertygelsen i 

era ord och ert exempel. Det är inte bara på dessa platser som ni ska föra undervisningen vidare, utan 

överallt där omständigheterna kräver ert engagemang. Glöm inte att jag har sagt till er att "i öknen, på 

vägarna, på havet och i dalarna" kommer ni att bli överraskade av prövningarna och även av min 

inspiration. 
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27 För att ni ska kunna fullgöra denna uppgift vill jag att detta folk, som jag utbildar genom min 

undervisning, ska hedra min lag och vittna om sin Mästare genom sina gärningar och sitt exempel. Fred 

ska råda i era hem, i era familjer ska det inte finnas någon som strider mot varandra, det ska inte finnas 

några bråk mellan bröder eller oenigheter mellan föräldrar och barn. När freden börjar råda bland er och 

ert hem inte längre är som ett litet slagfält, kommer krigen gradvis att försvinna, för den som har fred i sitt 

hjärta kommer att föra den överallt. 

Tänk på dina barn och inse att du ännu inte har förstått hur du ska prägla min lag i deras hjärtan genom 

ditt exempel, och att de representerar de nya generationerna som är avsedda att sprida det andliga ljuset i 

mänskligheten. 

28 Deras anda är stor, men inse att de behöver ditt skydd och din vägledning i början av sitt materiella 

liv. Börja denna uppgift med de små barnen, var förstående och tålmodig. Lär dig av mig: Jag kan vänta i 

århundraden, årtusenden eller en evighet på att en ande ska utvecklas och fulländas. - Ni är alla som 

diamanten i sitt ursprungliga skick, som måste slipas noggrant för att ge vackra strålar. Tycker ni att ni är 

ovärdiga att jämföras med de lysande? 

29 Ett av de vackraste och mest underbara konstverken som jag har gett denna jord är blommorna som 

förgyller dina ögon, fyller din omgivning med doft och inspirerar dig. Men sannerligen, säger jag er, ni är 

fullkomligare och vackrare än blommor. 

30 Om ni redan hade den förandlighet som ni ska uppnå skulle ni förstå alla skapade varelsers språk, 

jag skulle tala till er genom dem, och ni skulle inte behöva uppleva att er Fader materialiserar sig bland er 

till den grad att han blöder ihjäl på ett kors, och att jag måste ge mitt gudomliga ord genom orena 

människors läppar vid den här tiden. Men det är nödvändigt att ni känner er Fader, och därför har jag 

aldrig gömt mig eller vägrat att komma till er - trots er syndighet. Om jag har visat mig för människorna 

och de (ändå) alltid har skapat falska gudar: Vad skulle hända om jag gömde mig från era synder av 

ovilja? 

31 O lärjungar, ni som blir uppfriskade när ni hör mig säga: "Mästare, vi beklagar att det inte finns 

den frihet som tillåter oss att tala om ditt ord utan förbehåll till vår nästa." Men jag säger er: Frukta inte era 

bröder, för vilka kan ni skämmas? Vänta, vänta bara en kort tid, för snart kommer mänskligheten att hoppa 

över de begränsningar och hinder som den har skapat genom sin fanatism och okunnighet, och som har 

hindrat den från att tränga in i kärnan av den sanning som den bara ytligt har erkänt. 

32 Ät av den mat som jag erbjuder dig idag och du kommer att känna min frid. Men låt inte något 

beröva dig den möjligheten. 

33 Jag kallar er den tredje tidens lärjungar eftersom ni har ingått ett nytt förbund med min 

gudomlighet. 

34 Jag anförtror dig ett nytt land där Israels stammar kan föröka sig*. Men fyll er inte av fåfänga, för 

ni vet att ni tillhör mitt folk, för om ni tänker noga på er uppgift kommer ni att förstå ert stora ansvar. 
* Detta är en symbol som ska förstås andligt. Det "nya land" som Gud anförtror oss är nya människohjärtan som vi ska 

vinna för hans undervisning, så att Israels andliga folk kan föröka sig. 

35 Jag har kommit till dig på nytt och ber dig: Vill du offra din Herre igen? Tror ni att mitt blod som 

utgjordes under den andra tidsåldern inte var tillräckligt? 

36 Vid den här tiden kan du uppfatta din ande som bärande av försoningens kors och som anförtrotts 

stora fält att kultivera. Men låt honom inte så något annat frö i dem än mitt. Den skörd som du bär in vid 

den här tiden kommer att vara nyckeln som öppnar porten till din frälsning. 

37 Jag har kommit för att ersätta din syndiga börda med den ljuva bördan av mitt kors, så att du kan 

återhämta dig från den synd som har tyngt dig i århundraden. 

38 Dina läppar får inte uttala hädelser, de får bara förhärliga mitt namn. Ordets gåva som jag har gett 

er är inte till för att ni ska besudla er nästas heder. 

39 Nu när ni vet att jag har kallat er för att göra er till mina älskade lärjungar, så underkastar ni er 

varje dag en prövning i ljuset av ert samvete, särskilt när ni vet att ni kommer att få höra mitt ord. 

40 Akta dig för felaktigt uppfattade botgöringar och beröva inte din kropp det den behöver. Tvärtom, 

skona den med det som är skadligt för den, även om det innebär ett offer för den. Detta kommer att vara 

den botgöring som tjänar din ande, och därför den som är tilltalande för Fadern. 
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41 Gradvis lär du dig att höja dina tankar till det oändliga utan att behöva ta fram bilder som är 

målade på en duk eller formade efter dina önskemål. Småningom faller de hinder som din ande alltid stötte 

på när den ville be. Nu är den på väg att uppnå andlig förening med sin Herre. 

42 Glöm inte: för att din bön ska ge dig djup tillfredsställelse och få dig att känna verklig frid måste 

du rena ditt hjärta när du förbereder dig för att sända upp dina tankar så att de når Min helgedom. 

43 I morgon kommer du att se stora skaror följa dig. De måste upptäcka ett djupt och lysande spår 

som kommer att leda dem till sanningen, och det spåret kommer att vara era goda gärningar. 

44 Ni måste vittna om att ni är det folk som Herren har sänt på pilgrimsfärd till jorden för att tända 

ljuset i mänskligheten. Den visdom som kommer från din ande kommer att vara ljuset från det sjätte 

inseglet som släpps vid den här tiden. 

45 Om ni älskar mig kommer ni att kunna utföra mina order; om ni älskar mig kommer ni att veta hur 

ni ska älska era bröder. 

46 En del säger till mig inom sig själva: "Herre, när vi är samlade här och hör ditt ord, är det inte för 

att vi älskar dig? - Men jag säger er: väldigt få kommer för att höra mig av kärlek; de flesta kommer för att 

de är nedböjda av smärta. 

47 Jag klandrar er inte för den smärta som förde er in i Min Närvaro, för när den har fullgjort sin 

uppgift försvinner den igen, och den gjorde hjärtat hos dem som senare kommer att bli Mina lärjungar 

mottagligt. 

48 Du kan inte säga att jag aldrig har känt mänsklig smärta och därför inte förstår dig. Jag blev 

människa och led för att ge er ett exempel i varje prövning och i varje kritisk situation. Om jag idag ber er 

att ge ljus och goda exempel på den väg som era barn måste följa, så är det för att jag i Jesus alltid har 

varit Faderns lydiga Son. Jag vet och känner alla era lidanden och därför är jag inte långt borta eftersom 

jag har kommit till er i Anden. I sanning säger jag er att min manifestation i den tredje tidsåldern är det 

bästa beviset på att jag älskar er och förstår er. 

49 I era lugna stunder kan ni fördjupa er i mitt ord. Förstå att jag är den frid som sänker sig när 

stormen piskar dig. Behåll denna frid trots alla prövningar och låt den inte lämna era hjärtan och återvända 

till mig. 

50 Gör inte uppror när sjukdomar drabbar ditt hem, de renar själen. Jag hindrar er dock inte från att 

söka den helande balsamen, utan jag säger snarare att ni ska vända er till mig som den gudomliga läkaren 

och med kärlek ta emot det som är min vilja att ge er. 

51 Det finns många som har återvänt till den rätta vägen endast genom livets lidanden. En del hädade 

när de gick igenom smärtan. Men när de insåg att det var han som stoppade dem på vägen mot fördärvet, 

välsignade de sin lidandekopp. Dessa har jag satt vid mitt bord och jag ger dem Lammet att smaka, 

förvandlat till en utsökt mat av kärlek och barmhärtighet. 

52 Sannerligen säger jag er: Om människorna gjorde detsamma mot dem som har varit otacksamma 

mot dem - vilken fred skulle råda bland människorna! 

53 Lev i frid, det kommer att vara det bästa vittnesmålet ni kan ge om att ni är mina lärjungar. Glöm 

inte att många ögon alltid tittar på dig, antingen för att försäkra sig om att det du gör är sant eller för att 

samla in bevis och sedan bevisa att du har fel. 

54 Var mina trogna soldater! Var aldrig orsaken till att dina bröder missbedömer mig. Inte en enda 

gång har jag gett er mitt ord utan att minst ett hjärta har varit närvarande för att kritiskt granska det. I dessa 

ögonblick granskades mitt ord, min manifestation, på alla sätt och vis, liksom mina tjänares handlingar. 

Med alla sina sinnen och förmågor har de kommit för att söka efter Min förkunnelse, och de som har 

kommit i förväntan om att ryktet om Min närvaro skulle vara falskt har varit fler än de som har kommit 

med en brinnande önskan att de goda nyheterna skulle vara sanna. 

Vem skulle ha berättat för dem att - medan de observerade och dömde allting - min blick trängde in i 

deras hjärtan och min röst kallade dem genom deras samvete? Just i det ögonblicket har tron tänts hos 

många som tvivlade och den har blivit överväldigande hos dem som redan hade den. På så sätt har antalet 

av mina lärjungar ständigt ökat, och de utgör nu ett folk som jag säger till dem att de ska bevara min frid 

väl, så att den kan bli deras största skatt. För detta kommer att vara det bästa vittnesmålet de kan bära inför 

de andra folken på jorden om sanningen i min manifestation. 
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55 Jag vill att ni ska förstå att den här nationen har ett högt öde att uppfylla och att var och en av er 

har ett svårt uppdrag. Denna nation kommer att bli en källa av kärlek och fred som människor av andra 

raser kommer att dricka ur. Den tiden är inte långt borta, men först måste ni tröttna på så många strider 

mellan bröder, först måste ni övertyga er själva om så många lögner och osanningar som människor har 

gjort till en kult. Då kommer de att komma till mig och finna att Kristus, som dog på korset, lever och 

visar sig full av härlighet och majestät, så som han sågs när han steg upp till himlen i den andra tidsåldern. 

56 Idag känner du att omständigheterna inte alls är gynnsamma för att tala om Mitt verk. Men den dag 

närmar sig då dina läppar ständigt kommer att tala om mitt ord, för smärta, svårigheter, rädsla och 

förvirring kommer att försöka lära sig av dig allt som jag har gett dig. 

57 Redan nu förbereder och instruerar jag er så att ni vet hur ni ska predika min lära med ord och 

gärningar, för mänskligheten är trött på hycklare. Bilda en lydig familj, förena ditt tänkande, din vilja och 

din skicklighet med andlighetens band, och du kommer att bli stark och odödlig. 

58 Stora lidanden väntar mänskligheten; förbli vaksamma och bedjande i varje smärta och katastrof. 

Många lidanden kommer att lindras, andra kommer inte att inträffa eftersom de kommer att stoppas i sitt 

spår av dem som ber. 

59 När anhängare av andra samfund och sekter ser att stora skaror följer detta folk, kommer de som 

förföljer er att uppstå från dessa samfund. Men frukta inte, för om du förblir lugn kommer den helige Ande 

att lägga ljusa ord på dina läppar som kommer att tysta dem som förtalar dig. 

60 Jag ger er inte det dödande svärdet för att försvara er, jag ger er kärlekens svärd. Varje ljusblixt 

kommer att vara en dygd som utgår från den. 

61 Hur mycket nåd kommer du inte att finna hos Fadern när du genom dina ord besegrar de många 

förföljare av mitt arbete och för dem till mig genom dina kärleksfulla gärningar. 

62 Detta är den undervisning som jag gav er under den andra eran och som ni redan hade glömt. 

63 Det mänskliga sinnet kommer att drabbas av oro när det försöker förstå den treeniga och mariska 

andliga läran. För den materialiserade människan är obehaglig mot det andliga. 

64 Jag har kommit för att återigen avslöja mig själv i den här världen och för att få mänskligheten att 

förstå att jag inte befinner mig på en höjd som ni inte kan nå. Jag lär dig formen för att höja din ande 

genom bön tills du finner Min närvaro och för din ande närmare Min gudomlighet genom ett liv som är 

ägnat åt godhet. Endast de som lever i min lag vet att jag verkligen är i människan och att detta inte är ett 

bildligt uttryck. 

65 Ni som lyssnar på mig - hindra inte er förståelse av de andliga lärorna. Mörka inte ditt ljus och låt 

inte ditt hjärta, som är känsligt och förfinat i de ögonblick då det hör mitt ord, bli likgiltigt och kallt igen. 

Du har redan smakat på världens glädjeämnen, du har redan lärt känna dess honung. Kom nu och njut av 

frukten från det träd som jag har planterat. Men när du har tillfredsställt din hunger ska du akta dig för att 

återvända till dessa vägar. Kom ihåg att det inte är rätt för dig att bära med dig det som jag har gett dig av 

nåd. 

66 Hör mitt ord som sliter bort mörkrets band och tänder ljuset i varje ande så att ni kan vandra den 

goda vägen i framtiden, och på samma sätt också känna igen vad som är förbjudet och finna styrka inom er 

själva för att inte falla i frestelse. Den som har fått denna undervisning kan inte längre kalla sig okunnig. 

Hör och förstå mig, lärjungar, i dag, medan jag fortfarande är med er i detta ord. 

67 Den som har varit underordnad i världen blir inte förvånad när jag ger honom instruktioner. Den 

som har varit herre ska glömma sin stolthet och bli min tjänare. Då kommer ni alla att förstå Jesu så 

kärleksfulla sätt att ge sina lärjungar order. 

68 Underordna din fria vilja under min lag och ditt samvete, så kommer du inte att känna dig 

förslavad utan verkligen fri. 

69 Just nu, när ogräset har spridit sig över hela jorden, säger jag till er att ni ska göra er redo att vara 

mina arbetare för att så mitt frö av fred. Låt var och en av mina utvalda i denna tid fråga sig själv inom sig 

själv om han inte, innan han hörde detta ord, var renad och stålsatt i smärta och ofta prövad i det som är 

honom kärast. 

70 Skaffa dig övertygelse och tro, lyssna på mig utan att tröttna och utan att vänja dig vid denna 

manifestation. Se upp, jag ska inte överraska dig i sömnen på min avresedag. Idag ser du att detta år 
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kommer att gå och ett annat kommer att komma, men mitt ord når dig oföränderligt. Men år 1950 kommer 

att komma och ni kommer inte längre att höra mig i denna form. 

Då vill jag att ni ska bli stärkta och få rikligt med undervisning. 

71 Studera mitt verk, som jag har uppenbarat genom alla mina röstbärare, utan att ha några 

preferenser. Kom ihåg att jag kommer ner till alla och talar sanningen genom alla. Vill ni att år 1950 ska 

komma utan att ha använt Min närvaro och lärt er Min lära? Väntar ni på att världen, som inte tror på min 

manifestation som helig ande, ska kasta sig över er och, när den finner er svaga, utrota er? Vill ni att 

jordens regeringar, när de upptäcker oenighet och förvirring bland er, ska lagstifta för att stoppa era steg? 

Vad ni skulle gråta, nuvarande generationer, om ni utmanade dessa profetior att bli sanna! Hur hårt och 

sorgligt skulle du då inte göra din tillvaro, och hur många törnen skulle du inte lämna i vägen för dem som 

kommer efter dig! Stå upp full av kärlek och hopp, jag har fortfarande mycket att avslöja och anförtro dig. 

72 När du går igenom en prövning, tvivla inte. Var uppmärksam så att du kan se hur Mästaren befriar 

dig från allt ont i varje kritisk situation; då kommer du att känna hur din ande utvecklas och blir starkare. 

Kom ihåg att ingen är immun mot smärta, att de som älskade mig mest och följde mig närmast är de som 

kände sina hjärtan blöda mest. "Den som vill följa mig ska ta sitt kors". - Varför hamnade många på 

efterkälken på vägen?...: För att den kärlek de trodde att de kände inte var sann. 

73 Andliggör er själva, undvik det onödiga och lättsinniga, sträva inte längre efter världens fåfänga, 

och sök inte heller de andliga dygderna som en ren utsmyckning för er ande så att ni kan bli beundrade. 

Försköna din ande med de dygder som jag har lärt dig i min kärleksundervisning. 

74 Jag väntar på er på bergets topp där jag ska ge er er belöning. Vänd inte blicken tillbaka för att se 

spåren av ditt förflutna. Gå din väg lugnt, utan att känna de törnen som du själv har spridit ut, och nå 

toppen av din fulländning där mitt ljus lyser. När du väl är där kommer du äntligen att välsigna Min 

Kärlekslag. 

Min frid vare med er! 
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Bilaga  

Anteckningar 
 

Anmärkning 1 

Förr i tiden och i det gamla Israel smordes dignitärer med olja när de installerades. Men de sjuka 

smordes också med olja för att bli helade, särskilt med eteriska oljor. Men nu i det andliga arbetet ska de 

materiella medlen försvinna och handpåläggning och bön räcker. 

Anmärkning 2 

I detta uppenbarelseverk är "den andliga världen" ett fast begrepp. Det är en hänvisning till de 

ljusfyllda skyddsandar som, samtidigt som Kristus återkom som den helige Ande, fick tillåtelse att ge sig 

till känna genom utvalda instrument för att ge undervisning, råd och hjälp. 

Anmärkning 3 

Begreppet "inspiration" används ibland för överföringsprocessen av gudomliga manifestationer av den 

hänryckta röstbäraren, vilket är fallet här, medan det normalt betyder en inspiration som strömmar in i 

mottagarens sinne medan han är fullt medveten om den. 

Anmärkning 4 

De förvirrade, jordbundna själar som vandrar fredlöst i rymden orsakar sjukdom och förvirrar sinnena 

hos sådana människor vars själar är försvagade av konsekvenserna av deras överträdelser. Kristus 

uppmanar oss att se till att andens ljus återfår ledarskapet i de förkroppsligade själarna såväl som i de ännu 

inkarnerade själarna. 

Anmärkning 5 

Från den tid då andarna uppstod som gnistor från den gudomliga anden till dess att de blir människor i 

en materiell värld som skapats under tiden ligger en evighet, under vilken många utvecklingar har ägt rum, 

men som inte kan behandlas inom denna ram. Om man ser tillbaka på denna oerhört långa tidsperiod och 

dessutom försöker beskriva den i några få ord, uppstår förvrängningar, så att den föreliggande texten inte 

får bedömas som en fullständig, kronologiskt exakt sekvens av händelser. 

Anmärkning 6 

Inte bara materiella ting, utan även våra böjelser för prestige, ära och makt, för avund, missunnsamhet 

och stridigheter, för nöjen och laster är som slavkedjor som gör det omöjligt för vår ande att stiga upp till 

andliga höjder och "svänga" där den har sitt hem. 

Anmärkning 7 

Det finns en mycket utbredd uppfattning att "djävulen" eller Satan är orsaken till det onda, eller att han 

är ondskan par excellence. Populära uttryck som: "Den här personen bär djävulen inom sig" eller 

"Djävulen förvirrar hela världen och ställer människor mot varandra" är välkända. Man föreställer sig en 

mäktig andevarelse och associerar den med Lucifer, den mäktiga första ljusanden. De som har denna åsikt 

menar att Gud skapade ondskan i Lucifers anda. Men redan vårt förnuft och vår uppfattning om Guds 

rättvisa är inte i stånd att acceptera att det högsta väsendet, kärlekens, vishetens och maktens Ande, skulle 
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ha skapat något så absurt. Det onda kan inte komma från Gud. Om det fanns en ande som skapades för att 

fresta oss till det onda skulle det innebära att vi förnekade Guds barmhärtighet. Men ondskan existerar och 

kan inte förnekas. Och om den finns måste den ha en orsak, och då uppstår frågan: Vad är ondska? - Det är 

den felaktiga tillämpningen av vår fria vilja, förkastandet av gudomlig ledning och ordning, förnekandet av 

det goda. Ondskan började alltså strax efter den andliga urskapelsen, när en del av de andliga varelserna, 

ledda av Lucifer, vände sig mot Guds vilja. Lucifer gav alltså impulsen till ondskans utveckling och blev 

samtidigt det första offret för sitt onda handlande när han uteslöts från gemenskapen med Gud, vilket fick 

allvarliga konsekvenser. Lucifer är därför inte orsaken till det onda, och han kan inte hållas ansvarig som 

upphovsman till den ondska som dominerar världen idag. 

Gud har placerat sina dygder i våra sinnen och han uppmanar oss genom samvetets röst att följa dem. 

Jesus visade oss genom sin undervisning och sitt exempel hur vi ska leva våra liv. Han lärde oss att älska - 

vi hatar varandra. Han lärde oss ödmjukhet - vi är arroganta och fåfänga. Han lärde oss att förlåta varandra 

- vi är hämndlystna och förbittrade. Han uppmanade oss till fred - vi för krig. Han lärde oss att vara 

andliga - vi jagar bara efter materiella saker. Genom att utöva vår fria vilja på ett felaktigt sätt gör vi 

motsatsen till Guds vilja. Kroppens lägre passioner och begär, stolthet, fåfänga, egenkärlek, dvs. 

människans brister: Detta är orsakerna till ondska. I takt med att mänskligheten ökade, ökade också 

bristerna. Dessa utstrålar korrupta tankar, idéer och känslor och bildar en kraft som påverkar människor. 

Det är en ödesdiger cirkel: ondskan utgår från människan och utvecklas till en osynlig, ondskefull makt 

som faller tillbaka på människan och förslavar henne. Denna krafts inflytande är så starkt att människor till 

slut tror att det måste vara en stor andlig varelse. - 

I vissa religioner har man därför skapat en separat ondskans gudom, och människor ser sig själva som 

oskyldiga offer för en nyckfull, ond gud. 

Men även i kristna religioner finns det en utbredd tro på att djävulen är upphovsman till allt ont. Gamla 

symboliska framställningar av ondskan, som att djävulen är en hemsk svart figur med horn och svans, har 

tagits bokstavligt. Man vill inte ge upp denna tro - eller rättare sagt vidskepelse - mot bättre kunskap, 

eftersom ursäkten att djävulen orsakar ondska i mänskligheten är bekvämare än att erkänna att våra egna 

brister är de verkliga orsakerna till ondska. Det har redan sagts i det föregående att onda tankar påverkar 

människor. För en bättre förståelse bör det nämnas att de nämnda onda utströmningarna från människorna 

tas upp av de oräkneliga mörka själar som vandrar rastlöst omkring på jorden i närheten av människorna, 

och de används allt oftare mot människorna. Men vi får inte ha den vidskepliga uppfattningen att dessa är 

"djävulsandar", utan de är snarare olyckliga själar som tillfälligt är förvirrade, men som i sinom tid 

kommer att uppleva sin befrielse och frälsning. 

Finns det inget sätt att undkomma ondskans skadliga inflytande? Det finns det, och Gud har också 

berättat för oss vilka vapen vi ska använda för att bekämpa ondskan. De är andliga vapen: Bön, intim 

gemenskap med den himmelske Fadern. Andlig meditation, genom vilken man uppnår inre kunskap. 

Uppfyllandet av hans lag. Tro på hans uppenbarelser. Kärlekens praktik. De som använder dessa vapen 

kan inte bara avvärja ondskans inflytande, utan deras egna tankar och känslor av godhet, kärlek och fred 

bekämpar effektivt ondskan och hjälper olyckliga själar att ta sig ur slaveriet. 

Anmärkning 8 

I den spanska originaltexten är ordet för "hjälpare" "cirineo", som härstammar från namnet på den man 

som hjälpte Jesus att bära sitt kors när han föll ihop under dess tyngd. Hans namn Simon av Cyrene är 

Simon C i r i n e o på spanska. 

Not 9 

I detta stycke, liksom i många andra, säger den gudomlige Mästaren att efter 1950 kommer vi inte 

längre att ta emot hans ord genom det mänskliga sinnet. - Vid den tiden avslutades en epok som varade 

från 1866 till slutet av 1950, under vilken Herren valde ut och förberedde enskilda män och kvinnor för att 

bli hans redskap. När den himmelske Fadern fann ett sådant instrument värdigt och rent av hjärtat, 

upplyste hans Ande röstbärarens sinne och i ett tillstånd av hänryckning talade hans läppar ord av sanning 
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och visdom från Gud. - Det var början på den "tredje tidsåldern", den heliga andens tidsålder, som inleddes 

med Kristi återkomst i Anden, i "Ordet". - Den period som nämns var till för att utbilda och förbereda 

åhörarna, och Gud begränsade den från början så att hans barn inte skulle vänja sig vid det bekväma sättet 

att ta emot hans uppenbarelser, utan göra egna ansträngningar för att andliggöra sig själva. 

Även efter 1950 uppenbarade sig den himmelske Fadern, men inte längre genom det mänskliga sinnet i 

ett tillstånd av hänryckning, utan genom instrument som han har gett möjlighet att ta emot och 

vidarebefordra sin inspiration. - Vi lever i den helige Andes tidsålder och Guds Ande bryter fram på 

många platser på jorden för att uppenbara sig för sina barn. Överallt där han finner barn som öppnar sina 

hjärtan för honom i kärlek och renhet och låter sig inspireras av hans Ande, gör han sig själv känd - för 

vissa genom sitt ord, för andra genom andliga visioner eller profetiska drömmar. 
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Studier av själen - ur ett andligt perspektiv*. 
* Grunden för denna studie är "Det sanna livets bok" och andra nya uppenbarelser. 

Begreppet "själ" är känt för människor, men de har olika åsikter om vad själen är. Man vet att den är en 

del av människan och ingår i triaden kropp - själ - ande. Tre komponenter som bildar enheten "människa", 

där varje del har en annan uppgift. 

Kroppen är människans synliga, materiella del. Den fungerar som ett skydd för själen och anden och är 

samtidigt deras verktyg för att kunna kommunicera med omvärlden. Eftersom kroppen är synlig och 

påtaglig har den studerats och undersökts av vetenskapsmän genom tiderna, så att vi har den största 

kunskapen om dess uppgifter och dess underbara mekanism. Den fungerar så perfekt och logiskt att många 

har glömt bort att det finns en mycket klok andlig kraft bakom den. 

Kunskapen om de andra två delarna av människan är mindre säker och delvis oklar. Eftersom de är 

osynliga och inte kan undersökas experimentellt har vetenskapen mycket svårt att förklara själens och 

andens natur och uppgift på ett korrekt sätt. Ändå är det mycket viktigt att ha klarhet om detta, för om vi 

lyckas lyfta på slöjan av det okända får vi också en exakt kunskap om meningen och syftet med 

människans liv på jorden. Men vårt intellekt kan inte göra detta, för andliga saker kan bara förstås och 

förklaras andligt. Men Guds Ande avslöjar dessa hemligheter genom människor som han har förberett för 

att ta emot hans inspirationer. Genom dessa instrument har Gud uppenbarat för oss den kunskap som vårt 

begränsade sinne inte kan förstå. 

Den materiella, synliga skapelsen av världen har funnits sedan obegripliga tider, men före den fanns 

det redan en andlig skapelse. Dess upphovsman är Gud, den ursprungliga Anden från evighetens 

begynnelse. I centrum av hans väsen brann den fullkomliga kärlekens eld, som är hans främsta 

kännetecken. Men vad är den högsta kärleken värd om den inte kan föras vidare och därmed bevisas? - Så 

Gud skapade ett kärl för sig själv i en andevarelse där han kunde placera sin kärlek, sin visdom, sitt ljus 

och sin skapande kraft. Det var en varelse som uppstod ur Guds kärlekshjärta, en avbild av Gud, eftersom 

det bar samma gudomliga egenskaper inom sig. Eftersom den var en ren spegel av det gudomliga ljuset 

kallades den lämpligen för Lucifer eller ljusbärare. Tack vare gudomlig auktoritet kunde denna först 

skapade varelse vara kreativt aktiv, och snart uppstod andra identiska varelser ur den, men med mindre 

styrka. Även de var barn av Guds kärlek, i strålande ljus, i högsta fulländning. På så sätt upplevde Gud den 

outsägliga glädjen att se sin kärlek återspeglas i de oräkneliga andliga varelserna. 

Den först skapade anden var överlycklig, men som en varelse skapad av Gud var den bunden av 

Skaparens vilja. 

Gud ville dock att han skulle kunna utvecklas fritt, eftersom detta är kännetecknande för en gudomlig 

varelse. Lucifers kärlek till sin skapare skulle vara så överväldigande att den ensam var avgörande för att 

hans vilja frivilligt skulle underordnas den gudomliga viljan. Gud ville ta emot detta kärleksbevis från sin 

första skapade varelse, och för detta gav han honom fullständig frihet att vilja. De oräkneliga andliga 

varelserna hade också ett fritt viljebeslut, och de var således inte underkastade skapelsens tvångslagar, utan 

som Guds barn var de fritt beslutande varelser. Gud lärde dem genom samvetet, som var hörbart som 

rösten och uttrycket för hans vilja i deras ande. De skulle följa samvetets röst, inte genom tvång utan 

genom ett fritt viljebeslut, som ett svar på den stora kärlek som Gud visade dem. 

Det är karakteristiskt för den fria viljan att den i sig själv bär på ett dolt incitament att göra motsatsen 

till vad samvetet rekommenderar. På så sätt fanns det ständiga motsatser i de andliga varelserna som fick 

dem att ständigt bestämma sig i en fri kamp: att förverkliga de gudomliga dygderna eller att göra deras 

motsats. Under långa perioder rådde samvetets gudomliga röst och allting var i rätt ordning. Men det kom 

en tid då Lucifer inte längre ville lyda sin Skapares andliga vägledning. Den först skapade varelsens 

härlighet var så stor att han lät sig förblindas av den. Lucifer såg de oräkneliga varelser som hans vilja 

hade fått fram, och han kände sig själv som deras producent, trots att han visste att han hade fått makten att 

göra det från Gud. Han kunde se de skapade andarna, men inte kraftens källa, eftersom Gud endast vid 

sällsynta tillfällen ger sig själv en synlig form för sina barns skull. I sin vanföreställning trodde Lucifer 

slutligen att källan till styrka fanns i honom själv och han upphöjde sig själv till ensam härskare över 

"sina" andar, som han visste hur han skulle övertyga om att inte Gud utan han, Lucifer, var deras skapare 

och att de var tvungna att underkasta sig hans vilja. 
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Lucifer hade bestämt sig mot sin skapare. Nu var de otaliga andliga varelserna också tvungna att 

bestämma sig, den fria viljan kunde välja. - Guds ljusstråle upplyste dem och de kände sin gudomliga 

Fader, även om de inte kunde se honom. De kände hans kärlek och hörde hans röst i sitt samvete. - På den 

andra sidan stod Lucifer, som de mycket väl märkte att hans vilja förändrades. Men eftersom de kunde se 

honom och var hängivna honom i kärlek som sin direkta skapare, lyssnade väldigt många till hans kallelse, 

underkastade sig hans vilja och försökte på så sätt bryta sig loss från Gud. En viktig förändring ägde rum i 

dessa avfälliga andar. 

Kärleken, centrum för den gudomliga andegnistan, var tvungen att skilja sig från de andliga varelserna 

efter att de hade bestämt sig mot sin skapare. Därigenom förlorade de själva den gudomliga livskraften, 

och de kärl och organ för utförandet (själar) som fanns kvar utan anden hårdnade till en själssubstans. 

I sin allvetande visste Skaparen att en stor del av hans barn inte skulle klara det stora kärlekstestet, och 

han hade sin plan klar: Inte förintelsen av de avfälliga, utan deras återvändande. Eftersom de andliga 

varelserna hade vänt sig bort från Gud genom att de hade utövat sin fria vilja på ett felaktigt sätt, ville han 

förbereda och utbilda dem med stort tålamod - på en oändligt lång och mödosam väg, långt från hans 

faders hus - så att de åter skulle finna vägen till hans faders hjärta. Gud tog tag i Lucifers själssubstans och 

i de oräkneliga varelser som var honom tillgivna, löste upp den till minsta partikel och formade om den till 

den synliga, materiella skapelsen. - Detta är obegripligt för intellektet; endast de som redan har andlig 

kunskap kan förstå det med en föraning. För vetenskapsmannen är det en plåga att erkänna tesen att 

materialet, materien, är en riktad, härdad själssubstans. Men mot denna bakgrund kan vi förstå orden i 

aposteln Paulus brev till romarna, kapitel 8, vers 19, nämligen att hela skapelsen suckar och väntar på sin 

förlösning tillsammans med oss. 

I vad vi anser vara en oändligt lång utvecklingsprocess måste själssubstansen ständigt förändras, 

omvandlas till ständigt nya och högre livsformer. Detta gör det också begripligt varför materien är 

förgänglig, dvs. varför den ständigt befinner sig i en process av "döende och blivande". Med andra ord: 

materien har ingen evig existens, eftersom den bara är en täckmantel för andliga själssubstanser, som 

måste utvecklas högre och därför inte kan förbli i samma täckmantel för evigt. Materien i sig består av 

samma själssubstans, men den befinner sig fortfarande i början av sin utveckling och måste därför fungera 

som en lägre livsform för de redan högre utvecklade livsformerna i skapelsen. Även om dessa normalt är 

osynliga för oss, är materien förnimbar för oss, eftersom våra kroppar också består av materiepartiklar, 

dvs. kondenserade själspartiklar med samma lägre vibration. 

De själspartiklar som är bundna i den materiella skapelsen måste förenas under utvecklingsprocessen 

som en kristallbildning. Den uppåtgående utvecklingen börjar i mineralriket och fortsätter genom växt- 

och djurriket. Detta ska förstås på så sätt att till exempel i djurriket förenas själsenheterna i stora mängder 

små djur till en större enhet efter en längre utvecklingsperiod när deras skal dör, för att producera en redan 

mer utvecklad själssubstans som utvecklas vidare i ett större djur. Denna process upprepas flera gånger 

tills själen slutligen, hos smarta djur, har nått sin högsta möjliga mognad på detta utvecklingsstadium. 

Flera sådana själar kombineras sedan till en ny enhet i enlighet med den gudomliga frälsningsplanen, som 

inte tolererar något stillestånd i den uppåtgående utvecklingen, och resulterar i en mänsklig själ. Själens 

utveckling genom skapelserikena i mineral-, växt- och djurriket tar miljarder år, och den leds av Guds ande 

genom hans oräkneliga skara av ljusandar, som förmedlar och utför hans vilja i enlighet med naturlagen. 

Den tränade själen är nu redo. Den har förvärvat krafter och förmågor på sin väg genom naturens olika 

riken och väntar på det sista steget i sin utveckling: inkarnationen i människan. Den närmar sig älskarna på 

jorden, och vid befruktningen placeras den i den blivande moderns livmoder. Men det väsentliga saknas 

fortfarande för att själen ska kunna nå sin högsta fulländning. Strax före den nya jordingens födelse leder 

Gud en ande som är redo för sin första inkarnation in i själen. På så sätt blir den andliga varelsen komplett 

igen: De två delarna av denna enhet strävar nu tillsammans efter den slutliga utvecklingen till fulländning, 

som också tar lång tid och går över många reinkarnationer, dvs. över flera liv på jorden under olika 

tidsepoker. 

Vid reinkarnationen är ande-själ-enheten redo att ta en ny jordisk kropp i besittning, men även då, vid 

befruktningen, går själen först ensam in i moderns livmoder och upprättar en förbindelse med den spirande 

livskärnan. Anden kommer in i sitt själsskal först senare, i vissa fall tidigare, i andra senare, men senast tre 

dagar före födseln. - Eftersom själen består av oräkneliga små partiklar som inte är absolut oupplösligt 
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förbundna med varandra, absorberar den också föräldrarnas själspartiklar under fortplantningsprocessen, 

vilket - utöver attraktionen av besläktade själar - kan förklara arvet av vissa föräldraförmågor. 

Efter att själens ursprung och utveckling har förklarats i det föregående ska nu dess väsen och några av 

dess uppgifter i det mänskliga livet belysas. Först och främst bör man återigen klargöra att själen inte är 

något jordiskt-materiellt, utan en osynlig, eterisk-andlig kraft. Den kom en gång ut ur Guds ande som en 

självständig varelse och har efter en evighet av försoning genom de gudomliga skapelserna hittat tillbaka 

till sitt ursprungliga syfte. - I rummet sträcker sig människans själ över hela människokroppen; liksom 

nervsystemet fördelar den sig över alla organ och kroppsdelar. Den besjälar kroppen, som skulle vara 

livlös utan den, och när den lossnar från den lämnar den den bakom sig som ett livlöst skal. Praktiskt 

tänkande och vilja, sinnliga känslor och förnimmelser, liksom att höra, se, smaka och lukta är funktioner 

som hör till själen. Den är det fysiska skalets inre, drivande kraft, och endast de som har den andliga 

synens gåva kan skåda den och inse att den helt och hållet har formen av den tillhörande mänskliga 

formen; därför kallas den också astralkroppen. 

Själen ansvarar tillsammans med kroppens eget försvar för kroppens hälsa. Om den kan vibrera ostört 

och harmoniskt bildar den en skyddsmur mot alla slags patogener. Men om de redan har trängt in i 

människokroppen tar själen, i samverkan med kroppens försvarsfunktioner, omedelbart upp kampen mot 

dem för att göra dem oskadliga eller driva bort dem. Det är en riktig kamp som orsakar en förhöjd 

temperatur, vilket vi känner till som feber. - Själen har också en uppgift att fylla när det gäller att ge 

kroppen näring. De subtila livskrafterna i den mat som kroppen tar upp förs vidare av själen till kroppens 

alla organ, så att varje organ får de subtila själsenergier som är till nytta för det. Men när vi äter och 

dricker för mycket känner vi att vår själ blir matt och trög eftersom den är alltför upptagen av kroppsliga 

bekymmer och därför har förlorat sin livskraft under en tid. 

Denna lilla studie skulle vara ofullständig om den inte också förklarade förhållandet mellan själ och 

ande och berättade vad anden är och vilka uppgifter den har. För det första, vad det inte är: det får inte 

förväxlas med "sinne". Anden i människan är en gnista av den gudomliga anden, den gudomliga kärleken, 

det gudomliga ljuset. Den bär inom sig alla gudomliga egenskaper, därför kallar Gud oss för sina bilder 

och vi kan kalla honom Fader. Ändå måste vår ande ständigt hämta kraft från källan till sitt ursprung: 

genom bön och andlig förhöjning samt genom studier av gudomliga uppenbarelser. Endast på detta sätt 

kan den förbli aktiv och levande och ge människan kärlek, visdom och styrka för att kunna uppfylla Guds 

bud. 

Den mänskliga anden - av gudomligt ursprung - placerades i Adam av Skaparen enligt den bibliska 

berättelsen om Gud som blåste sin livsandedräkt i Adams näsa. Sedan dess upprepas denna osynliga 

nådehandling vid varje människas födelse, när anden förankras i själen. Själen utgör så att säga ett skal för 

anden, precis som kroppen är ett skal för själen. Andens uppgift är nu att upplysa själen, att ge den de 

gudomliga dygderna. I dessa ansträngningar får dock anden inte tvinga själen, utan själen måste frivilligt 

underkasta sig andens ledning. 

Den själ som är inkarnerad i människan är först helt och hållet inställd på kroppen och är redo att 

uppfylla alla dess önskemål. Och i samma utsträckning som kroppen utvecklas blir själens jordiskt-

sinnliga egenskaper, som den fortfarande bär inom sig från sin långa utvecklingsväg, också starkare. Det är 

här som andens uppgift börjar. Med kärlek och tålamod måste han instruera själen genom samvetet att den 

måste avlägsna sina lägre och onda böjelser och övervinna kroppens jordiska begär - om de är otillåtna. 

Om anden finner gehör hos själen har den uppnått en stor framgång, även om det alltid finns återfall där 

själen uppfyller kroppens jordiska önskningar. Om själen fortsätter att hålla sig öppen för andens 

förmaningar kan de andliga dygderna tränga in mer och mer i den, och samtidigt blir den alltmer immun 

mot kroppens felaktiga begär. Konsekvenserna av denna omvandling blir sedan synliga i personens 

strålning: Det är en person med goda tankar och rena känslor; han visar ödmjukhet, tålamod och vänlighet 

samt välgörenhet. När dödens timme kommer lämnar ande och själ den jordiska kroppen i full harmoni 

och stor glädje, för de vet att lycka och frid väntar dem i det hinsides. Som en enhet fortsätter de på den 

förutbestämda vägen i det andliga riket tills de har återfått den högsta fullkomlighet de hade när Gud 

skapade dem som andliga varelser. Därmed är Guds frälsningsplan fullbordad och "den förlorade sonens" 

återvändande har uppnåtts. 
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Men ett människoliv kan också gå helt annorlunda till. När själen motsätter sig andens undervisning 

och uppmaning öppnar den sig mer och mer för kroppens krav och de lägre kvaliteterna inom den. Anden 

utkämpar en desperat kamp och ber om styrka och visdom från sin himmelske Fader. Om själen i sitt fria 

viljebeslut envist avvisar alla influenser och förmaningar från anden, blir den en slav under sinnliga 

passioner, materiella begär och alla själviska impulser. Den sjunker så lågt att Guds gnista i den tvingas till 

inaktivitet; den blir en fånge i det mentala skalet, människan är då "andligt död". - I detta skede blir det 

tydligt att ande och själ är två olika krafter. Medan anden är dömd till inaktivitet och inte längre gör sig 

påmind genom samvetet, lever själen mycket intensivt i den "samvetslösa" människan (annars skulle 

kroppen vara livlös), och dess onda laster blir då igenkännbara genom tankar och ord, genom känslor och 

handlingar i människans yttre sfär. Gud överger inte sitt barn i detta förlorade tillstånd. När själen inte vill 

höra samvetets röst talar Gud till den genom sjukdomar i den materiella kroppen och genom många 

svårigheter. I många fall börjar själen då reflektera och är redo att lyssna till Andens uppmaningar att 

omvända sig. På detta sätt sker en förändring och själen underkastar sig frivilligt andens ledning. Han drar 

den till sig, genomsyrar den med andliga dygder, och på så sätt vandrar de tillsammans på den 

mödosamma vägen mot högre utveckling tills Gud kallar dem bort från det jordiska livet. 

Tyvärr finns det otaliga fall där själen framhärdar i sina onda gärningar trots andens goda förmaningar 

genom samvetet och trots prövningar. När en sådan själ överraskas av döden får den ett brutalt 

uppvaknande i det hinsides. Där kan den inte längre undgå samvetets röst, som obevekligt anklagar den för 

att inte lyda de gudomliga buden, för onda gärningar och låga passioner. Dessa självanklagelser orsakar 

den största smärtan för själen och tjänar till att rena den. När en själ inser och ångrar sina överträdelser kan 

dess återuppväckta ande vägleda den så att den steg för steg avlägsnar sina onda böjelser och tar till sig de 

gudomliga dygderna. I de fall då en själ förblir envis i sin ondska förbereder den en olycklig tillvaro för sig 

själv. Eftersom den inte längre har någon jordisk kropp och å andra sidan inte heller kan träda in i den 

andliga sfären, vandrar den planlöst omkring på jorden i närheten av människor. Hon attraheras då av dem 

vars dåliga tankar, onda gärningar och låga passioner sammanfaller med hennes egen natur. Den "bosätter 

sig" hos dem, påverkar dem till det onda, och detta tillstånd kan leda till besatthet, varvid det blir värre och 

värre med dessa människor. De jordbundna själarna stöder våldshandlingar, förvirrar sinnet och orsakar 

sjukdomar; de är en ständig fara för alla människor. Men det finns ett skydd: Människor som orienterar 

sina liv enligt Guds vilja och sänder ut goda tankar och känslor omges av dessa som med ett skyddande 

täcke, mot vilket de lägre själarnas illvilliga attacker studsar, eftersom deras viskningar inte finner någon 

resonans hos dessa människor och omedelbart avvisas; dessutom kan och bör människor av god vilja 

hjälpa de benådade själarna genom sina böner och genom att sända ut ljusa tankar. 

Gud förhindrar inte de mörka själarnas onda handlingar, eftersom han måste respektera deras fria vilja. 

Men en dag kommer - vanligtvis efter en mycket lång tid - då själen tröttnar på sin eländiga tillvaro och ser 

tillbaka med avsky på de skamliga gärningar som den har orsakat. Om den ärligt ångrar sig och ber om 

förlåtelse och hjälp kan dess ande i samma ögonblick ingripa och vägleda den försiktigt. Ljusandar och 

Guds änglar är då också redo att hjälpa och instruera henne. Nu kan uppstigningen börja steg för steg i den 

andliga sfären. 

Den mänskliga anden - som den gudomliga gnistan inom oss - står i motsats till kroppen, medan själen 

står mellan de två. Den måste välja anden eller kroppen, för den kan inte tjäna två herrar samtidigt. Om 

den väljer anden är den redo att ta emot det gudomliga inom sig och underkasta sig andens ledning. Om 

hon väljer kroppen underkastar hon sig köttets begär och de tendenser som finns i henne kan ge full utlopp 

för sina nackdelar. I praktiken finns det bara två poler och därför nämner Herren i sin undervisning inte 

själen, eller dess funktioner som sinne, tankar, känslor etc., lika ofta som ande och kropp. Oftast talas det 

om "anden" - som den viktigaste delen - varvid det efter ovanstående förklaringar har blivit begripligt att 

själen också ingår i den allmänna hänvisningen till det andliga väsendet, även om det ännu inte har 

uppnåtts någon perfekt enhet mellan "anden" och "själen". - I de nya uppenbarelserna talar den gudomliga 

mästaren ofta om andens kamp mot kroppens inflytande. Enligt de föregående förklaringarna skall detta 

förstås så att det är en kamp mellan anden och själen när den senare har blivit helt "köttslig", dvs. helt och 

hållet bunden till kroppens och allt materiellt inflytande. Kroppen kan nämligen inte ledas direkt av anden, 

utan endast genom själen. 
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Den store poeten Goethe kände med finkänsla av de två motsatta krafterna, och i sin "Faust" lägger han 

orden i munnen på en person: 

"Två själar bor "ah"! i mitt bröst, 

Den ena vill skilja sig från den andra; 

Den som håller i grov kärlek lust 

Håller fast vid världen med hjälp av organ som håller fast vid den; 

Den andra lyfter sig med kraft ur dammet. 

Till de höga förfädernas riken." 

Han talar om "två själar" i sitt bröst: en kraft, själen, som är bunden till kärlekslängtan och jordiskt 

tänkande och vilja. Den andra kraften, anden, vill frigöra sig från sinnenas och materialismens grepp och 

höja sig till de höga världarna, till den gudomliga anden som den utgick ifrån. Det är konflikten mellan 

ande och själ när den senare ännu inte har övervunnit kroppsnaturens lägre begär. 
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Fattigdom  21-24 

Kampen för det goda, sanningen och rättvisan  26-28 

Falska ideal för mänskligheten  30-31 

Det stora folkmordet  32-35 

Jehova - Kristus - den helige Ande  39-49 

Maria  50-54 

Begäret efter jordiska ting förlamar vingarna. 

av Anden  67-70 

Livet i Guds ansikte  71-73 

 

Instruktion 40 

Uppfyllandet av de messianska löftena i Jesus och  

folkets brist på förståelse  1-20 

Den störda harmonin med naturen och dess konsekvenser .  21-31 

Endast genom att iaktta Guds vilja är det möjligt att 

verklig frihet möjlig  32-33 

Bönen  34-48 

Stenhård tro och absolut tillit  52-53 

Välsignelsen av den utbildade  54-56 

De goda och onda krafternas ursprung och inflytande 

i det osynliga  57-64 

Högerns kamp mot det rådande på jorden 

onda krafter  65-72 

Mänskligheten kommer att vara avskild från verkligheten och 

Att övertyga om den effektiva kraften hos osynliga influenser ...  73-76 

Människan själv är ansvarig för det onda, 

som förtrycker honom  79-81 

 

Instruktion 41 

Kristi frälsande handling i dödsriket 

Och mörkret  5-7 

Människans brott mot det första budet10 

Två personers väg på jorden och bortom jorden ....  11-18 

Förmaningar och löften  22-28 

Om rätt och fel framställningar  30 

Sann fred  38-41 

Den nödvändiga harmonin i tillfredsställelsen 

Fysiska och psykiska behov  45-48 

Hemmet ska vara en plats för fred och kärlek  50-52 

Den gudomliga viljans obeständighet 

och dess lagar  55-57 

Ett tydligt ord om barnuppfostran  57 

Krig är ett resultat av gudlöshet bland människor; 

Fred, å andra sidan, är frukten av kärlek och ödmjukhet .  58-60 
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Spridningen av Guds nya ord och 

dess höga löften  61-69 

 

Instruktion 42 

Människans oförmåga gentemot den 

Formerna för Guds manifestation på jorden  1-2 

Spiritualisering av framtida generationer  5-7 

Förmaningar och varningar  9-25 

Profetior  26-28 

Saligprisning  29 

Källan till nåd  30-32 

Spridningen av Kristi undervisning  33-38 

Besked och sparsamhet - försummat 

Kristna dygder  49-50 

Den gudomliga lagen tolererar inga brister  52 

Rening av mänskligheten och en ny början  53-61 

 

Instruktion 43 

Krig och svårigheter bör tjäna till att rena människor  2-8 

Varning mot likgiltighet, slöhet och hyckleri.  9-15 

Människans samvete och skyddande ande vägleder  

sätta honom på godhetens väg  18 

För skapelsens harmoni och fulländning 

a l l skapade andar är nödvändiga  19 

Andarnas skapelse och deras utvecklingsuppgift  21 

Änglarna står vid sidan av sina andliga bröder på jorden .  22 

Klyftan mellan den materiella och andliga världen 

Människan själv är skyldig  23-24 

Döden betyder inte separation för alltid  25 

Jesus bevisade för mänskligheten att det finns en verklighet av 

Andligt liv  26-28 

Att leva enligt Guds vilja är den bästa förberedelsen. 

för det andliga livet i livet efter detta  36-38 

Kristi sanna och falska röstbärare  39 En profetisk liknelse  43-49 

Jorden är bara en tillfällig plats för 

Förvisning och tårar  61 

 

Instruktion 44 

Vägledande andars inkarnation och effektivitet på jorden4-6 

Vad betyder "ljus" i andlig mening?  8 

Mer information om berättelsen om äktenskapsbryterskan  11 

Det varnande exemplet på en dålig lärjunge  19-28 

Yrken och andliga gåvor  33-39 

Förlåtelse  40-45 

Det är inte meningen att vi ska ta hänsyn till våra medmänniskors svagheter.  

söka och avslöja  46-48 

Saligprisningar och löften om välsignelse  51-55 

Guds stora budbärare i det gamla folket Israel58-62 

Fullbordandet av Kristi frälsningsverk  63-67 

 

Instruktion 45 

Jesu liv, "död" och uppståndelse visar oss att 

vägen till den andliga världen  3-8 
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Tredje tidsåldern, den heliga andens tidsålder  21 

Det andliga och det materiella är nödvändiga, 

men i rätt proportioner  31 

Känn igen det onda, men döm inte den som gör det!  43-44 

Som undviker kontakt med syndaren, 

inte är en sann Kristi lärjunge49-50 , 56, 61 

De moderna skriftlärda och fariséerna kommer att 

Förkasta mina uppenbarelser  67-68 

Kristi nya passionskopp  81-91 

 

Instruktion 46 

Det rätta beteendet gentemot den felande brodern .  3-7 

Andens förbindelse med den gudomliga anden....  10-11 

Det gamla folket Israels misslyckande och dess 

Avkomman  18-20 år 

Krig är inte en gudomlig undergång, utan en konsekvens av  

Människans brist på respekt för den gudomliga viljan  26-29 

Tro, kärlek och överlämnande till Guds vilja  34-36 

Inte stipendium, utan förverkligandet av den 

Kärleksbudet är människans högsta mål  43-45 

Den som inte vill höra måste känna  63-65 

Alla människor är lika inför Gud  68-69 

En stor profetia  73 

 

Instruktion 47 

Genuin medkänsla för dem som lider och från denna 

förbön och hjälp  5-7 Herren prövar sina egna  20-27, 30 

Vår själ måste återvända ren till den himmelske fadern  46 

Den materiella kroppen som hinder och hjälp  49 

Gud söker också de stolta, oregerliga människorna. 

för att vinna och omvandla  51 

Ett ord mot den fåfänga strävan efter erkännande: Den verkliga 

Ödmjuk vill inte vara mer än andra  54-56 

 

Instruktion 48 

Storheten och betydelsen av Guds nya ord 

och avvisande av människor  5-9 

Sann fred kan bara uppnås genom uppfyllelse 

de gudomliga lagarna  11-15 

Nattvardens betydelse och symbolik  21-25, 46 

Jorden som en plats för rening och utveckling52-54 

Den sanna Kristi kors - att följa 64-70 

 

Instruktion 49 

Människans lidanden kommer inte från Gud, 

utan är följder av dess egna tidigare misstag2-5. 

Frälsningen genom Jesu offerdöd blir effektiv först där, 

där människan efterliknar Jesu exempel  7-9 

Varning mot självrättfärdighet  9-11 

Det nya ordet i konflikten mellan mänskliga åsikter och tvivel - det nya sättet att lida 

Kristus  12-23, 40 

Inte bara vissa dagar, utan alltid 

vi hyllar Gud  30-32 
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Den himmelske faderns omsorg om sina barn .  48 

Mandatet för överföring och spridning 

av Guds ord  43, 49-53 

Inte bara andlig utan också materiell hjälp 

för grannen är nödvändig 

 

Instruktion 50 

 

55 

Se, jag står vid dörren och knackar på 1 - 7  

Be om förbön för nationerna så att Guds Ande kan vara i 

dem. 

kan avslöja 12 

Människan - den "förlorade sonen" i himmelriket 

Andlig bön behöver inte läpparna  

arbeta 13 - 21  

  

Endast det som sker på grund av spontan kärlek och 

vänlighet har en 

Värde inför Gud    

  

36-37 

Intellektuell forskning som ett hinder för 

mental kognition och förnimmelse  

 

40-41 

 

Maria blev andlig genom Jesu ord på korset. 

  

Mamma till män som används 45 - 48 

 

Instruktion 51 

Genom att bekämpa avslöjandena har 

 

59-62 

Människor erkänner Guds visdom och kärlek. 9 

Varning mot falska uppenbarelser och falska läror. 27 

Människan är delvis ansvarig för tillståndet i dagens  

Världen - han skördar nu vad han sått tidigare  33  

Omständigheterna kring Kristi andliga återkomst .  45  

Den säkraste vägen till Gud är samvetet  46 

Vi måste förbättra de materiella och andliga 

Efterleva lagarna  47-53 

Nutiden är domens tid  61-71  

 

Instruktion 52 

Det andliga Israel är kallat att sprida  

ett nytt budskap i ord och handling 

Guds kärlek och barmhärtighet är också till för hans 

 

1-22 

avfälliga barn 

Gud kräver av sina lärjungar i denna tid 

 

26-27 

Inget blodsoffer 

Himmel och helvete är själsliga tillstånd som orsakas av 

människan själv genom hennes 

 

28 

gott eller ont tänkande och handlande Krigets grymheter 

skall få dessa människors stolta och förstenade hjärtan att 

ångra sig och 

 

31-37 

Gud kommer också till dem som inte känner honom, till 

dem som inte känner honom, till dem som inte känner 

honom, till dem som inte känner honom. 

 

40-41 

Sök fel former 

Behovet av förandligande och direkt 

 

48 

Förbindelse från vår ande till Guds ande 49-53   
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Människan bör varken frukta eller sörja övergången till den andra världen.  

och inte heller fördröja  55-58 på konstgjord väg.  

Alla människor är från sitt ursprung, andligt och fysiskt, bröder och bröder.  

Systrar, mellan vilka  

inga hinder bör finnas 59 - 60  

 

Instruktion 53 

  

Bönens kraft  2 

Andens kamp för att få herravälde över köttet Barmhärtighet 

och hjälpsamhet mot grannen 

  

 8-11 

- Kännetecknet för ett sant lärjungaskap 14 - 17  

Framsteg i kunskap och visdom 20 - 22  

Korset som försoning för den egna skulden och korset 

och offret för andra 24 - 25  

 

Elias arbete vid olika tidpunkter 34 - 44    

"Och deras gärningar följer dem" 49 - 50   

Det gamla och det nya folket Israel 52 - 55 

Harmageddon i det jordiska och andliga till 

 

till ljusets seger 56 

 

  

Instruktion 54 

Prövningar och lidande som nödvändiga medel  

för att uppnå perfektion  

Herren binder eller hotar inte någon med sin makt. 

 

2-9 

nytt ord, men ger nytt hopp 10-15  

Den enda hjälpen för den syndiga och sjuka världen 16-21  

Råd till de nya lärjungarna för att de ska kunna fullgöra sin uppgift 24-34 

Vad betyder "förandligande"?               41 - 44    

För den himmelske Fadern är ingen "ond" 45 - 48 

Mänskligheten och Guds folk behöver andliga 

 

Starka och osjälviska ledare 

Kristi frälsningsverk blir överordnat allt mänskligt 

arbete.  

 67 

Operfektionens triumf 69 - 71 

 

  

Instruktion 55 

Vi kan inte "fly från Gud"  6-7, 8 

Goda och dåliga ledare för folk är verktyg för  

Guds avsikter och behov av förbön 20 - 21    

Andens reinkarnationer 22   

"Väx och förökas" - i ett nytt perspektiv 22 - 24   

Det enda sättet att förhindra krig 27   

Den enda omvändelse som behagar Gud 

Publikens inre attityd vid 

 

40 

tillkännagivanden  

Våra böner kan hjälpa den kommande stora 

 

53-54 

Minska eller till och med ställa in undersökningar 58   

Varning och löfte 71 - 74     
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