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Förord 
 

Det är med stor glädje och tacksamhet som vi följer med denna volym III av "Det sanna livets bok" på 

dess väg till förlagets tryckeri. 

Vi har översatt boken med stor omsorg från den spanska originaltexten av "Libro de la Vida 

Verdadera". 

Vi rekommenderar att läsarna läser små avsnitt i taget, reflekterar och mediterar över vad de har läst, så 

att den andliga innebörden av de gudomliga lärorna kan utvecklas fullt ut. 

Må Volym III, liksom de två föregående volymerna, finna öppna hjärtan bland anhängarna av det 

andliga uppenbarelsearbetet i Mexiko. 

  Översättarna 
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Introduktion 
 

 

 Jag skulle vilja inleda denna tredje volym i serien "Det sanna livets bok" med några ord som visar 

den särskilda uppmärksamhet som Kristus ägnade de tyska lyssnarna i sin undervisning, eftersom de 

var mycket deprimerade av de fruktansvärda krigshändelserna i sitt hemland.  

Som jag nämnde i inledningen till volym II var vi en grupp tyskar, ibland upp till 20 personer, som 

lyssnade till den gudomlige mästarens undervisning på söndagsmorgonen mitt i den mexikanska 

gemenskapen. Vi var kända och respekterade som "utlänningar". Särskilt mellan 1942 och 1945, när 

andra världskriget rasade med sina grymheter, fann vi tyskar trygghet och tröst i Kristi ord i den 

mexikanska gemenskapen. Krigshändelserna tyngde oss alla, och vårt avlägsna hemlands bittra öde 

smärtade oss. Gud ensam vet hur många tårar som fälldes och hur många uppriktiga böner som gick 

upp till honom. Under dessa år hände det att Herren vid olika tillfällen, men alltid oväntat, talade 

direkt till de närvarande tyskarna under sin undervisning. 

Han tröstade och uppmanade oss att hålla fast vid bönerna, för när hans tid är inne kommer han att 

avsluta kriget, och sedan ─ tidigare och snabbare än vad folk tror ─ kommer återuppbyggnaden av 

vårt hemland att äga rum. Men samtidigt förmanade han oss också att inte gå vår egen väg igen utan 

att lägga vår vilja under hans, för vi hade fortfarande stora uppgifter att utföra i hans arbete. Han 

uppmanade också den mexikanska församlingen, som lyssnade uppmärksamt, att inte ställa upp som 

domare, eftersom de inte förstod något om bakgrunden till kriget. Dessa ord var balsam för våra sår, 

eftersom vi som tyskar led av den världsomspännande anklagelsen att vara de främsta förövarna av 

kriget.  

Det har en djup betydelse att det i de mexikanska församlingarna för den andliga läran nästan bara var 

tyskar som lyssnade som utlänningar. Orsaken är att det enligt den gudomlige Mästarens uttalande 

finns ett stort "frö av Israel" i det tyska folket, dvs. att dessa människosjälar för länge sedan 

inkarnerades i det judiska folket. Endast Gud känner till dessa varelser som är utspridda i alla folk och 

religioner, och i denna tredje tid samlar han dem andligt och bildar sitt andliga Israel med dem. 

I det följande kommer Kristi tal till tyskarna under instruktionen den 6 maj 1945 att uppmärksammas 

av en större krets av läsare. 

Walter Maier 

Den gudomlige Mästarens ord till en grupp tyska åhörare under undervisningen den 6 maj 1945.  

Var välsignade, mina älskade barn, jag välkomnar er. Se, Israels välsignade folk, mitt ibland er finns 

dessa mina älskade barn. Jag vill att de vid ditt bröst ska finna min Andes värme, respekt och 

broderlig kärlek. Jag vill att de ska få bo nära, mycket nära ditt hjärta. Kom ihåg att jag har anförtrott 

dem en stor uppgift. Var barmhärtig mot dem som jag är barmhärtig mot er. Var inte domare, 

välsignade människor, för sannerligen säger jag er: om vad som händer i världen just nu vet ni 

ingenting, det är bara jag som vet, för ni ser och bedömer saker och ting enligt ert intellekt. Men 

bakom alla händelser finns min hand, min rättvisa, mina gudomliga råd från evighetens början, som 

inte har någon början. Så vad kan du bedöma rätt och vad kan du redan veta? I detta (tyska) folks 

sköte finns många frön från Israel, en stor sådd från Juda, den folkstam som tog till vapen under den 

första epoken för att göra en öppning för Israels folk, för att öppna en väg till Kanaan. Nu tog den upp 

armarna för att öppna en väg till världen. Men jag tog ner det, jag stoppade det och sade till det: "Det 

är inte för att du bär Juda svärd som du får vara högmodig i världen.  

Tänk efter och håll ut, för jag kommer att väcka er som alltid har trott på mig. Jag ska ge dig ditt bröd, 

ditt hem. Jag ska göra dig jämlik med de andra folken och göra dem jämlika med dig. Ingen kommer 



Introduktion 

8 

att vara mindre värd, ingen kommer att vara mer värd. Tiden kommer att komma och den siste 

kommer att bli den förste igen på grund av sin ödmjukhet. Därför säger jag till er: Lyssna bara på mitt 

ord, utforska det och låt dina läppar vara tysta. Men ni, mina mycket älskade barn (det vill säga de 

tyska lyssnarna), ni kommer till er Frälsare, inte till er domare. Din bön har stigit upp som ett 

brännoffer, som en väldoftande essens till min trons höjd. Dag efter dag och natt efter natt har din 

ande varit som en väktare för ditt folk, din nation. Åh, om bara Mitt folk Israel från denna nation 

(Mexiko) skulle fullgöra sin andliga plikt som du ─ hur långt skulle det inte ha kommit! Men var inte 

fåfänga på grund av detta, fortsätt att fullgöra er plikt och ha även i framtiden denna iver, kärlek och 

respekt för varandra, för ni vet inte vilken timme min hand kommer att sända ut er. Jag kommer att 

bereda vägen och ni kommer att gå framåt. 

Jag har redan anförtrott dig en gång till Jose (kyrkans ledare), och en annan gång anförtror jag dig till 

honom. Varför? 

Så att han kan förbereda er för att bli budbärare för mitt treeniga mariala andliga verk som har dykt 

upp i denna tredje tidsålder i den mexikanska nationen, och så att han kan sända ut er med detta 

märke, med detta verk, med denna kärlek, med denna nitälskan och med denna lag, och att, När ni 

befinner er i avlägsna länder kan ni kontakta min son Jose och han kommer med glädje att slå på den 

melodiska klockan i ert hjärta och sjunga "Hosanna", för fröet har såtts i ett främmande land och 

ögonblicket kommer när Mitt Ord kommer att förkunnas i det landet. När kommer det ögonblicket? 

När ni har kommit fram på ett säkert sätt och fått min undervisning. Förbli alltid förenad med mitt folk 

(det vill säga först och främst kyrkan i Mexiko), behåll ödmjukhet och ödmjukhet. I detta ögonblick 

låter jag dig återigen känna värmen från mitt livmoderliv. Håll dig frisk och välmående. Var inte 

rädda, genom er kommer tusentals och åter tusentals att få mina välsignelser, inte bara från er nation. 

Be mig inte bara för dem, be mig för alla. Just nu ger jag din ande en högre utvecklingsnivå och jag 

lyfter dina skyddsänglars ande till en högre andevärldssfär, de andar fulla av kraft som jag har 

förberett för dig. Dessa beskyddare kommer att fortsätta att vara med er, här och i det landet.  

Oroa er inte, mina barn, endast det onda och ogräset kommer att ryckas upp. Jag ska skona vetet, jag 

ska bevara de goda växterna och använda dem, så att de bär frukt. När? När du är redo att ta hand om 

dem, för det är min vilja. 

Ta emot min styrka, ta emot min frid och håll ut i vakan och bön. Fortsätt att vara förenade med Min 

Son Jose, så att du när tiden är inne kan fullgöra din uppgift under hans befäl i lydnad mot Min vilja. 

Vad ber du mig om för dessa platser (i ditt hemland)? Ja, det är i sanning samma sak som ni har bett 

mig om så många gånger: fred, förlåtelse, läkande balsam och rättvisa, och sannerligen säger jag er: 

Jag, som är den gudomliga rättvisan, kärleken, balsamet, det perfekta örat, närmar mig i detta 

ögonblick människorna och täcker dem med Min hand, drar dem till Mitt knä och låter blodet flöda 

från Min sida, vilket är balsam för att bota många sjuka människor. 

Andar, ni som ser på dessa förböner från det yttre ─ se hur mycket ni har uppnått och fortfarande 

uppnår. Ta emot ljuset, o andliga värld, jag tar bort skuggorna, kedjorna och blodet. Jag översvämmar 

er med frid i mitt namn, som är Fadern, Sonen och den Helige Ande. 

Fortsätt att vakta, mina älskade barn, håll ut i lidandet, till slut kommer ni att vara fulla av glädje. Ni 

kommer att komma till Mig och gråta ännu en gång, men då kommer jag att säga till er: kasta ut 

sorgen från era hjärtan och inse att jag är Livet och kommer att sätta er in i (sant) liv, för detta är min 

vilja. 

Stå upp, ta upp korset och följ mig, mina mycket älskade barn. 
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Instruktion 56 
1 Med glädje i Min Ande ser jag att ni lyssnar till Mitt Ord. I mängder kommer ni till dessa 

mötesplatser för att friska upp er med Min kärleksundervisning. Alla kommer inte för att höra mig, de 

flesta kommer i hopp om att få lindring från ett lidande eller befrielse från en hjärtesorg. Många är kallade, 

men få är de som följer mig. Det finns många här av dem som skulle ha älskat att höra rabbinens röst i den 

andra tidsåldern, men som inte fick möjlighet att lära känna honom. Det finns också de som kunde ha hört 

honom men som inte ville. Vissa och andra lyssnar ivrigt till Mitt Ord under denna tid och väntar inte tills 

Jag drar tillbaka det för att senare på nytt klaga på deras försummelse. Jag talar därför inte in i tomheten. 

Även om många inte är intresserade av mitt ord finns det några av mina barn som vet hur de ska förvara 

det som en juvel av ovärderligt värde för att göra det känt för mänskligheten när det är dags. 

2 Med barmhärtighet och kärlek har jag kommit till alla och gjort min närvaro känd i många former. 

Vissa har skådat mig med sitt andliga ansikte, andra känner min styrka som får deras väsen att darra, andra 

är djupt rörda av den andliga innebörden av mitt ord, ytterligare andra känner hur min Andes frid 

omfamnar deras hjärta. De sjuka upplever hur de tillfrisknar från sina sjukdomar vid Mina smekande ord, 

och syndare känner sig betraktade av en genomträngande och genomträngande blick som tränger in i deras 

själ. Där har ni sagt: Herren är med oss. 

När mina lärjungar frågade mig under den andra eran om jag skulle återvända gav jag dem löftet om att 

på nytt vara bland mänskligheten och berättade för dem vilka tecken som skulle markera tiden för min 

återkomst. Många århundraden gick innan dessa tecken dök upp och tillkännagav Min nya uppenbarelse 

som ni ser den uppfyllas idag. Om jag efter 1800 år, som har varit en tidsålder för mänskligheten, troget 

har uppfyllt mitt löfte till er, tror ni då att Herren inte kommer att hålla sitt ord nu, när jag har tillkännagivit 

min avresa till 1950? 

3 När teologerna och de människor som studerade skrifterna från de gångna tiderna såg de tecken 

uppfyllda med vilka jag förkunnade min återkomst och min närvaro bland er, och när de såg att tiden gick 

utan att de såg mig komma, stängde de tyvärr sina böcker och trodde att de hade misstagit sig i fråga om 

tiden och tecknen, utan att veta att de hade insett vad som var rätt. De visste inte att jag är närvarande och 

talar till er i denna form. Men jag säger er att mycket snart, när bevisen på att jag var med er blir kända för 

mänskligheten, kommer alla att kunna se att min manifestation ägde rum just under den tidsperiod då 

profetiorna skulle uppfyllas. Vilken glädje kommer det att finnas i många hjärtan, och vilket intresse 

kommer det att finnas för att fråga mina lärjungar och för att söka i de nya skrifterna! 

4 Under den tiden var det inte bara några få som var vittnen till Min uppenbarelse, utan det fanns 

tusentals och åter tusentals människor som kände hur deras hjärtan bultade av kärlek eller rädsla när de 

hörde Mitt Ord. Många av dem kommer att bli mina trogna vittnen och mina goda lärjungar som inte 

kommer att överge mig när mitt ord bedöms inför domstolar och råd, och som kommer att vittna om min 

sanning med sina kärleksfulla gärningar. 

5 Sannerligen säger jag er att bland dessa skaror här finns det inte en enda som slumpen har fört med 

sig. Återigen försäkrar jag er om att inget löv rör sig från trädet utan min vilja. I var och en av er finns det 

en anledning till varför ni har kommit hit för att vittna om mitt ord. Ni har kommit från olika vägar, från 

olika sekter, religiösa samfund och doktriner, och ni har snubblat på stigens stenar och samlat 

erfarenhetens ljus i er ande. 

6 När du kommer hit känner du en okänd kraft, en oförklarlig vätska, och du frågar dig själv: Vad 

kan det vara? Varifrån kommer detta ord som berör djupt och denna frid som flödar genom hjärtat? Jag har 

svarat dig: Det är din Fader som stärker dig. Men jag tvingar er inte att tro på min närvaro i denna form, 

och det är inte heller nödvändigt att tvinga er att tro, eftersom jag är uppenbart och påtagligt närvarande 

hos er och det räcker med ett spår av känslighet för att uppfatta mig. 

7 Det är dags att få er att förstå att det är fel att använda er fria vilja, och att ni nu väntar på att få 

utföra ett andligt uppdrag bland mänskligheten. Jag bedömer inte dina tidigare arbeten för att sedan avgöra 

om du är värdig att ta emot det här uppdraget eller inte. För det är ingen slump att ni har kommit till denna 

värld, det har varit min vilja. 
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8 Tänk på ditt öde, fråga om det som är oförklarligt för dig, och jag kommer att svara dig. Ingen som 

har frågat mig om Min hemliga kammare i hjärtat har förblivit utan svar. För i det ögonblicket kommer 

ljuset i din ande att lysa och avslöja de stora gåvor som du har fått från din Herre. 

9 Jag vill se dig lyfta din ande och söka Min visdom i oändligheten. Ta som förebild de författare 

och vetenskapsmän som jag överraskar mitt i natten, medan vissa söker inspiration och andra svarar på 

naturens grundläggande frågor. Jag menar inte att jag vill säga att du på denna jord ska söka efter den 

kunskap som kommer att ge dig berömmelse bland människor. Jag vill att denna upphöjning och denna 

storhet ska vara inåtvänd och att allt ni uppnår i er kamp och era studier ska vara en frukt av liv och kärlek 

till era bröder. 

10 När jag närmar mig forskare som är försjunkna i sina funderingar och har blivit gamla i sina 

studier, frågar jag dem: "Varför sliter ni så mycket? För vem kämpar du och lider du så mycket?" Men det 

har inte funnits någon som har sagt till mig: "Mästare, jag kämpar för kärleken till mänskligheten." De 

älskar vetenskapen och offrar sina liv för den. Men till dem som, inspirerade av ädla mål, visste hur man 

frågar, har stor kunskap uppenbarats, som alltid har gett mänskligheten en ljuvlig frukt; detta är ett bevis 

på att han som inspirerade detta ljus har varit jag. Men de som har sökt efter naturen utan kärlek och utan 

respekt har fastnat i början av vägen eller fallit i fördärvet, för det var inte godhet som inspirerade dem, 

utan fåfänga, hat och ambition. 

11 Men på samma sätt som vetenskapen avslöjas för människan, ger jag henne också ljuset för anden 

genom inspiration. På detta sätt talade jag till patriarkerna i de första tiderna, likaså inspirerade jag Moses, 

som jag gjorde till röstbärare av mitt ord för att tala till mitt folk, och jag dikterade honom lagar och 

levnadsregler som han skrev ner så att de skulle bevaras och senare generationer skulle känna till dem. 

12 Efter att Kristus hade varit på jorden upplyste han fyra apostlar om sin undervisning och gav dem 

möjlighet att minnas hans gudomliga ord i sin andliga kontemplation och hänryckning, så att de skulle 

kunna testamentera till mänskligheten det som deras ande kunde ta emot med hjälp av sitt intellekt. De var 

Markus, Lukas, Matteus och Johannes. 

13 Den dag kommer när böckerna kommer att kastas i elden som värdelösa, vilket kommer att ske om 

deras andliga innehåll lever i ditt hjärta och du lyder den lag som de innehåller. Men innan dess kommer 

detta sista testamente - som ett resultat av en kamp - att förenas med de två första, på samma sätt som 

skedde med det första och det andra. 

14 I dag har jag inte begränsat mig till att tala till er enbart om nuet. Jag har talat mycket med er om 

tidigare tider och har till och med gett er profetior om framtiden i förväg. Jag har avslöjat för er det som 

har varit dolt för er, jag har rättat till det som har förfalskats, och jag har avslöjat för er framtida händelser. 

15 Välsignade är de som förbereder sig, för i morgon kommer de att veta hur de ska läsa denna 

undervisning med god vilja, som talar till er om mänsklighetens öde, om nationernas framtid och om 

Ljusets seger, som är kärlekens, fredens och rättvisans seger. Denna undervisning kommer att göra 

människan verkligt fri, för när hon trodde att hon var fri, när hon flydde från sitt samvete och från Mina 

lagar, visste hon inte att hon inom sig hade egenskaper, förmågor och gåvor som hon inte visste hur hon 

skulle utveckla, och därför har hon i stället för att vara fri varit en slav till sig själv, en slav till sin 

okunnighet. Hur skulle en sådan mänsklighet kunna känna Mitt Rikes frid i sitt hjärta och bära Mig i sitt 

hjärta när människornas sinnen är förmörkade av ambitiösa, materialistiska mål, när deras hjärtan slår för 

mänskliga passioner och deras själar är materialiserade? 

16 Denna mänsklighet är andligt död, men jag, som har makten att väcka de döda, kallar den tillbaka 

till livet och banar väg för den till en tid då människorna kommer att frigöra sina själar, erkänna sina gåvor 

och genom dem uppnå framsteg och högre utveckling. 

17 Idag börjar du använda dig av alla andens förmågor. Detta kommer att lyfta dig från avgrunden. 

18 Här finns ett folk som med sympati längtar efter Mitt Ord och vill samla in Mina läror, eftersom de 

vet att tiden för Min manifestation genom det mänskliga förståelseorganet är kort. 

19 Använd er av min undervisning, lärjungar! Gå sedan ut utan rädsla för att sprida mitt ord och min 

undervisning bland människorna. Låt dig inte nedslås av dem som försöker att ogiltigförklara ditt uppdrag 

med teorier. 
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20 Mänskligheten söker utan att veta vad den vill ha. I dag kommer jag för att berätta för dig att jag är 

vad du söker. Vem längtar inte efter fred? Vem längtar inte efter att få veta sanningen? Vem vill inte 

bevara sin hälsa? 

21 Ni måste söka mig, för fred råder inte på jorden och det saknas människor av god vilja. Men min 

rättfärdighet har kommit ner, Herrens dag är här. 

22 Om människan gör min vilja kommer även naturens krafter att böja sig för henne som tjänare. Så 

länge människan framhärdar i sin olydnad kommer elementen att släppas lös och få henne att inse sin 

bristande harmoni med allt skapat. 

23 Jag kommer inte som en motståndare till mina barn. Jag kommer bara för att förstöra synden så att 

ni kan känna mitt ljus. 

24 Be, människor, och jag försäkrar er att jag kommer att ta emot ert offer - inte det materiella, utan 

det som er ande ger mig. 

25 Min rättvisa finns i varje hjärta, både i det som öppnar sina dörrar för mig och i det som stänger 

dem för min kallelse. Min blick är genomträngande och kan upptäcka allt som de rymmer. Hos vissa har 

jag funnit offerandet av deras kärlek och ödmjukhet, hos andra glädjen över att vara med mig och deras 

tacksamhet för de förmåner som de har fått. I vissa finner jag hopp, i andra smärta. Men sannerligen säger 

jag er att mitt altare varje ögonblick täcks mer av tårar än av offergåvor. 

26 Här med mig renar ni er från varje fläck. Åh, om ni bara kunde bevara denna renhet under hela ert 

liv! Men den atmosfär av andlighet och broderskap som ni skapar under dessa timmar av gemenskap och 

undervisning råder inte i världen. Luften du andas är förgiftad av synden. 

27 Men du har känt hur, i den mån du gör Min undervisning till din egen, länk efter länk i den kedja 

som knyter dig till världen gradvis faller bort från dig. 

28 Jag dömer dig. Men se hur vänligt din domares ord är. Inse att jag i stället för att fördöma dig ger 

dig min förlåtelse så att du inte kan synda mer. Det är ni själva som uttalar er dom när ni inser att det är 

rättvist att smärta ska drabba er. Då välsignar jag denna omvändelse och befriar dig från lidandets bägare 

med min instruktion. Detta är Guds väg, följ mig på den. 

29 Den som lyssnar till sitt samvetes röst känner igen och förstår sina överträdelser och accepterar 

samtidigt sin försoning. Men den som inte förstår allvaret i sina överträdelser kommer inte att kunna befria 

sig från sina skamfläckar, och så länge detta inte sker kan han inte komma till mig. 

30 Fly inte undan smärta. Det som du måste göra ogjort är synd. Smärta har alltid tjänat till att stoppa 

dig i din hisnande flykt mot avgrunden. 

31 Idag är ni inte längre små barn och ni kan förstå innebörden av min undervisning. Du vet också att 

din själ inte uppstod samtidigt som den kropp du har, och att det ena har sitt ursprung och inte det andra. 

De små barnen som du vaggar i din famn bär oskuld i sina hjärtan, men i sina själar bär de på ett förflutet 

som ibland är längre och mer ondskefullt än sina egna föräldrars. Hur stort är inte ansvaret för dem som 

ska vårda dessa hjärtan så att deras själar kan gå vidare på sin utvecklingsväg. 

32 Se inte på dina barn med mindre kärlek på grund av detta. Kom ihåg att du inte vet vem de är eller 

vad de har gjort. Öka snarare din tillgivenhet och kärlek till dem och tacka din Fader för att han har lagt 

sin barmhärtighet i dig för att göra dig till vägledare och rådgivare åt dina andliga bröder och systrar, i vars 

kroppar du kommer att bli tillfälliga föräldrar genom blodet. 

33 Även utan att ha denna andliga kunskap står människor vid varandras sida på sin utvecklingsväg, 

för vägen till fulländning skapades för alla och kommer att genomkorsas av alla fram till slutet, även av 

den som du tror är mycket långt ifrån Min Lag. Kan ni tänka er att någon av er inte kommer till mig, även 

om evigheten går över honom? Kan den perfekta Fadern ha försummat något av sina barn? 

34 Lärjungar, tror ni då att ett enda jordiskt liv är tillräckligt för att den andliga varelsen ska kunna 

fullborda sin uppgift och fullända sig själv? - Nej, Mästare", säger du till mig med innersta övertygelse. 

35 Detta är "köttets uppståndelse", men inte i den form som människorna har tänkt sig den. När köttet 

har blivit stelt går det in i jordens inre, medan själen går till det bortomliggande och väntar tills Min 

rättvisa skickar ut den för att införlivas i en ny kropp. På detta sätt återförenas själ och materia i den här 

världen, men inte i den andliga dalen. 

36 Eftersom Fadern ger dig mer än en möjlighet att fullgöra din uppgift bör du (ändå) inte låta den du 

nu har gå till spillo, för ingen vet hur många jordiska liv Min rättvisa tilldelar honom. Därför bör både den 
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gamle mannen, den unge mannen och barnet skynda sig att utföra den uppgift som de har fått för att betala 

sin skuld. 

37 Jag säger er också att detta är tiden för de dödas uppståndelse, för mitt ljus kommer att tända tron 

hos dem som gick under i mörkret av ånger, förtvivlan och bittert lidande. 

38 Det sjätte inseglet har lossats och boken har öppnats inför er. Ljusstaken lyser upp universum och 

det gudomliga ordet, symboliserat av en tunga av eld, talar till dig från oändligheten. Det är rösten från 

Lammet som offrades i den andra tidsåldern som överraskar människorna, upplyser dem och höjer dem till 

nådens liv. 

39 Lev vaksamt, för snart kommer många profeter att dyka upp, och det är nödvändigt att ni vet hur ni 

ska skilja de sanna från de falska. 

40 De människor som har till uppgift att skapa rättvisa på jorden och som används som verktyg för 

Min Gudomlighet kommer att tillrättavisa alla som tar dem på bar gärning, alla som gör upp med Min 

undervisning och som döljer sin skändlighet bakom en mask av helighet. 

41 Ve dem som, samtidigt som de lovar att leda människor till lycka, kastar dem in i krig och 

förvirring! 

42 Jag vill att mina lärjungar ska göra sig kända genom att bota de sjuka, rädda de vilsna, återupprätta 

de svaga. För att fullfölja detta heliga uppdrag ska ni befria er från meningslöshet, ge upp alla meningslösa 

jordiska tidsfördriv, lura inte ert hjärta eller era sinnen med falska skönheter eller skadliga intryck. 

43 Höj din ande så att du bara kan njuta av det eviga, det vackra och det goda. Om det inte skulle vara 

så kommer din själ - materialiserad av det liv du har levt - att lida mycket för att frigöra sig från sin kropp 

och allt som den lämnar bakom sig, och den kommer att vandra en tid i förvirring och bitter smärta i de 

(andliga) rymderna tills den uppnår sin rening. 

44 Lev i min lag, då behöver du inte frukta döden. Men ring inte och önska dig inte det innan det är 

dags. 

Låt honom komma, för han lyder alltid mina befallningar. Se till att han finner er utrustade, så kommer 

ni att gå in i den andliga världen som ljusets barn. 

45 Sitt vid mitt bord idag, ät så att detta bröd kan förvandla dig och du kan veta hur du senare kan ge 

det till den som behöver det. 

46 I dag för du till mitt ord dem som du finner på din väg utan hälsa, utan frid och utan ideal. I 

morgon, när min röst inte längre hörs i denna form, kommer det att vara ni som tar emot era bröder och 

ger dem näring med livets essens. 

47 Ingenting har lämnats åt slumpen, så allt har skett enligt min vilja. I det öde som jag tilldelar dig 

ligger min rättvisa. Om ni finner vägen beströdd med törnen, sannerligen säger jag er att det inte var Min 

vilja som spred ut dem på den för att såra era fötter, utan ni ska gå framåt på vägen med överlåtelse, i 

vetskap om att de lidanden ni uthärdar kommer att befria er själ från fläckar. 

48 När denna överlåtelse föds i ditt hjärta kommer du att känna att min barmhärtighet banar väg för 

dig. 

49 Ni som nu hör mitt ord tar emot det som en balsam för era sår. Men var inte nöjda med att ta emot 

mina förmåner utan att vilja tränga in i meningen med min undervisning, för det ögonblick kommer att 

komma då ni inte längre kommer att höra detta Ord, och om ni inte visste hur ni skulle förbereda er för att 

förbinda er (med mig) ande till ande i de kommande tiderna, kommer ni att känna er föräldralösa. 

50 Jag vill att du ska vara den starka soldaten i den strid som närmar sig, som försvarar sin sak, så att 

han i livet kan kallas, som Jakob, "den starka och kloka Israel", så att du alltid är redo att skynda dig att 

svara på Faderns kallelse. 

51 Tveka inte mellan tvivel och tro, för då kan dina steg aldrig vara säkra och dina beslut aldrig fasta. 

Kräv inte heller bevis från mig för att tro, för ni vet inte i vilken form min rättvisa skulle kunna ge er detta 

bevis. 

52 Känner ni inte att det finns en osynlig hjälp som lyfter upp dem som fallit ner i sörjan? Ser ni inte 

den stora mängd människor som kommer i sjukdom och som återfår hälsa och livsglädje? Har ni inte lagt 

märke till hur livets pariaer kommer in i min närvaro och - när de gåvor som de besitter avslöjas för dem - 

söks och till och med beundras av folkmassorna? 
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53 Upptäck alla de bevis som jag har gett dig för min makt och min närvaro, och du kommer att bli 

övertygad om att jag har beviljat ett mirakel till alla så att de kan tro på min ankomst vid den här tiden. 

54 Förstå: När du har riktat dina steg mot det tätt lövade trädet kommer du att höra din Faders 

allsmäktiga röst i skuggan av trädet. Lärjungarna ska dra nytta av min närvaro och fråga mig om den frukt 

som de gradvis skördar är tillåten och tilltalar min gudomlighet. Till detta svarar jag dig: Om du har sått 

min säd kommer du att få en god skörd. 

55 Varför lever vissa människor i sådan tröghet? Stå upp, inse hur stunderna går utan att du utnyttjar 

dem. Det finns fortfarande tid. Börja inte arbeta när du redan har ont om tid, för då kommer du att försöka 

ta dig fram med stora steg och kommer inte att kunna uppnå något gott eller skörda något, för fröet 

behöver tid för att inte göra något, plantorna för att växa och frukten för att mogna. 

56 Redan nu närmar sig år 1950, då jag kommer att dra tillbaka mitt ord. Under det året skall jag 

märka de sista av mina barn, och då skall antalet etthundrafyrtiofyra tusen vara fulltaligt. De som har hört 

mitt ord och känner till sina gåvor och uppdrag, och som har använt denna nåd, kommer att känna sig 

trygga. Men de som inte ville förstå detta arbete kommer att få mycket att lida, kommer att få göra många 

förtjänster och uppoffringar för att nå den höjd där Min frid bor, som är som en port som öppnas inför 

Anden. 

57 Ni, den tredje tidens lärjungar, som har sett den Helige Ande komma, är de som i detta ljus förstår 

nutiden, det förflutna och en del av den framtida läran. Tvivla inte på att detta är en tid av upplysning, men 

var inte för självsäker. Se hur vetenskapsmännens talang lyser som aldrig förr. Se hur mycket barnet 

förstår från sina första steg. Inse vad som händer runt om på jorden. - Ni är fortfarande skeppsbrutna på 

jakt efter (andra) skeppsbrutna som ropar på hjälp mitt i ett rasande hav. 

58 Studera mitt ord på djupet så att ni kan få en sann kunskap om det och inte alla får en annan teori 

än min undervisning. Vänta inte på förföljelsens tid utan att ha vapen att försvara er med. Dessa vapen 

kommer att vara ditt sätt att leva, ditt ord och din tillbedjan. 

59 Jag ber er inte om att vara ofelbara, för den enda ofelbara är jag. Vad jag däremot kräver av er är 

uppriktighet och god vilja i alla era handlingar. Resten arbetar jag för att fullborda och fullända ditt arbete, 

för så som dina gärningar är, så skall också din belöning vara. 

60 Om någon av er känner avundsjuka på er bror för att ni tror att Mästaren älskar honom mer och att 

båda borde göra anspråk på en plats vid min högra hand, skulle jag säga till dem att jag inte får sätta er vid 

min högra hand. Detta är något som var och en måste lösa på sina egna meriter. Jag kan inte älska ett barn 

mer än ett annat. 

61 Av mina apostlar i den andra epoken älskade jag Judas lika mycket som Johannes. Dessa andar var 

droppar av min kärleks oändliga hav, och när de återvände till Fadern var det bara han som i sina höga råd 

visste vad var och en av dem hade förvärvat för sig själv. 

62 För att mänskligheten i denna tid ska kunna ge sig ut för att följa mig, för att tränga in i de 

mysterier som jag har förklarat för er och för att fyllas med ljus, är det nödvändigt att de har frihet i sin 

ande, i sina tankar och i sin vilja. Och det är därför jag har kommit för att befria själar från deras ok, och 

jag har börjat störta troner och riken, för att bryta ner spiror och kronor. Var fri, sök inte ditt rike eller din 

himmel här. Gör inte det vanliga folket till era slavar och bli inte slavar av fåfänga. 

Kom ihåg att jag sa till er: "Mitt rike är inte av denna värld, här finns inte min tron och mina värdar." Inte 

heller är din andes rike och dess belöning här. 

63 Med sanning talade jag till er, och med sanning talar jag nu till er. Efter en så lång tid då jag har 

gett er stora uppenbarelser, skulle det inte vara rätt för er att fråga mig, som Pilatus gjorde: "Vad är 

sanning?" 

64 Vill du komma till mig? Längtar du efter att en dag nå dit de som har följt mig har nått? - Allt du 

behöver för att tillfredsställa din längtan har jag redan gett dig. Om jag en gång blev människa och nu talar 

till er i andevärlden, så var det för att visa er den väg som leder till fulländning. Jag är det eviga ordet som 

säger till er: Lyssna på mig, för 1950 är inte längre långt borta, och då kommer det att kännas som om 

himmelens portar har stängt. 

65 Jag sa en gång till er: "Den som känner Sonen känner Fadern." Nu tillägger jag: Den som kände 

Sonen och genom honom Fadern känner sanningens Ande som talar till er i dag. 
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66 Kom till det sjätte sigillets famn med full kunskap om din uppgift. Kalla på mig och jag kommer 

att komma och tala till er, men gör det bara fram till år 1950, då, enligt min vilja, slutet på min 

manifestation med hjälp av det mänskliga sinnet är fastställt. 

67 Jag tar emot både den som prisar Mitt Namn i sitt hjärta och välsignar Min nya uppenbarelse, och 

den som bara kommer för att döma Mitt Ord - och förväntar sig att hitta fel i det för att förneka det. För 

alla har jag en lektion i beredskap. Jag talar till barnets och den gamle mannens hjärta, till mannens och 

kvinnans hjärta, jag talar till filosofen och vetenskapsmannen. Ingen går förbi min visdom utan att lyssna 

på den. Därför säger jag till människorna: Ta från mitt ord det som är avsett för var och en. 

68 En gång sa jag till dig: "Jag är vägen". Först senare förstod du vad Jesus ville säga med dessa ord, 

eftersom du förstod att "vägen" är den gudomliga kärlekslagen. 

69 I dag säger jag er återigen: "Jag är vägen, sanningen och livet", och om ni söker kärnan i mitt ord i 

denna tid kommer ni att finna den eviga kärlekslagen i det, den väg som jag har utstakat för er på jorden. 

70 På den tiden trodde många att Kristus hade missat vägen och förvrängt lagen. Därför bekämpade 

och förföljde de honom. Men sanningen, liksom solens ljus, segrar alltid över mörkret. Nu kommer mitt 

ord att bekämpas på nytt, för vissa tror att de hittar motsägelser, tvetydigheter och fel i dess innebörd. Men 

dess ljus kommer återigen att lysa in i den här tidens mörker, och mänskligheten kommer att inse att den 

väg och den lag som jag har uppenbarat för er är densamma som under den tiden och alltid kommer att 

vara densamma. 

71 Lyssna på mig i denna tid så att ni kan använda den gudomliga instruktionen. Upprepa inte det 

som många gjorde under den andra epoken: När de lyssnade på Jesus hånade de honom, men när de såg 

mästarens mirakel på korset och även efter döden fylldes de av ånger och rädsla, eftersom de förstod att 

Gud hade gått igenom världen. Vet någon om inte dessa lärjungar, genom vilka jag gör mig känd, var de 

som mest missbedömde och hånade mig vid den tiden? Se dem nu, när de uthärdar domen, den hånfulla 

blicken och folkmassans förakt! Kalla inte detta för vedergällning, det är rättvisa, och det är nödvändigt att 

den som saknar något på grund av okunnighet får uppleva och genomleva detta i sig själv, så att han 

senare kan förstå sitt misstag. 

72 Vet ni om inte dessa röstbärare i en annan tid fanns bland dem som längtade efter att bli mina 

apostlar och som fick vänta på att få tjäna mig? 

73 Mänskligheten renar sig nu genom smärta så att mitt rike av fred och förandligande kan etableras i 

människornas och folkens hjärtan. 

74 År 1924 förutspådde jag er allt som händer nu! 

75 En efter en kommer de gradvis in i Min närvaro, kallade vid denna tid att vara Mina pionjärer och 

profeter, och var och en som har känt kallelsen inom sig säger till Mig: "Herre, här är jag, jag vill 

samarbeta i Ditt arbete, beordrad, jag är Din tjänare." 

76 Från den stunden har jag försökt att jämna ut ojämnheterna i hans hjärta med mitt ords mejsel, att 

fylla honom med kärlek och helande kraft, med fred och godhet. Kom ihåg vad jag har sagt till dig: dina 

läppar ska tala av ditt hjärtas överflöd. 

77 Jag vill att ni ska vara som träd vars skugga täcker många. Men hur få av er är det som verkligen 

lär sig att ge skugga åt den som är på väg. 

78 Var som din Fader, som är som ett mäktigt träd som ger skugga och erbjuder sina frukter till alla 

sina barn. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 57 
1 Vila några ögonblick från era trötta vandringar, ni som går på jordens stoft och ni som lever i 

andliga rum. 

2 När du lyssnar till mitt gudomliga ord renar sig din själ gradvis. 

3 Till er som lever i andevärlden och som fortfarande är fäst vid materiella mål säger jag: Vänd er 

bort från det som inte längre tillhör er. För om jorden inte är människans eviga hem, så är den det ännu 

mindre för själen. Bortom, i den andliga dalen, väntar ett liv fullt av ljus som du når steg för steg på 

godhetens väg. 

Till dem som lyssnar till mig som människor säger jag att så länge de har denna kropp som följer med 

dem på deras jordiska livsresa bör de ta hand om den och fortsätta att ta hand om den till sista stund. 

ögonblicket måste bevaras. För han är den stav som själen stöder sig på och det verktyg som används i 

kampen. Genom sina materiella ögon ser anden på detta liv, och genom sin mun talar han och kan trösta 

sina bröder. 

4 Jag har kommit vid den här tiden för att utrusta er, och jag måste tala till hela mänskligheten för att 

hjälpa dem i deras andliga utveckling. 

5 Låt freden komma in i ditt hjärta nu, för senare kommer du att behöva be och se outtröttligt till att 

andra får fred. 

6 Du kommer att göra ett mycket stort och förtjänstfullt arbete om du ger frid och lugn åt hjärtan 

som är skakade av smärta och sorg. Det kommer tider då du måste lära dig att basera din grannes lycka på 

denna fred. 

7 Lärjungar och nykomlingar, när ni hör mitt ord känner ni att de skuggor som omslöt ert sinne och 

den börda som ni bar i ert hjärta har försvunnit. Det var en börda av lidande, oro och ibland ånger som 

tyngde dig mer och mer i livet. 

8 Glöm inte att ingen kan vara en bättre hjälpreda för dig än Jesus. Lyssna på mitt ord och låt det 

flöda över ditt hjärta med frid. Det kommer att vara en balsam på dina sår. 

9 Mitt ord läker, smeker och stärker. Lär dig det och känn det, så att du efteråt kan smörja dem som 

du finner sjuka på din väg med min sanning och min kärlek. 

10 Tiderna kommer att gå, och när extraordinära händelser inträffar kommer ni att utbrista: "Detta har 

redan tillkännagivits!" För ni kommer ihåg vad jag har profeterat så många gånger. 

11 Ge de goda nyheterna om min undervisning till alla som du kan låta mitt ord nå fram till, även om 

de inte omedelbart visar tro. Jag säger er: Om ni talar till honom i kärlek kommer hans ande aldrig att 

glömma något av det ni har sagt till honom. 

12 Detta är det område som jag talar till er om - era bröders hjärta och ande. Fröet är min 

undervisning som du ska göra känd för dem, och det kristallklara vattnet är min kärlek och min visdom 

som du ska vattna dessa fält med. 

13 När kommer människor att känna min andliga närvaro? När kommer jag att höra att mänskligheten 

välkomnar mig? 

14 Ni som har hört mig genom den mänskliga röstbäraren, uppehåll er inte vid bristerna hos dessa era 

bröder genom vilka jag talar till er idag. I morgon kommer Mitt Ord att skrivas och röstbärarens inflytande 

kommer att försvinna. 

15 På så sätt kommer Mitt ord från denna tid att nå alla som inte hört det - fullt av gudomlig essens 

och full av renhet. 

16 Jag vill att det enda märke som budbärarna i denna förkunnelse presenterar är sanningen. Det är 

nyckeln, skölden och svärdet. 

17 De lärda, vetenskapsmännen, de stora i denna tid, som har kämpat hårt för att vinna världens ära, 

kommer att bli förvånade när de ser mina nya lärjungar - män, kvinnor och barn - som ödmjukt förkunnar 

de gudomliga lärorna utan att skryta om överlägsenhet och utan fåfänga. 

18 Ju större kunskap du har om värdet av det du äger, desto mer verklig och sann bör din ödmjukhet 

vara. 

19 Hur lycklig är inte den ande som - när den har lämnat sina mänskliga kvarlevor i denna 

försoningens dal - från oändligheten inser att den har lämnat ett spår av ljus, sanning och kärlek på jorden. 
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20 Mitt nya folk Israel, som är detsamma i anden som i alla tider, kommer att ha till uppgift att bära 

min uppenbarelse över hela världen. Den kommer att visa människor var de har vanhelgat lagen och var de 

har misstolkat mina ord. 

21 Hur kommer du att kunna utföra ett så högt och svårt uppdrag? Genom att ha kärlek och iver för 

min undervisning och god vilja att vara min apostel. 

22 Den som känner medlidande med sin nästa, den som känner andras smärta och den som glömmer 

sitt eget lidande när han tänker på andras svårigheter, han har fröet, balsamet och näringen. Därefter 

kommer han att lära sig den lämpliga formen för att föra vidare det han har fått från mig och för att 

uttrycka det som kommer från hjärtat och anden. 

23 Studera boken med mina lärdomar i ljuset av ditt samvete. Den visar om du gör framsteg eller om 

du står stilla. 

24 Tro inte att kärlekens gåva endast har anförtrotts privilegierade varelser. Vet att ni alla är ämnade 

för det, och att ni alla kommer att älska som jag har lärt er förr eller senare. 

25 Använd, använd dessa tider av Min manifestation och studera Mitt Ord så att det inte kommer att 

verka konstigt för er när ni ser dem genom vilka Jag gav er Min undervisning tala utan hänryckning, i ande 

till ande förening med sin Skapare. 

26 Lyft din anda, höj din moral. Detta har alltid varit min instruktion. Jakob skådade Faderns gestalt 

på den högsta höjden av himmelstegen. Moses fick lagen på Sinai bergets topp, Jesus lämnade sin 

gudomliga predikan till er på Taborberget. 

27 Fatta symboliken i dessa uppenbarelser! - Men var finns det berg från vilket jag nu talar till er och 

ger er min lag? Ni vet alla att berget är perfektion, sanning och visdom. 

28 Den som kände Min barmhärtighet under denna tid ska inte längre så tistlar eller törnen på sin väg. 

För frukten han skördar är ofta mer bitter än den han sådde. 

29 Se er själva som en del av den säd som jag lovade Jakob i hans dröm, när jag meddelade honom att 

hans avkomma skulle bli talrik som jordens stoft och att alla folk skulle bli välsignade genom hans säd. 

30 Idag kommer Min (andliga) värme ner till dig för att ge liv åt ditt hjärta. Men den här värmen gör 

inte att blommorna som jag vårdar i din ande vissnar. Jag ger er allt, och ju mer jag delar ut mina 

tillgångar bland mina barn, desto mer förökar de sig. Jag är inte rädd för att, som en rik snåljåp, till slut bli 

utan rikedomar. - Be så att du får det. Vad kan du be mig om som jag inte ger dig? - Jag ber er bara att 

göra er värda mina förmåner och att be mig rätt. 

31 Var och en är förutbestämd att ta emot det som kommer att komma till honom under hans livsresa. 

Vissa tar emot och använder den vid rätt tidpunkt, medan andra slösar bort den, och vissa har inte ens vetat 

hur de ska förbereda sig för att ta emot den. 

Men när de återvände till den andliga världen blev de medvetna om allt det som var avsett för dem och 

som de varken visste hur de skulle få eller förtjäna. 

32 Min röst talar till alla, det finns ingen ande, vare sig inkarnerad eller icke-kroppslig, till vilken jag 

inte har riktat mitt ord, vare sig det är som Fader, som Mästare eller som Domare. Men människan har inte 

vetat hur hon ska förbereda sig för att förstå det gudomliga språket, trots att jag har talat till er på alla sätt 

och på alla språk. När kommer ni att ansluta er till Min Gudomlighet från ande till ande för att höra Min 

röst i er ande, eftersom ni är ämnade att göra det? Förbered åtminstone er själva, ni som hör min röst, så att 

ni steg för steg, genom andens utveckling, kan uppnå denna nåd. Tror du inte att det är det mest naturliga 

och självklara att din ande kan vara i gemenskap med sin skapare och höra hans röst var den än befinner 

sig? 

33 Långa tidsperioder har passerat över människor utan att de har förstått det syfte för vilket de 

skapades. 

34 Mina barn, det är inte nödvändigt att tränga in i världens lärdomar för att inse det yttersta syftet 

med er existens. Det är inte bara de lärda som kan känna igen mig och känna sig själva. Hur ofta får inte 

den enkla människan, som saknar utbildning på jorden, en djupare insikt om sanningen. 

35 Detta är anledningen till att jag talar till er på ett klart och enkelt språk, som är begripligt för alla 

sinnen och andar, varför jag ville göra mig känd genom ett outbildat och till och med svårbegripligt sinne. 

Om jag inte blir förstådd trots att jag talar klart och enkelt till människorna, hur skulle de då kunna förstå 
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mig om jag talade till dem i en högre form? - Jag talar inte till er om mystiska läror. Ju högre och mer 

perfekt det andliga är, desto klarare, mer naturligt och enklare visar det sig för din ande. 

36 Gör en andlig studie av mina uppenbarelser, men gör inte komplicerade teologiska doktriner av 

dem. Eftersom Mästaren är enkel, låt också lärjungarna vara enkla. Följ mig med ödmjukhet och 

saktmodighet, så ska jag göra er till ägare av det förlovade landet. Ty den som lever i olydnad äger 

ingenting. Var desto mer ödmjuk mot andra ju mer du har. 

37 Era öron, som inte har hört smicker, skall nu inte låta sig förledas av arrogans. Låt inte dina ögon, 

som aldrig har uppmärksammat underverken i min skapelse, förblindas av fåfänga. Sök ingen annan krona 

än frukten av dina kärleksfulla gärningar för dina bröder. 

38 Vänta inte på gynnsammare tider för att påbörja ditt arbete. För om du inte utnyttjar den korta 

tiden nu, kommer du att längta efter den igen i morgon. 

39 Jag berättar allt detta för er så att ni kan ge ert vittnesbörd till mänskligheten. Var inte rädda för att 

ni inte kommer att bli trodda, för naturkrafterna kommer att bekräfta era ord. Jorden kommer att darra, 

vattnet kommer att gå över sina gränser, elden kommer att rasa, vindarna kommer att släppas lös över 

världen, haven kommer att skumma och pesten kommer att ödelägga hela länder. Människans otyglade 

utveckling kommer att stoppas av smärta. Så snart mänskligheten renar sig från sin materialism kommer 

mitt ord att nå fram till hjärtan och ingen kommer att förbli utan det. 

40 Likt en blomma har ditt hjärta öppnat sig för att ge mig doften av din upphöjelse och tacksägelse. 

För du vet att det var min barmhärtighet som tog bort törnena på din väg och torkade dina tårar. 

41 Jag har lärt er att sättet att bespara er själva lidande är att komma närmare uppfyllandet av min lag. 

Jag har berättat för er att för att göra detta måste ni vända er bort från många fantasifulla religiösa 

sedvänjor som inte är till någon nytta för er. 

42 Hoppet om deras frälsning har vaknat i hjärtat på dem som har hört mig under denna tid. Jag vill 

att du ska uppleva glädjen över att ha övervunnit alla hinder i slutet av vägen. 

43 Bär mitt ord i din mun. Ni behöver inte använda samma språk som jag talar till er. Tala om mig 

och mitt verk på samma språk som ni talar till era bröder, och endast när ni försöker upprepa mina 

meningar, gör det i den form som jag har talat till er. Men var beredd, för det kommer att finnas tillfällen 

då det är jag som talar genom din mun, och då kommer ditt enkla och jordbundna språk att försvinna för 

att i uttryck och mening avslöja mitt gudomliga ord. 

44 Snart kommer de mängder av människor vars ande har slösat bort tiden och inte utnyttjat de 

möjligheter som Fadern har erbjudit dem för att utvecklas uppåt. När de hör min röst kommer de först att 

stanna upp, sedan kommer de att känna ånger, och senare kommer de att ta tag i redskapen för att odla 

mina fält och ta igen den förlorade tiden. 

45 Idag går de förbi den som lider utan att se sin brors smärta. Men efter att de har berörts i hjärtat av 

kärnan i mitt ord, kommer de att vända sina ögon mot den som behöver tröst och ge honom den balsam 

som jag har botat dem med. Då kommer de att fråga sig själva: "Varför har jag tidigare inte sett någon 

smärta hos någon, inte ens hos änkorna eller de föräldralösa, inte heller hos dem som hungrar efter rättvisa 

eller de behövande? För att jag var döv, blind och okänslig. 

46 Den som har älskat sin nästa på jorden - hur lugnt och lyckligt går inte hans liv förbi, och hur 

lindrigt är inte hans plågor. Men den som inte har sått någon kärlek på sin väg har aldrig haft ett ögonblick 

av sann frid och tar avsked med smärta från den kropp där han bodde. 

47 Detta är en tid av synd då jag kommer att visa er min makt genom att bygga en helgedom av kärlek 

i människans hjärta. Människan kommer inte att ha något behov av att bygga tempel eller palats för min 

gudomlighet, för min andliga undervisning har inga sådana anspråk. I den nuvarande tiden kommer 

människorna att känna igen Guds sanna tempel, där han bor. 

48 På grund av dessa lärdomar som jag ger er idag kommer ni att bli felbedömda av era bröder. Men 

frukta inte, för det finns förnuft och sanning i deras innebörd, vilket snart kommer att bli känt när besöken 

hänger hotfullt över mänskligheten. 

49 Alla kommer att förstå att Min kärlek har gett var och en av er en plats vid Mitt bord så att alla 

som hungrar och törstar efter rättfärdighet kan dricka livets vin och äta Andens bröd.... 

Jorden har hållit er fångna under en lång tid, och många av er har fallit ner i den sörja och smuts som 

skapats av människans synd. Min barmhärtighet befriar dig från detta, tills ljudet av Min röst når fram och 



U 57 

18 

bjuder in dig på ljusets väg. Om Mitt Ord alltid har ljutit i ditt hjärtas karga öken, så håll nu ett ögonblick 

paus för att höra det. För i den kan du hitta det kristallklara och friska vattnet som släcker din törst efter 

sanning. 

50 Stärk er i min undervisning. Var inte längre den bräckliga båten som dina passioners och 

svagheters vågor spelar sitt spel med. Använd dig av den andliga och moraliska styrka som finns i mitt 

ord, och sannerligen säger jag dig att livets stormar inte längre kommer att skaka om dig. 

51 Se hur mitt ords glada överraskning väntade på er i stället för bestraffning, och hur det förlät era 

brister, liksom min kärleks brister, när jag satte er vid mitt bord för att glädja er med gudomlig mat. 

52 De som har fått förlåtelse genom mig i dag kommer i morgon att förlåta dem som har sårat dem, 

och de som har tagit emot mitt ords smekning efter att länge ha druckit bitterhetens bägare kommer senare 

att ge tröst åt hjärtan på sin väg. 

53 Människan har tagit många hemligheter ur naturen, och genom sin vetenskap har hon förändrat 

människans liv. Kunskapens ljus lyser i sinnet, och varje dag går mänskligheten framåt på den 

vetenskapliga vägen mot ett mål som den ännu inte kan förutse. Men jag finner ingen kärlek i er 

civilisations hjärta. 

54 Från tid till annan kommer jag till människor för att ge dem min lag, för att påminna dem om min 

undervisning, för att upprepa mina ord för dem. För er vetenskap utan kärlek kan inte vara god, era 

framsteg kan inte vara äkta och varaktiga, om den inte befriar sig från själviskhet för att ge plats åt aktiv 

grannkärlek. 

55 Tusentals år går mellan en ankomst av min gudomlighet och nästa, och när jag uppenbarar mig är 

det för att tala till er om en och samma kärlekslära. I den sammanfattas hela min lag och hela min lära när 

jag säger till er: "Älska varandra". 

56 Den dag människorna låter sin vetenskap och sina framsteg inspireras av kärlekens gudomliga ljus, 

kommer de att göra denna värld till ett paradis som man aldrig kunnat drömma om, fullt av liv, ljus och 

hälsa. För dagens själviska vetenskap kommer jag inte att avslöja alla de underverk som jag har i 

beredskap för mänskligheten. 

57 I den här tiden säger jag er att ondskan inte kommer att segra, för i Mitt verk kan det ofullkomliga 

inte bestå. Din ande skapades för att nå den högsta graden av perfektion genom sin utveckling. 

58 Mina lärjungar kommer att dyka upp över hela jorden, och på deras väg kommer den dimma som 

dolde sanningen att skingras. I deras hjärtan kommer mina läror att vara inristade, precis som mina bud i 

en annan tid var inristade i sten. 

59 Människor, här är ljuset, ät på det! Men först ska du förstöra materialismens klädesplagg som har 

omslutit dig och som aldrig mer ska täcka din själ. 

60 Inte hela mänskligheten kommer att rena sig genom förandligande. Naturkrafterna kommer också 

att döma de nya Sodoms och Gomorrhas för att förbereda jorden för de nya generationerna. 

61 Syndafloden som renade jorden från mänsklig orenhet och elden som föll över Sodom är för er 

idag kända som legender. Men under denna tid kommer ni också att uppleva hur mänskligheten kommer 

att skakas när jorden skakar under kraften från luft, vatten och eld. Men jag sänder er en ny ark - som är 

min lag - så att alla som går in i den kan bli frälsta. 

62 Inte alla som säger "Fader, Fader" i besöksstunden kommer att älska mig, utan de som alltid 

praktiserar min kärlek på sin nästa. Dessa kommer att räddas. 

63 Älskade lärjungar, alla ni som följer mig - låt era fotspår lysa andligt i nattens skuggor så att de 

kan markera en ljusväg för att vägleda dem som är vilse. 

64 Innan ni tänkte på att komma och lyssna till mig har jag redan varit i era hjärtan och tagit kontakt 

med er ande, för det är honom jag söker. Det är min vilja att människor tar sig upp nu, överger sin 

likgiltighet och vänder sig bort från den perversa och omoraliska värld som de har skapat. Jag vill att ni 

ska vara lärjungar till den helige Ande. 

65 Se till att det råder harmoni mellan själen och det kroppsliga höljet, så att du med lätthet kan 

uppfylla mina instruktioner. Underkasta dig kroppen på ett kärleksfullt sätt, använd stränghet när det 

behövs. Se dock till att fanatismen inte förblindar dig, så att du inte agerar grymt mot den. Forma ditt 

väsen till en enda vilja. 
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66 Det är inte dags att stanna upp eller att somna. Inse att det är något som håller dig vaken som är 

starkare än du själv, vare sig det är en andlig störning eller en fysisk sjukdom. Endast vakna kan ni 

uppfatta mina inspirationer, för den som "sover" gör sin ande oförmögen att ta emot och kan inte se ljuset 

eller förstå livet, eftersom hans ögon är stängda för sanningen. 

67 Det finns många som bara väntar på att ett ord ska komma till mig. Det är därför jag förbereder er 

och sänder er till provinserna för att dela med mig av de goda nyheterna. Därför placerar jag de törstiga i 

din väg så att du kan erbjuda dem detta vatten som i sanning släcker törsten. 

68 Jag har lärt er att inte bete er som den rike snåljåpen som gömmer sin skatt för andras ögon, 

eftersom ni vet att den gåva som ni har i dag inte bara är till er, utan till alla som behöver den. Det är min 

vilja att mitt ord ska klinga i hela världen, först genom röstbäraren och sedan genom mina budbärare. 

69 De få år som återstår för att ge dig Mitt Ord kommer du att se dem passera som om de vore ett 

ögonblick. Återställ er själva och vakta mitt ord så att ni efter min avgång kan göra det känt i sin fulla 

renhet. 

70 Vänta inte till 1950 för att bli förskräckt för att du är oförberedd. Försök inte att ta igen den 

förlorade tiden förrän dess. Börja nu, använd och undersök mina läror, så kommer du inte att gå vilse. Håll 

ut i aktiv kärlek, se inte på spottstycket i din brors öga och vänd dig inte bort från de spetälska, för jag 

leder dem på din väg så att du kan bota dem. 

71 Jag kommer för att rädda er, för att kalla er alla. Jag kommer att samla er kring mitt ord. 

72 Jag vill att ni ska nå slutet av vägen med lydnad och ödmjukhet. Vägen är full av prövningar, men 

varje prövning är ett steg framåt mot bergets topp, eller ytterligare ett steg på himlens stege mot 

fulländning. Gå med ögonen riktade mot oändligheten. 

73 Jag välsignar dem som har offrat sig för sin nästa, dem som har avstått från världens nöjen för att 

trösta dem som lider. Jag vill att era exempel ska förbli skrivna i evighetens bok, som människor behöver 

för att resa sig upp och följa mig. 

74 Jag ger människorna ljuset, för deras vetenskap kan inte rädda dem, och de är i ett ilsket hav. Men 

jag ska rädda de skeppsbrutna och göra dem till fiskare, och jag ska ge dem en båt för att ge hopp och 

frälsning till de förlorade. 

75 Dessa kommer att vara den tredje tidens lärjungar, de nya människofiskarna, som kommer att ha 

Min undervisning som vägledning och som exempel och sporre det liv och de gärningar som Mina 

apostlar från den andra tiden har gjort. 

76 Vakta och be, lärjungar; närhelst ni gör det i andlig förening kommer ni att känna min frid. Om 

skvaller och nedsättande omdömen förföljer dig, håll för öronen, för dessa stickor är inte dödliga. Om du 

följer min gudomliga undervisning kommer du att få bevis på tacksamhet och respekt längs vägen, och 

dessa kommer att ge dig liv och uppmuntra dig. 

77 Ju mer du arbetar, desto kortare tid och väg kommer du att uppleva. När världen orsakar dig smärta 

och du inser att det inte finns någon i den som kan trösta dig, lägg då ditt klagomål framför mig och jag 

ska trösta dig. 

Ni bär alla mitt ljus i er ande, den gudomliga gnista som aldrig slocknar. Men medan det ljuset lyser 

upp vissa människors hjärtan, finner jag att andra, som har varit motsträviga mot det ljuset, är höljda i 

mörker. - Jag tar emot alla och välkomnar er till detta kärlekens bord. När ni dricker detta vin och äter 

detta bröd, minns ni mina lärdomsord. 

78 Frossa i denna fest, för du kommer inte alltid att njuta av den. Stilla din hunger och törst för alltid, 

för snart måste du gå långa sträckor och behöver mod och styrka i kropp och själ. 

79 Som en tjuv har jag kommit in i era hjärtan vid denna tid, överraskat vissa och väckt andra och 

sagt till er: "Se, här är er Mästare, lyssna på honom och rena era liv så att ni kan vittna om min ankomst 

med era gärningar. Om det inte görs på detta sätt kommer mitt ord och min förkunnelse att hånas och 

förnekas av det mänskliga förståelseorganet. Låt dina gärningar leda till omvändelse hos syndare, så att 

deras läppar, som bara har känt till hädelse, talar mitt namn med kärlek. 

80 Jag lägger mitt ord på dina läppar så att du kan rädda den förlorade. 

81 Även om människorna har gjort jorden till en värld av smuts och orättfärdighet, kommer den 

genom dina ansträngningar och förtjänster att förvandlas till en värld av fred och förandligande, och du 

kommer att få Min hjälp i detta arbete i varje ögonblick. 
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82 Ve mänskligheten om inte barmhärtighet och aktiv grannkärlek äntligen bryter ut i deras hjärtan! 

Ve mänskligheten om de inte till slut får full kunskap om sina onda gärningar! Deras egen hand släpper 

loss naturkrafternas raseri över dem och försöker hälla ut en bägare av smärta och bitterhet över 

nationerna. Även när de skördar resultatet av sitt arbete kommer vissa att säga: "Det är Guds straff". 

83 Jag har bara gett dig bevis på kärlek. Jag skickade dig till jorden, som var som en fruktbar, 

kärleksfull och öm mor. Jag gav er livets eld, luften som är Skaparens andedräkt och vattnet som är 

fruktbarhet och uppfriskning. Men ni har använt allt för att så förstörelse och död. Allt har skändats och 

kommer att skändas ännu mer. Dina floder ska vara blodiga, din eld ska vara förödande, luften ska svälla 

av dödsandedräkt och hela jorden ska skaka i kramper. I rättvisans timme kommer många att säga till mig: 

"Herre, förlåt, jag hade ett mörkt bandage framför ögonen." 

84 Jag kommer att förlåta dem och låta dem veta att vid denna tidpunkt är ingen okunnig i anden. 

85 Som ägare till allt som skapats kommer jag att kräva att du redogör för allt som har hänt på jorden. 

Då kommer du att uppleva hur ingenting undgår min genomträngande blick och ingenting stryks från det 

sanna livets bok. 

86 Låt Mästaren komma in i ditt hjärta, bjud in mig till ditt hem, låt mig leva med dig. 

Följande ord gäller alla jordens folk: 

Förbarma er över era bröder och över er själva och undanröja det hot som hänger över 

mänskligheten. Med lite god vilja kan du uppnå fred även i de svåraste stunderna! 

87 Jag har länge knackat på din dörr. Känn igen min knackning på dess mjuka natur; överlåt er inte 

till andlig sömn, så att - när ni till slut öppnar den - det inte är den andliga maktens hand. 

Döden knackar på. De tider som Kristus, hans apostel Johannes och profeterna har tillkännagivit har 

kommit. I människornas ögon har denna tid varit långvarig. Men jag säger er att det bara är ett ögonblick 

som har gått - sett ur evighetens synvinkel. Kom ihåg att ni fick veta att de som förblir trogna min 

kärlekslag ända till slutet kommer att bli frälsta. 

Vakta, be och håll ut i godhet så att ni inte går under i detta hav av passioner, förtvivlan och död. I 

domens stund är Min gudomliga lag med alla, Min kärlek är med er för evigt. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 58 
1 Min Son, genom vars förståelseorgan jag ger er detta budskap, gör inte anspråk på att tas för Jesus. 

Han är en av de många röstbärare som jag har förberett i denna tid för att låta Mitt Gudomliga Ord nå er. 

2 Utrusta er så att denna röst når era hjärtan och ni stiger upp till det sanna livet. 

3 Sannerligen säger jag er: Mitt ord är andens bröd. Därför kommer den som äter av den aldrig mer 

att bli hungrig. 

4 Var som barn inför mig, så ska jag säga till er, som i den andra eran: "Låt barnen komma till mig, 

för deras är himmelriket." 

5 Mitt rike är för dem som är rena i hjärtat. Därför, nu när ni vet det, ska ni inte hålla någon borta 

från min närvaro: varken den vuxne som kommer till Mästaren som en syndare - för han kommer för att 

rena sig genom mitt ord - eller barnet. För även om du tror att hans förståelse för lärorna i Mitt verk är låg, 

så har han en ande som ofta är mer utvecklad än din. 

6 I den här tiden, när jag manifesterar mig själv genom det mänskliga intellektuella organet, förklarar 

jag mina tidigare läror för er. Min Ande vilar på allt kött och på varje ande vid denna tid, så att min 

gudomliga närvaro kan kännas av alla och ni kan se vägen som leder till evigheten. 

7 Om mänskligheten har gjort felaktiga tolkningar av mina läror från tidigare tider kan ni också falla 

in i detta fel idag. Detta är anledningen till att jag, även om jag kommer i andevärlden, gör mina läror 

fysiskt hörbara under en kort tid för att göra dem begripliga för er, eftersom ni inte visste hur ni skulle 

förbereda er genom att titta och be. 

8 Inse att syftet med min andliga undervisning är att fullända din ande så att den kan få den frid och 

lycka som varje ande får genom kunskapen om min sanning. 

9 Innan jag gav dig ditt kors stärkte jag dig och torkade dina tårar. Välsignad är den som har gråtit 

vid mitt bröst, för han kommer att känna hur hans smärta försvinner. Välsignad är den som efter att ha lytt 

min lag känner glädje i sin ande, för detta kommer att bli frukten av hans förtjänster. 

10 Om du vill följa mig, kom alltid till mig med ett rent hjärta. Du behöver inga juveler eller dyrbara 

kläder. Jag vill bara ha renhet i din själ och i din kropp, så att du bär mig inom dig. 

11 Mitt ord är tydligt, men ibland vill du inte förstå det. Under den andra eran talade jag mycket i 

liknelser och allegorier eftersom människorna i den eran förstod mig endast på detta sätt. Men ändå 

använde de vid vissa tillfällen förevändningen att de inte förstod mig, och det beror på att människor vill 

röra det gudomliga med sina händer och de drar sig för materiella försakelser och förandligande, som är de 

medel genom vilka de kan skåda det gudomliga ljuset. 

12 Ha andlighet, var ren i hjärtat, då kommer du aldrig att bli ledsen vid Herrens festmåltid och du 

kommer att förstå och känna allt han talar till dig. Du kommer inte att känna dig ovärdig och du kommer 

inte att ha någon lust att lämna. Därför ska den som reser sig från mitt bord göra det endast för att predika 

sanningen om min undervisning med sitt liv och sina gärningar. 

13 Lärjungar, jag är i era hjärtan. Jesus dog därför för dig för att leva i ditt hjärta för evigt. Din själ 

kommer att utvecklas genom att höra mitt ord. Se, genom mina lärjungars gärningar skall jag bli känd i 

denna tid. 

14 Smärtan har renat ert kroppsliga skal och er själ så att ni i tanken, genom bön, kan placera er till 

och med på avlägsna platser för att fullgöra er svåra uppgift att skapa fred och bringa ljus till era bröder. 

15 När kroppen lämnar sin dagliga kamp och vilar i sängen använder själen denna tid för att frigöra 

sig och ägna sig åt uppgifter som är lämpliga för den: Herrens verk. Men om ditt hjärta, i stället för att vila 

från sina bekymmer och olika problem eller höja sig i bön, överlåter sig åt bitterhet, kommer anden att 

vara ständigt upptagen med att övervinna kroppens svagheter och därmed försumma andra uppgifter. På 

detta sätt förlorar man sina dygder i brist på tro och andlighet i stället för att komma ihåg att den som 

överger sina plikter mot andra för att bara bry sig om sig själv är självisk mot sin nästa och därför inte har 

någon barmhärtighet med sin själ. 

16 Sätt mina läror i praktiken så att du kan bli stark och ha jämnmod i din ande och godhet på dina 

läppar när de som förkastar dig och förtalar dig kommer till din dörr. 

17 Om ni är aktiva i denna förberedelse kommer ni att se att genom er bön kommer den sorg som de 

kunde dölja att fly från dessa hjärtan, som ett bevis på att de var med mina lärjungar. 
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18 Om ni däremot försöker försvara min undervisning genom att svara slag mot slag och skällsord 

mot skällsord, kommer ni att se hur människorna kommer att besegra er och hitta skäl att bevisa att ni inte 

kan vara mina lärjungar på grund av er brist på kärlek och barmhärtighet för er nästa. 

19 Låt inte den helgedom som jag har byggt i ditt hjärta förstöras av ovärdiga tankar. Lev vaket, be så 

att stormarna inte får dig att falla. 

20 När ni hör den här tidens profeter, som ni kallar siare, tala till er i sina visioner om faror och 

förutsäga besök, lyft era tankar till mig och be mig om styrka att uthärda, eller om ljus för att undvika det 

stupet, och be om min barmhärtighet för alla era bröder. 

21 Det är dags att be. Låt de hem som är i fred be för de hem som har förstörts. De änkor som har 

funnit överlåtelse och tröst bör tänka på dem som är förlamade av smärta och lever utan mening och syfte. 

22 Mödrar som gläder er när ni ser er själva omgivna av era barn - skicka er tröst till dem som har 

förlorat dem i kriget. Det är inte viktigt att dina ögon ser framgång. Låt din tro vara tillräcklig för dig och 

att du vill dela dina bröders och systrars smärta så att jag kan ge min fred, min tröst och min smekning, 

brödet och förlåtelsen till dem som du ber för. 

23 Jag har gett er gåvor så att ni genom era förtjänster kan nå det utlovade landet. 

24 Jag kommer alltid att hjälpa er att utrusta er så att ni kan vara starka och stå som goda soldater för 

denna sak när förvirring bryter ut och folk reser sig mot folk och nationer mot nationer. 

25 Idag säger jag till er: Välkomna den jordiska pilgrim som har följt det gudomliga ljuset under en 

tid! - O flyktiga invånare i denna värld, som är här i dag och inte vet vart er ande kommer att ta vägen i 

morgon! Sannerligen säger jag er: Det är inte döden som väntar er, utan evigt liv, för jag har inte försett 

själen med döden. Men jag vill att ni, i det ögonblick då jag kallar er, ska vara som de trogna jungfrurna i 

min liknelse som väntar på den kyska makens ankomst med lampan brinnande, så att ni i det ögonblick då 

ni hör min röst som kallar er kan lämna den bittra bägare som ni har druckit i den här världen bakom er, 

och så att ingen i den stunden kan rycka ifrån er det som ni nästan har uppnått med så mycket smärta. 

26 Här kommer kroppens ögon, som är trötta på att gråta, att stänga sig, medan andens ögon kommer 

att öppna sig för det sanna livet när du går över evighetens tröskel där din Fader väntar på dig med den 

belöning han har lovat dig. 

27 Hur många döda från nådens liv har inte uppstått i denna tid när de hörde detta ord! Hur många 

svaga har inte rest sig upp fulla av styrka! Hur många rädda och förtvivlade har inte fyllts med mod och 

funnit frid! 

28 De skaror som jag tillkännagav under de första dagarna av denna förkunnelse är dessa; de "döda" 

och behövande som jag sa skulle komma är ni själva. 

29 I er ensamhet och i er bitterhet har ni dag efter dag väntat på det ögonblick som skulle ge er de 

goda nyheterna om min ankomst. Lockade av ryktet om min närvaro och mina mirakel har ni kommit till 

skuggan av trädet där jag väntade på er, och här blir ni lärjungar till den gudomlige Mästaren. 

30 Jag kommer att vara med er ännu en tid, så att ni kan prägla mina läror i er ande och inte falla in i 

vanhelgelser eller förfalskningar. Jag vill att ditt hjärta ska bekräfta det ord som Mästaren lär dig genom 

kärleksverk när dina läppar börjar tala om Min undervisning. 

31 Se till att ni inte sårar era bröders hjärtan och att ni inte släcker deras trosljus, för här bland dessa 

skaror finns mina nya lärjungar. Led dem inte vilse från denna väg. Tro inte att ni är de enda som jag 

kommer att använda under denna tid. Ni kommer att kallas "först" och de "sist". Även de som är trötta på 

att vandra och lida kommer att komma och säga till mig: "Fader, jag kommer till dig utmattad. Jag önskar 

att jag hade träffat dig mycket tidigare på min livsresa. Jag skulle ha besparat mig själv många av mina 

lidanden och misstag." Men jag säger er att inget blad från trädet rör sig utan min vilja, och de som talar 

till mig på det här sättet bör veta att även bland mina arbetare finns det de som säger till mig i sina hjärtan: 

"Hur lycklig skulle jag inte vara om jag fortfarande var fri att njuta av allt som världen erbjuder mig." Det 

är han som inte visste hur han skulle använda sig av prövningarna, som är de lärdomar som livet ger, och 

han kunde inte heller förstå innebörden av min undervisning. Därför är han svag, och i sin svaghet leder 

han sig själv in i frestelser. 

32 Vem skulle kunna dölja någon avsikt eller någon av sina tankar för mig - för mig som bor i varje 

människas hjärta? Bli därför inte förvånade när jag säger er att det bland er kommer att komma fram de 

som förföljer er och försöker förstöra det som jag har skapat. En del av dem som kallar sig Herrens 
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lärjungar och arbetare idag kommer att resa sig mot min undervisning imorgon och slåss mot dem som de 

kallade sina bröder. Det är därför jag alltid säger till er: Vakta och be så att ni inte faller i frestelse. 

33 Låt var och en vara nöjd med den gåva och det uppdrag som anförtrotts honom, och gå inte ut på 

gatorna och i provinserna om inte det rätta ögonblicket anges för honom och han instrueras i sin uppgift. 

Jag berättar detta för att vissa undervisar utan att ha förberett sig, och det finns också de som gör sig till 

ledare utan att ha den nödvändiga utrustningen. Men till andra som tror att de inte kan fullgöra de 

uppgifter som jag anförtror dem säger jag: Varför tror ni att det är omöjligt att fullgöra det som han har 

anförtrott er, han som vet vad vart och ett av sina barn är kapabelt till? Hur tror du att Min manifestation 

ska ske vid denna tid - inte genom människans intellektuella organ? 

34 En del har tvivlat på min förkunnelse i denna form och har betraktat röstbäraren som en bedragare. 

Men jag har också använt dem som tvivlade och kallade och förberedde dem för att uppfylla det uppdrag 

de tvivlade på och för att ge dem bevis på min sanning. 

Många av dem var bland Mina bästa röstbärare på grund av den tro och glädje med vilken de arbetade 

efteråt. När de insåg att gudomliga ord kom från deras läppar vände de sina ögon mot mig för att välsigna 

mitt namn. 

35 Sedan dess har de gjort min vilja och inte sin egen, för de inser att den som gör sin egen vilja på 

jorden gör det för att förhärliga sig själv och därför fjärmar sig från mig. 

36 Mästaren berättar för dig: Idag är det mitt ord som vägleder, korrigerar och instruerar dig; efter 

1950 kommer endast ditt samvete att vägleda dig. Ge vidare min undervisning i dess fulla renhet, visa mitt 

arbete i full klarhet. 

37 Jag har inte kallat er att gå under i denna strid, tvärtom vill jag att ni ska vinna segern som goda 

soldater. Men denna seger kommer att vara en seger av den fred som ni har sått, av den hälsa som ni har 

återställt för de sjuka, av det ljus som ni har tänt i mörkret. 

38 Arbetare, ni som kommer för att visa mig ert arbete, jag tar emot er. Ni kommer från de fält som 

jag har anförtrott er och frågar mig: "Gudomliga Mästare, är mitt arbete, min kamp, tilltalande inför dig?" 

Men Mästaren svarar dig: Era verk är ännu inte perfekta, ni är ännu inte mina lärjungar. Jag ser er som 

små barn som jag älskar väldigt mycket, och jag accepterar uppfyllandet (av er uppgift) som ni presenterar 

för mig. Din ande rätar upp och tar de första stegen, gör kroppen foglig och lyssnar till Mina nya läror i 

den nuvarande uppenbarelseepoken. 

39 Under den första eran kände ni till Jehovas namn och ni upplevde mina manifestationer i hjärtat av 

det israeliska folket som ni tillhörde, och jag sade till er: "Se, detta är vägen", och den väg som jag talade 

till er var lagen. Senare talade mitt ord som har blivit kött i Jesus till er, och ni blev upplysta av mina 

liknelser och mina bud, och med dem sade jag till er: "Var och en som uppfyller min lag genom att älska 

och förlåta sin nästa är på min lags väg". - Och i dagens 

När du är på väg mot din utveckling är du återigen på samma väg, och du har samma gudomliga ande med 

dig, som undervisar dig och vägleder dina steg. Jag har kommit som ett lysande ljus, och var och en som 

förbereder sig ska kunna se mig. 

40 Mänskligheten har för närvarande inte gett sig ut för att uppfylla mina bud, men jag väntar på dem. 

I alla tider har jag vårdat själar, men ni har inte erbjudit mig frukter som är värdiga mig. Jag har föreskrivit 

perfekta lagar för alla varelser, men människans själ, som är Skaparens mästerverk, har inte fulländat sig 

själv. Trots att jag har inspirerat och gett den råd utan uppehåll har den inte lyssnat på sin Gud och inte lytt 

honom. 

41 Ni har inte utnyttjat de förmågor som jag har gett er, och ni för bara smärta inför mig. Om det finns 

smärta inom dig beror det på att du har brutit mot lagen. Trots att du har varit utrustad med styrka har du 

varit svag. 

42 Jag vill att du ska veta att du är den mest privilegierade varelsen bland alla varelser i den här 

världen, som har utrustats med själ och ande. Jag har gett er en fri vilja så att ni av egen fri vilja kan välja 

den rätta vägen som leder till mig. Det är ingen blommig väg jag erbjuder er, utan en väg av bön, ånger 

och kamp, och på denna väg skall ert samvete vägleda er. 

43 Tiden närmar sig då ni kommer till mig som andliga varelser. Ni befinner er i den tredje tiden, i det 

sjätte utvecklingsstadiet, nära tröskeln till det perfekta livet som väntar er. Vill du komma till mig och 

njuta av den frid som jag har lovat dig från första början? Ni säger alla till mig: "Ja, Mästare, för bägaren 
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vi dricker är bitter och vår dags arbete är hårt. Varje dag blir ditt arbete svårare och du stöter på bristande 

förståelse från dina medmänniskor. Men mitt ord, som är balsam, lindrar din smärta. Den nådens källa, 

som du har låtit torka upp, springer fram på nytt idag för att ge dig styrka. 

44 Tänk på att år 1950 närmar sig och att folket inte är enat. De tolv tusen andarna i varje stam är 

ännu inte utrustade. Men när det året kommer och ni inte visar mig det antal som jag har begärt av er, vem 

kommer då att kunna märka de utvalda efter den tiden? Kommer du att märka dem och bestämma deras 

öde? - Nej, människor, det är bara jag som med outplånliga bokstäver skriver den uppgift som hör till varje 

ande. 

45 Vilken önskan finns det i Mig att avslöja Mitt verk i andra nationer! - Tiden närmar sig då denna 

manifestation måste avslutas och dessa läppar inte längre kommer att tala i denna form. 

46 Det är jag som talar i denna tid, som vårdar och förbereder själar. För på jorden finns det inga 

andens mästare. 

47 Och på samma sätt som dessa folkmassor här, som tidigare var små, har förökat sig i dag, kommer 

jag att samla mina lärjungar i andra nationer. 

48 När du känner igen min ständiga kamp säger du till mig: "Mästare, hur stort är inte ditt verk, hur 

rikligt ditt ord är och hur mycket kärlek och kraft du lägger i det! Hjärtan förändras och de sjuka blir friska 

eftersom de känner din närvaro." - Lyssna på mig till slutet så att ni kan lära er av mig. 

49 Jag har gjort mig andligt känd bland alla folk, som det står skrivet. Profeterna sade: "I krigets och 

trångmålets tid kommer den helige Ande att komma för att göra sig känd för människorna." Mänskligheten 

söker mig, längtar efter mitt ord, men deras rädsla och förvirring är så stor att de inte lyckas hitta mig, trots 

att jag är så nära dem. I vissa städer har kyrkorna förstörts, böckerna har kastats i elden, tron har 

bekämpats, de heliga lagarna har förnekats, och i vissa nationer har Mitt Namn utplånats ur invånarnas 

hjärtan. Ändå har jag meddelat er att himmelriket kommer att finna en plats i människornas hjärtan. Vem 

kan förstöra det inre templet om du vet hur du bygger det i din själ? Hur stor är inte den kamp som väntar 

er, människor! 

50 Snart kommer världen att få veta att Israels folk, inkarnerat i olika nationer, har återvänt till jorden, 

och jag kommer att använda mig av dem. Människor kommer att lära sig att ni inte är blodsättlingar utan 

andliga ättlingar till detta folk, och precis som tidigare är ni vittnen till min ankomst och mina 

uppenbarelser. 

51 Ni som representerar mig kommer att föra ut mitt budskap till mänskligheten. Jag har sänt er för att 

upplysa jorden, för att predika godhet och vittna om sanningen. Du kommer att placera anden över själen 

och över kroppen och du kommer att lära ut att den är din guide. Då kommer all materialism att falla och 

själen kommer att resa sig igen och bli min lärjunge. 

52 Du glömmer dina egna lidanden i detta ögonblick för att tänka på andras, för du vet att i andra 

länder har smärta fyllt invånarnas bägare, och denna smärta når mig, för - vilket lidande kan barnet känna 

som inte också når Fadern? Men denna smärta renar och upplyser människan, den får henne att känna 

rättvisans varningssignal och får henne att återvända till "vägen". Endast smärta kan få honom att 

reflektera och återfå den hälsa och det lugn han förlorat. 

53 Min närvaro och min kärlek är med alla mina barn i denna prövningens stund. 

54 Bland de kallade i denna tid finns de som bad Fadern om ytterligare en tid av frihet, vilket jag 

också beviljade dem. Men när det var dags för dem att redovisa sina handlingar frågade jag dem: "Vad har 

ni gjort med den frihet som ni bad mig om? 

Svara mig bara: "Vi har gjort vår vilja, och frukten som vi har skördat är mycket bitter." 

55 De har återvänt till Mig trötta, förbittrade och äcklade av de frukter som de så länge längtat efter - 

frukter som är giftiga och dödliga. 

56 Herren väntade på dem. Han visste att de var tvungna att komma tillbaka, och när de hade återvänt 

frågade jag dem om de fortfarande ville fortsätta på den jordiska njutningens väg eller om de ville bära 

Mästarens kärlekskors och följa Honom, och de sa till mig med sina hjärtan att de skulle följa mig till 

slutet. 

57 Till er alla säger jag: Be så att ni får makt över er kropp. 

58 Medan en stor del av mänskligheten lider för närvarande, eftersom våldslagen fortfarande är den 

som råder bland människorna och eftersom orättvisan råder, kommer jag ner och visar mig andligt bland 
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er för att ge er näring, så att ni kan förnya er själva, förstå mina gudomliga instruktioner och därefter göra 

fullkomliga gärningar bland människorna. För detta har jag planterat mina träd, som är de stora och små 

samhällena i olika städer, provinser och byar - träd som ger skugga åt den som kommer längs långa vägar 

och genom vidsträckta öknar, och som ger de hungriga livets frukter. Älska dessa träd, ta hand om dem 

genom din sympati och din iver. Piska dem inte som om du vore en virvelvind, för att du ser att vissa har 

tappat sina löv och andra är gamla, för deras grenar kommer att bli nya träd. Glöm inte den dag då du fick 

den första skuggan och åt den första frukten. 

59 Jag har sett på er som små barn. När ni börjar ta era första steg som arbetare, ger jag er först små 

åkrar så att ni kan lära er att så. De första fälten är dina älskades hjärtan, dina vänner och dina fiender. För 

varje enskilt fall ger jag dig inspiration. 

60 När en storm har kommit över era fält, har människorna funnit att ni är stålsatta i anden, och när 

det är dags att skörda, bär ni med glädje i era hjärtan det skördade sädeskornet in i Faderns sädesmagasin - 

just det sädeskornet som kommer att vara er föda i framtiden för evigt. 

61 Mästaren har länge kallat er att så på hans fält, men en del har varit döva och avvisande till den 

första kallelsen. Men Fadern fortsätter att vänta på dem, för han visste att de vid den andra kallelsen skulle 

rusa in fulla av ånger och be honom om förlåtelse. 

62 För att tro och följa mig bad vissa mig om bevis för hälsa och inre frid, som de inte fann på jorden, 

och när de blev friska och såg freden råda i sina hem och liv, sade de till mig: "Det är du, Fader!" 

63 Välsignad är den som känner igen de gärningar som jag bekänner i varje ögonblick på sin väg, för 

han ger sin Fader glädje. Ve den som tvivlar eller misstror, för han känner sig övergiven, förlorad och 

svag. 

64 Hör, lärjungar: Under den andra tidsåldern gick Jesus en dag ut i en båt tillsammans med sina 

lärjungar. Havet var lugnt, och folket gladde sig åt Mästarens ord. Efteråt somnade Jesus, men när havet 

började skumma och en storm hotade fortsatte Jesus att sova. För några ögonblick var båten en leksak för 

vågorna, och rädslan överväldigade dessa hjärtan så till den grad att de väckte Mästaren med skräckfyllda 

röster och sade till honom: "Herre, rädda oss, vi går under!" Jesus såg kärleksfullt på dem, sträckte ut sin 

hand mot vattenvågorna, som genast lugnade sig. Han vände sig sedan till sina lärjungar och tillrättavisade 

deras tvivel med orden: "Ni som inte tror så mycket!" 

65 Ibland ser jag dig också, svag i tron. Ofta räcker det med att brödet på bordet är knappt, eller att 

porten till arbetet stängs för en kort stund, och redan då tar tvivlet överhanden och du glömmer att du åker 

i båten med Jesus, som också säger till dig: "O ni småtrogna män!" 

66 När jag överöser er med nådegåvor tror ni på mig, men när jag prövar er tvivlar ni. 

67 Tro inte att jag skulle kunna sända dig smärta, för den är inte skapad av mig. Det är ett frö som 

föds i människans hjärta och som jag använder mig av för att dess frukter ska väcka och upplysa henne. 

För jag är den som får ljuset att växa fram ur just detta mörker. 

68 Hur många är det inte som i sina prövningars smärta har kallat mig för en ofullkomlig och orättvis 

Gud, utan att inse att det lidande som de är på väg att skörda har de själva sått, och att det är bara genom 

detta som de blir rena och fria från sin skuldbörda. 

69 När kommer mänskligheten att ta bort smärtan? När kommer deras krig och synder att upphöra? 

Min röst, som en klocka, säger till själarna i denna tid: Vakna! Stå upp! Lyssna på ditt samvete så att du 

kan vandra lagens väg med överlåtelse och mildhet. Ni är lovade en tid av fred och nåd, där smärta och 

tårar kommer att försvinna. 

Men först måste du kämpa och hålla ut i det goda. 

70 När alla människor väl har börjat förverkliga detta ideal kommer Babelförvirringen, som 

fortfarande finns kvar i vår tid, att försvinna, och i stället kommer alla folk att omfamna varandra som 

bröder. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 59 
1 Välkomna till mästaren, allihopa! - Vem av er är lärjungar? Vem av er är barnlärjungar? Du vet 

inte. Det finns många som tror att de redan är mästare, men jag ser att de inte ens har förstått den första 

lektionen. Andra däremot känner sig oförmögna att undervisa och stänger sina läppar, trots att de redan 

skulle kunna börja undervisa med sina ord och verk. 

2 Jag har alltid begränsat mig själv för att kunna kännas och förstås av människor. Om jag under den 

andra tidsåldern, vid min uppenbarelse, hade kommit som Kristus - som Gud och inte som människa - 

skulle människorna med rätta ha förebrått mig och sagt: "Herre, vi kan inte ta dig som exempel, för du är 

Gud och vi är människor." 

3 Nu har jag gett er nya lärdomar. Dörren till Min dolda visdom har öppnats för mänskligheten ännu 

en gång, och Jag vill att detta ska vara en anledning till glädje för Mitt folk. 

4 Bland människorna finns det några som i sina hjärtan säger till mig: "Om du älskar oss så mycket - 

varför lider vi då så mycket? Varför skickade du oss till jorden för att lida?" - Jag förlåter din hädelse, 

eftersom den kommer från din okunnighet, och säger dig att det är dina överträdelser och fall som gradvis 

har berövat dig (goda) gåvor och egenskaper, och att du av denna anledning, trots att du är rik på ande, har 

förblivit utan någon dygd. Därför måste du nu skaffa dig meriter för att kunna gå vidare på din 

utvecklingsväg. Detta är anledningen till att jag öppnar mitt innersta hjärtas kammare för er, utan att göra 

skillnad mellan människor, så att var och en från denna nåd kan få det som han känner att hans själ saknar 

- vare sig det är frid, ljus eller styrka. Men glöm inte bort att det är smältdegeln av smärta där själen växer 

sig stark och man får meriter för att nå högre höjder. Jag talar till er från bergets topp, och enligt var och 

ens inre höjd kommer ni att resa er upp och närma er mig. När ni har hört mig kommer ni att stiga ner igen 

i den jordiska dalen där ni fortfarande bor - men inte i de avgrunder som människan har skapat genom sina 

synder. 

5 Den "dal" som jag talar till er är den harmoni med det andliga som ni ännu inte har uppnått. - Varje 

ande har anförtrotts en kropp som ett sätt att manifestera sig i den materiella världen. I denna kropp, som 

är ett mästerverk av Min visdom, finns en hjärna där intelligensen manifesterar sig, och ett hjärta från 

vilket dygder och ädla känslor utgår. 

6 Många har jag funnit i fördärvets avgrund, och till dem har jag stigit ner för att rädda dem. Min 

kärlek till de fallna fick dem att lyssna till Min kärleksfulla röst som sade till dem: "Var är ni, mina barn?" 

7 "Se, här är mitt ljus, följ mig!" 

8 Under den första tiden hade er tro blivit fördunklad, mina barn förstod inte längre sitt eget 

samvetes språk, och det blev nödvändigt för Fadern att komma till dem och säga: "Ta denna sten i vilken 

min lag är inristad. Glöm inte att detta visar dig vägen som leder till bergets topp där jag väntar på dig. 

Och de svor, med tanke på den sten i vilken min lag var inristad, att de skulle ge sig iväg och vandra till 

målet för sitt öde. - Men tiden gick, och på vägen uppstod svårigheter och lidanden som blev allt större 

och större med tiden. Då höjde de sina ansikten och sina röster till Fadern och sade: "Vi förstår dig inte. 

Under lång tid har vi kämpat och vandrat utan att se slutet på vår vandring, och vi har inte heller uppnått 

den frid som du lovade våra hjärtan." 

9 Folket föll tillbaka i sin olydnad, men Fadern sökte dem på nytt och kom dem ännu närmare för att 

tala till dem som Fader och vän. Men de kände inte igen honom och sade till honom: "Du kan inte vara vår 

Gud, för han har alltid varit i höjden." 

10 Orsaken var att han kom till dem som en perfekt sanning, medan människorna sökte en sanning 

som de tyckte om, och därför ledde de den gudomliga människan till avrättning, fulla av vrede. Den 

mannen, som var all makt och visdom, gav inte människorna vad de krävde i sin brist på förståelse. Han 

var ren, och endast rena och fullkomliga gärningar kunde utgå från honom. Men till och med från döden 

uppstod han till liv, vilket visar att upphovsmannen till allt skapat inte kunde dö. Och när Herren på nytt 

kom in i sitt rike, på det perfekta berget, erkände människorna att han som hade varit med dem var Gud 

själv, för hans gärningar och underverk översteg människans förmåga. De kom ihåg att han hade sagt att 

han var Vägen, och eftersom de längtade efter att komma upp till bergets höjd där Herren bodde, kom de 

från avgrunden (fördärvet) till livets plan där de såg ljuset som hjälpte dem att fortsätta resan. Men vägen 

var full av törnen. 
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Då kom de ihåg att deras Fader är över all kärlek och att han hade låtit dem veta att han skulle komma 

tillbaka till dem när deras smärta var mycket stor, och så började de fråga sin Herre från djupet av sina 

hjärtan: "Fader, varför kommer du inte? Du är kärlek och förlåtelse - varför har du straffat oss?" Och de 

förutsåg den tid då deras Herre skulle stiga ner från berget för tredje gången. 

När han kom till dem frågade han dem: "Vad önskar ni av mig?" De svarade honom: "Fader, rädda oss!" 

Då frågade Herren dem: "Kommer ni ut ur avgrunden? Korsa de jordiska lågländerna och stig upp på 

berget, endast under ledning av min röst, som är det enda du bör lyssna på i denna tid." 

Vissa tvivlade eftersom de inte såg sin Fader i mänsklig närvaro. Men andra trodde fortfarande att 

rösten de hörde kom från deras Herre. De reste sig fulla av tro för att fortsätta sin resa, vägledda av den 

gudomliga inspirationen som var ljuset på deras väg. 

11 Lärjungar, ni är dessa. Men sannerligen säger jag er att jag inte har skickat någon för att leva i 

avgrunderna. Jag har sänt er för att leva i nådens jordiska dal, så att ni därifrån kan stiga upp till er Faders 

boning. Det är människor som har öppnat avgrunder framför sina fötter som de kastar sig ner i. Nu frågar 

jag er: Tror ni att ni kan komma in i himmelriket med detta ord, som jag har överlämnat till er genom det 

mänskliga sinnets förmedling? Är du övertygad om att du kommer att bli frälst om du tror och praktiserar 

det du hör? 

12 Välsignad är den som tror på detta ord och denna manifestation, för han kommer att nå bergets 

topp. Men till den som inte tror säger jag att det är tredje gången som han förnekar mig eller inte erkänner 

mig. För den som en gång tror på mig måste alltid känna igen mig, eftersom smaken och kärnan i mitt ord 

aldrig förändras. 

13 De som tvivlar kommer jag att lämna kvar på den plats där de befinner sig idag, så att de kan 

vakna upp genom sig själva. Om jag inte tillåter människor att känna till konsekvenserna av sina 

handlingar - kan de då veta när de har handlat gott eller ont? Samvetet talar till dem om alla deras 

gärningar, så att de kan omvända sig från sina dåliga gärningar och uppfylla min lag med sina 

kärleksgärningar, som säger till dem: "Älska varandra!" 

14 Kristus sade en gång till de människor som missbedömde honom: "Ni får vänta tills jag kommer 

tillbaka!" Det är därför som jag i dag, när jag är med er igen, kallar jag er för att säga att ni ska flytta er 

från avgrunden och följa mitt spår. 

15 Vad kommer Fadern att göra med dem som har tvivlat på hans närvaro i alla tider? Han kommer 

att utsätta dem för stora prövningar och röra vid de känsligaste strängarna i deras hjärtan så att tro, kärlek 

och önskan att tjäna honom kan vakna i dem. Sannerligen säger jag er: I varje mörker ska det bli ljus, och 

fred ska råda där det under lång tid bara har funnits smärtans suckar. 

16 I varje hjärta upptäcker jag en annan uppfattning om min gudomlighet. Jag kan säga er att jag 

finner en annan Gud i var och en av er trosuppfattningar. Detta beror på att de olika utvecklingsnivåerna 

skiljer sig åt. 

17 En gång till visar jag dig "berget". Eftersom den är osynlig för din kropp visar jag den för din tros 

ögon. På berget Sinai gav jag er ljuset i den första tidsåldern, och på berget Tabor förvandlade jag mig 

själv i den andra tidsåldern för att ge er tecken på min gudomlighet. 

18 Jag vill se er som de som tror på min tredje ankomst. Jag har sagt er att den som vill följa mig ska 

ta sitt kors och följa mig upp till bergets höjd. Men ni vet redan att Jesu väg är ödmjukhetens och offerets 

väg, och att den var märkt med blod fram till Golgata. Ni vet att jag förföljdes av förtal, hämndlystnad, 

hån, misstro och avund. Men jag säger er än en gång: Den som vill följa mig ska ta upp sitt kors och följa 

min väg. 

19 Varför är du rädd? Jag begär inget omöjligt av er, utan bara att ni ber uppriktigt, att ni utövar aktiv 

välgörenhet och att ni avstår från det som är överflödigt. Är det något omöjligt med det? - Om andlighet 

hade rått bland människorna från början skulle jag inte ha tagit kroppslig form i denna värld, och 

människorna skulle med hjälp av sin inspiration, sitt samvete och sin uppenbarelseförmåga ha nått det rike 

som utlovats till anden. 

20 Efter 1950 kommer Min Ande inte längre att manifestera sig på ett meningsfullt sätt bland 

människor. Från bergshöjden där jag bor ska jag se er stiga upp steg för steg tills ni kommer fram till mig. 
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21 Ni är vandrare som har kommit för att söka er frälsning, i hopp om att finna sanningen. Du bar ett 

tungt kors på dina axlar och letade efter en medhjälpare som kunde hjälpa dig att bära det. Men om du har 

stannat här är det för att du har hittat det du sökte. 

22 Vem - som verkligen har tagit emot detta ord med andlig glädje - skulle kunna lämna sin Mästare? 

Vem kan gå vilse av okunnighet? Vem kan säga till mig att han inte har lärt sig något av mig? 

23 Den som inte har tagit emot denna gudomliga undervisning med sann kärlek och sant intresse för 

att studera den, kan jag inte kalla honom min lärjunge, utan bara mitt barn. 

24 Jag har inte gett honom någon separat mat eller lämnat honom utomhus. Alla har jag satt vid mitt 

bord, och där har jag delat ut brödet och vinet lika. 

25 Jag vill att ni alla ska bli arbetare på mina fält, men arbetare som är utrustade och helt och hållet 

hängivna sin uppgift; som vet hur de ska odla min säd och inte låta den gnagande masken invadera deras 

fält, som är inriktad på frukten för att sluka den. 

26 Lärjungar, studera den här lektionen så att ni kan fråga ert samvete om ni är stadiga på vägen, om 

ni förstår anvisningarna, om ni redan kan kalla er arbetare i min vingård. 

27 Min barmhärtighet har uppenbarats för dig. 

Jag har inte frågat någon om hans gärningar innan han började arbeta på min väg, och sannerligen säger 

jag er: bland dem som följer mig finns också den som har besudlat sin hand med sin broders blod. Ingen på 

jorden kunde ha förvandlat den onda gärningsmannen till en välgörare av välgörenhet utom jag. Det var 

min förlåtelse och mitt kärleksord som förlöste honom och väckte de ädla känslor som låg vilande i hans 

hjärta. 

28 Om jag har kallat några som suttit i fängelse att sitta vid mitt bord och skapa ett nytt lärjungaskap 

med dem, så låt ingen fördöma denna handling. För jag har verkligen inte kommit för att bota de friska 

eller rädda de rättfärdiga. Jag kom för att söka dem som behövde mig - i detta visar sig min barmhärtighet. 

Jag kom för att förvandla slaggen till ett användbart element - i detta visar sig min makt. 

29 Endast rena kan du komma till mig, och endast när du renar ditt hjärta kan du ta emot mig. Eller 

förtjänar jag inte detta erbjudande från er sida? Jag ser att när ni är på väg att ta emot en person som ni 

anser vara viktig i ert hem, så städar ni allt för att göra er värda henne. 

30 Tycker ni inte att det är rätt att ni varje dag, när gryningsljuset bryter fram, tar er tid att förbereda 

er och renodla er inombords för att bära Mig i ert hjärta? 

31 Jag talar till er på ett enkelt sätt eftersom ni har ett enkelt sinne. Om du var rik på jorden skulle du 

inte lyssna på mig. Jag söker inte festkläder eller palats bland människor. Fråga siarna om den andliga 

prakt som omger er Mästare och ni kommer att förstå att ingenting i världen kan mäta sig med den. 

32 Lyssna på dessa profeters röst som ofta kommer att vägleda dig genom deras uppenbarelser. Tro på 

deras ord, för ni vet att jag just nu använder det minsta - det som ni anser vara för ofullkomligt för att ta 

emot Mästarens nåd. 

33 Jag finner ditt hjärta fyllt av frid eftersom jag är med dig. 

34 Jag kommer för att tala till dig och ge dig mina instruktioner. Under denna tid blev jag inte 

människa på jorden och sökte mig inte till skuggan av en palm för att tala till människorna därifrån, och 

min fot rörde inte vid jordens stoft. 

35 Jag lär dig perfekt kärlek till din Skapare. Är jag inte värd att du älskar mig så mycket? 

36 Det spår jag lämnade efter mig i den andra eran tjänade till att göra dem som levde som fiender till 

bröder och till att andligt höja dem som redan visste hur man lever som bröder. Idag, eftersom ni inte ser 

mig med fysiska ögon, är det min vilja att ni ser mig med trons blick. Men bland er finns det många som 

bara tror på det som deras händer rör vid och tvivlar på allt som är bortom syn och förståelse. Det är de 

som säger till mig: "Fader, varför gör du inte mirakel som förr i tiden, så att vi kan tro på dig?" - 

Sannerligen säger jag er att den tiden är förbi, och om ni påstår att ni tror på mig och erkänner mig - varför 

vill ni ha mirakel? Tro på grund av tro! 

37 Förena mitt ord från den tiden med dagens ord. Jämför dess väsen och du kommer att upptäcka att 

det är samma sak. Kom ihåg att jag sa till er: "Trädet kommer att kännas igen på sin frukt." Låt Mitt Ord 

tränga in i ditt hjärta tills det når Anden som kommer att berätta för dig från vem detta Ord kommer. 

38 Om du inte låter Anden pröva smaken av denna frukt, hur vågar du då förneka att det är Fadern 

som talar till dig? 
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39 Hur kommer det sig att vissa, trots att de inte förstår Mitt verk, inte kan skilja sig från Mig? För det 

är deras ande som har övertygat sig själv om min närvaro. Varför lyssnar andra, som fortfarande tvivlar, 

aldrig en enda gång på mig? För även om de bär på tvivel i sina hjärtan, håller anden dem tillbaka 

eftersom den känner igen sanningen. Om dessa hjärtan är uthålliga kommer deras mörka tvivel att 

försvinna. 

40 Ni som känner er mättade av Mitt Ord - gå inte bort in i öknen (i världen), och lagra inte den mat 

som Jag har gett er för er själva. Jag har kallat er för att stilla er hunger, så att ni efteråt kan göra detsamma 

för era bröder, de hungriga. 

41 Nu när din själ tar emot ljus genom detta ord - låt den vara, den vill lära känna mig, den vill veta 

vem han är som upplyser den, den vill veta vilken väg som leder den till sitt ödesmål. 

42 Välsignade är de som bryter slaveriets kedjor som binder dem till världen för att vara med mig. 

Välsignade är de som besegrar svagheter för onödiga saker och mänskliga passioner för att behålla renhet i 

sinne och hjärta, för mitt ord kommer att falla som frö i bördig mark. 

43 Tro inte att ni har nått fulländning för att ni har hört mig under denna tid. Ni måste göra en stor 

ansträngning på vägen och omsätta mina läror i handling för att nå denna fulländning genom era 

kärleksverk. 

44 Här på jorden kommer din ande inte att nå sin största upphöjelse, och därför säger jag till dig: Tro 

inte att detta liv är det enda, och se inte heller på din kropp som om den vore evig. I sanning säger jag er 

att den här kroppssaken som ni älskar så mycket är bara ert kors. 

45 Ta tag i mitt ord, inse att i dess enkelhet ligger mitt väsen, som är liv, helande och frid. Män kan 

tala till dig med vältaliga ord. Men att ge er livets essens som Mitt enkla Ord innehåller - det kommer de 

aldrig att kunna göra. 

46 I dag hör jag människor tala om lag, rättvisa, fred, jämlikhet och broderskap. Men sannerligen, jag 

säger er: där det inte finns kärlek finns det varken sanning eller rättvisa, och än mindre fred. 

47 När jag talar till er om kärlek menar jag det gudomliga band som förenar alla varelser. Jag menar 

inte kärlek som människor förstår den. Där det finns själviskhet och låga passioner finns ingen sann 

kärlek. Jag älskar både den som förnekar och skadar mig och den som erkänner mig och hedrar mig med 

sina gärningar. 

48 Om vissa är lyckliga för att de vet att de är älskade av mig och andra är likgiltiga för dem, 

fortsätter min faderliga mantel att täcka alla eftersom kärleken är oföränderlig. 

49 Ingen kan hindra mig från att älska dig, lika lite som han kan hindra solen från att sända sitt ljus till 

dig. Men glöm inte att jag också är domare och att ingen kan förhindra eller undvika min dom, precis som 

ingen människa kan stoppa naturkrafterna när de släpps lös. 

50 Gå i min lag och du kommer att förstå att min rättvisa är obeveklig. Följ mina instruktioner och du 

kommer att känna frid även i livets stormar. 

51 Mänskligheten är splittrad eftersom den inte styrs av en enda lag. Varje land har sina egna lagar. 

Varje nation följer en annan undervisning, och när man går in i hemmen (ser man att) alla fäder också 

vägleder sina barn på olika sätt. 

52 Jag har uppenbarat vetenskapens gåva för människan, som är ljuset. Men människan har skapat 

mörker med den och orsakat smärta och förstörelse. 

53 Människor tror att de befinner sig på toppen av den mänskliga utvecklingen. Till detta frågar jag 

dem: Har du fred på jorden? Finns det broderskap bland männen, moral och dygd i hemmen? Respekterar 

du dina medmänniskors liv? Tar du hänsyn till de svaga? - Jag säger er i sanning att om dessa dygder 

fanns i er skulle ni ha de högsta värdena i det mänskliga livet. 

54 Förvirring råder bland människorna, eftersom ni har upphöjt dem som har lett er till fördärvet till 

piedestal. Fråga därför inte varför jag har kommit till människorna, och avstå från att döma att jag gör mig 

känd genom syndare och okunniga, för det är inte allt som ni anser vara ofullkomligt som är det. 

55 Människan är det mest perfekta som finns i världen. I honom finns likhet med Skaparen. Han har 

inom sig den treenighet som ni finner i er Gud: Ande, själ och kropp, tre potenser som tillsammans bildar 

en perfekt varelse. 

56 Kroppen skulle kunna existera utan ande, enbart genom animerat kroppsliv, men då skulle den inte 

vara en människa. Den skulle ha själen, men vara utan andens samvetsröst, varigenom den inte skulle 
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kunna vägleda sig själv, och den skulle inte heller vara det högsta väsendet, som känner lagen genom 

anden, skiljer gott från ont och tar emot varje gudomlig uppenbarelse. 

57 Detta är den tredje tidens ljus. Men pröva den som säger att det inte är Gud som talar till er, utan 

denne man här. Sannerligen säger jag er att så länge min gudomliga stråle inte lyser upp hans sinne 

kommer ni inte att kunna få fram ord av andligt värde och sanning från honom, även om ni hotar honom 

med döden. 

58 Det finns inget konstigt i det faktum att på samma sätt som anden använder sin kropp för att tala 

och göra sig känd, så frigör den sig från den under en kort tidsperiod för att låta alla andars Fader göra sig 

känd i hans ställe: Gud. 

59 Jag kommer till er för att ni inte vet hur ni ska komma till mig, och jag lär er att den mest 

behagliga bön som når Fadern är den som stiger upp från er ande i tystnad. Det är denna bön som drar till 

sig Min stråle genom vilken du hör Mig. Det är inte sångerna och orden som gläder min gudomlighet. 

60 Mer än de dygdiga söker jag bland er de behövande, de okunniga, syndarna, för att avslöja min 

barmhärtighet för er och förvandla er till mina lärjungar. 

61 Under den här tiden måste jag befria din själ och kropp från alla fläckar så att du kan uppnå sann 

upphöjelse. 

62 Jag hör både den som vet hur man reser sig i ren form för att åkalla mig och den som i sin 

okunnighet söker mig genom den mest ofullkomliga kulten. Jag täcker dem alla med min kärleksmantel. 

63 Ni som hör mig i denna tid bör inte tro att ni befinner er på toppen av förandligandet, för ni saknar 

fortfarande mycket för att nå denna utvecklingsnivå. Tro inte heller att ni är små barn eller nybörjare i Min 

Lag, för även om ni tar era första steg i denna tredje tidsålder, så var ni också Herrens lärjungar förr i 

tiden. 

När din ande hörde mig på den tiden darrade den, och efteråt, när den studerade mitt ord, förstod den 

gradvis den vördnad som Fadern förväntar sig av sina barn. 

64 Om du, trots att du följer mig, inte är fri från prövningar på denna väg, beror det helt enkelt på att 

du ännu inte har nått fram till Faderns bostad där han väntar på dig för att få dig att känna sann frid och 

fullkomlig lycka. 

65 Nu säger jag till er: Bli inte trött, retirera inte från törnen och hinder. Be och du kommer att känna 

mig nära och du kommer att upptäcka att jag är en god följeslagare på din resa. 

66 Förtvivla inte och var inte som materialisterna som bara ser vad det materiella livet erbjuder dem. 

67 Den som har gått vilse måste gå tillbaka och återvända till utgångspunkten för att finna sinnesfrid. 

68 Det är nödvändigt att ni förstår vad jag har kallat er att göra under den tredje eran, att ni känner till 

ert ansvar och er uppgift. För ni kommer inte bara att vara ansvariga för er själva, utan också för antalet 

personer som anförtrotts er. 

69 Varför är du rädd? Innebär "älska varandra" ett offer? Ser ni inte hur era bröder i folken gråter? 

70 Kriget har spridit sin mantel över många folk på jorden, och detta kommer att leda till att hunger, 

pest och död också kommer att släppas lös. 

71 Lämna inte dörren öppen för kriget, för det kommer in som en tjuv och överrumplar dig. Titta och 

be! 

72 Ogräset kommer att ryckas ut ur människornas hjärtan med roten, och det goda fröet kommer att 

bevaras för att bilda en ny mänsklighet med det. 

73 Många män och kvinnor, på grund av så mycket smärta och förstörelse, börjar längta efter Min 

Lag, Mitt Ord och Min Fred. Ändå vet de inte var de ska ta vägen för att hitta mig. Skulle det inte glädja er 

att komma till dem i dessa stunder och kunna säga till dem: "Detta är vägen, där finns den gudomliga 

mästaren." 

74 Inse hur du begraver varje sida av den undervisning jag ger dig utan att förstå syftet med den. 

75 Jag är boken, ordet och ljuset. Kan du förneka mig genom att dölja sanningen? 

76 Jag välsignar dig eftersom du har förberett ditt hjärta som en helgedom. Fälten som är era hjärtan 

har öppnat sitt innersta väsen för att ta emot min nåds dagg som kommer att få mitt ords frö att gro. 

77 Vid Mitt bord har ingen blivit betjänad bättre än någon annan, ingen har gynnats eller 

förödmjukats. Det är människor som älskar mig på olika sätt: vissa med glöd, med uthållighet och med tro, 
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andra med kyla, med avvisande och med obeständighet. Om alla människor som söker frid finner den i 

mig, kommer de att förstå att Kristi ord och hans löften har evigt liv och att den som finner mig i denna tid 

aldrig mer kommer att skiljas från mig, eftersom den ande som inkarnerats i denna tid har nått en hög 

utveckling som är erfarenhet och ljus. 

78 Jag lämnar er som facklor bland mänskligheten. Genom era gärningar kommer tro att tändas i 

många hjärtan. Se upp med dina handlingar, dina ord och till och med dina tankar! 

79 Låt aldrig din vänstra hand veta vad din högra hand gör, då kommer din kärleks frö att bli rikligt 

och fruktbart. 

80 Vad har du gjort med Mästarens undervisning? Jag ser fortfarande inte din förnyelse. Men vänta 

inte på att min rättvisa ska drabba er värld för att få er att arbeta för fred. 

81 Eftersom du i förväg känner att du är förlåten får du inte missbruka denna förlåtelse. 

82 De två tidigare tidsperioderna (den första och den andra tiden) har passerat utan att din ande har 

uppfyllt sitt öde i trofasthet. I dag har ett nytt tillfälle uppstått för den, så att den genom sina förtjänster kan 

översvämma jorden med fred, så att elände och smärta kan undvikas från den. Det är ett tillfälle då du kan 

inpränta ditt exempel i dina bröders hjärtan, så att de kan avskilja sig från laster och ondska och återfå 

själens och kroppens hälsa genom förnyelse. 

83 Sannerligen säger jag er att om ni närmar er fullgörandet av er uppgift i denna tid utan att se* och 

be, kommer ni att se jordens yta täckt av lik. 
* Detta bibliska uttryck innebär inte bara andlig vaksamhet utan framför allt förbön för andra, för världen och att 

man känner sig ansvarig för den. 

84 Förstå, människor, att ni aldrig skickades till Jorden för att vara likgiltiga inför det som händer i 

mänskligheten. 

85 Se upp och be, förvänta dig inte att det här året ska ge dig tröst. Det är en tid av kamp, 

återhämtning och eftertanke. 

86 Avstå inte från mina gåvor, för då skulle ni bli som pariaer på jorden. 

87 Be för fred i nationerna. Jag har talat genom samvetet till folket, till dem som styr dessa nationer, 

och jag har sett att deras hjärta är oregerligt, att de inte driver ut sitt hat och sin ambition ur det. 

88 Vakta din tro, din iver att vittna om min sanning, och oroa dig inte för de prövningar som dina 

bröder orsakar dig eftersom du älskar mig. För mitt verk, min lära och min lag är oförstörbara och 

oförstörbara. Jag säger detta till er eftersom ni kommer att bli förföljda för att ni är mina lärjungar. Ondska 

och lögn kommer att förfölja dig. Men det är därför ni inte ska gömma er i katakomberna för att be och 

försöka tjäna mig. Den tiden är förbi. 

89 Jag har befriat din ande och ingen kommer att kunna stoppa den i sin utveckling. 

90 Mina detaljerade instruktioner i denna tredje tidsålder kommer att lyfta er alla till en högre 

utvecklingsnivå från vilken ni kommer att skåda er enda Gud. Då kommer det att bli frid i er själ, och 

denna frid kommer att likna den lycka som ni kommer att uppleva när ni, efter att ha erövrat det förlovade 

landet och närmat er med den eviga maten, kommer att uppleva lycka av att älska och bli älskad av er 

himmelske Fader. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 60 
1 Kom till mitt bord för att äta mitt undervisningsbröd. 

2 Ni ska nu höra "Ordet", o folk! 

3 Jag ser din iver att följa mig. Det spelade ingen roll för dig att ditt hjärta är sårat av dina nära och 

kära; det är sönderrivet. Men din andes klädsel ser jag intakt, för människans ondska kan inte nå dit. 

4 Välsignade är de som hånas och såras för min saks skull och ändå tar sitt kors med mildhet och 

kärlek, för de kommer att uppleva mirakel av förvandling hos sina bröder. 

5 Det är inte alla som utgör publiken som lyssnar på mig som är troende. Jag upptäcker bland dem 

de nya fariséerna som gömmer sig och förgäves försöker hitta bedrägeri i sanningen. 

6 Jag har kommit för att lära er att lyfta upp er själ så att ni kan upptäcka kärnan i detta ord, som står 

över varje mänsklig ofullkomlighet. 

7 Jag kommer att sprida den andliga essensen som utgår från detta ord som jag ger dig till alla 

jordens folk, för det är fröet till förening. Denna undervisning kommer att få mänskligheten att reflektera 

över och förstå många (andliga) synsätt. 

8 De sönderslitna banden kommer att återförenas och rasskillnaderna kommer att försvinna tack vare 

förandligandet. För det kommer bara att finnas en enda gudstjänst för den enda sanna Guden. 

9 På så sätt kommer ni att börja bilda en familj på jorden, och jag kommer att lämna er en stor, 

oändlig fackla som kommer att lysa upp den andliga vägen för alla mina barn. 

10 Min genomborrade sida släpper fortfarande ut en ström av vatten som är frälsning och helande 

balsam för er. 

11 Jag banar väg för utlänningar att komma till denna nation och höra mitt ord genom denna 

kungörelse. 

12 Om jag sa till er under den andra epoken: "Den som känner Sonen känner Fadern", så säger jag det 

till er i dag, när jag talar till er som den Helige Ande: Jag är Kristus och jag är Fadern, för Ordet som 

talade i Kristus var Guds ord, vilket är samma ord som ni tar emot idag. 

13 Det var nödvändigt att jag talade till er med hjälp av symboler, allegorier och liknelser, så att ni 

kunde lära er att förstå de läror om förandligande som jag har gett er i denna tid. 

14 Men timmen har kommit då ni tar bort varje yttre handling från er gudstjänst och söker mig med 

anden. 

15 Förstå att jag inte kommer till det materiella hem som era kroppar går in i. Jag kommer till det hem 

som dina tankar förbereder för mig. 

16 Gläd er i mitt ord idag. När år 1950 kommer, kommer min Ande inte att lämna er, för den är i er 

och i allt skapat. Men ni kommer inte längre att höra mig i denna form. När jag kom andligt för att göra 

mig känd för mänskligheten, kommer ni att stiga andligt upp till mig efteråt. 

17 Ni kommer med fruktan inför Mästaren och frågar mig: "Herre, kommer vår säd att vara till behag 

i dina ögon?" - Till detta svarar jag dig: Om du har talat med kärlek, om du har visat barmhärtighet mot de 

sjuka, om du har förlåtit brott, har du varit till behag för din Fader. 

18 Så goda frön så att du kan skörda goda frukter. Om ni sår kärlek och skördar besvikelse i världen, 

förlora inte tron och överlåt er sak till mig, för det är jag som ni tjänar och från vilken ni får belöningen. 

19 Jag har lärt er att så i världen för att skörda i himlen. 

20 Sök inte din belöning på jorden och glöm inte att mitt rike inte är av denna värld. 

21 Under denna tid släpps naturens krafter lös för att rena Mina utvalda och utrusta dem för att 

predika Mitt Ord. 

22 Min inspiration upplyser dem som har sökt mig och som är ämnade att bli mina lärjungar. Elias 

röst är som en ringande klocka som väcker andarna och förkunnar min närvaro. 

23 Det arbete som jag erbjuder er är den ark i vilken de som går in i den ska räddas, för när ni får det 

sista av dessa budskap kommer elementen att släppas loss och piska människorna. Även ni kommer att 

prövas, och då kommer jag att veta vilken tro och tillit ni har satt i mig. Du kommer att bli undersökt och 

många av dina bröder som har dömt dig illa av okunnighet kommer att ansluta sig till dig när de får 

kännedom om min undervisning. Inte bara människorna kommer att få min undervisning under denna tid, 

utan även de andar som lever i den andliga dalen kommer att höjas till en högre nivå. 
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24 Älskade lärjungar, vakta mitt arbete med iver, följ mina instruktioner och ni kommer att vittna om 

mig tillsammans med dem. Maria, er kärleksfulla Moder, kommer också ner till er och fyller er med nåd, 

lär er den fullkomliga kärleken och förvandlar ert hjärta till en källa av barmhärtighet, så att ni kan utföra 

stora kärleksverk bland era bröder och känna sanningen. Hon är Min medarbetare, och förutom Mitt Ord 

som Mästare och Domare finns hennes Ord som Moder och Advokat. Älska henne, folk, och åkalla hennes 

namn. I sanning säger jag er att Maria vakar över er och står vid er sida, inte bara under dessa prövningens 

dagar utan för evigt. 

25 Jag håller mitt folk ansvarigt för dessa kärleksmanifestationer som jag överlämnar till dem. Alla 

som har lärt sig av mig, förbered er och lär de "sista" min sanning. 

26 Många som hungrar och törstar efter Mitt gudomliga ord kommer att komma till dig och 

tillfredsställa sin önskan om kunskap genom Min undervisning. Jag kommer att se på er från det yttre, och 

varje gott verk som ni gör för era bröder kommer att välsignas och dess frukter kommer att mångfaldigas. 

Å andra sidan kommer varje brott mot min lag eller förvrängning av den att dömas och straffas av min 

perfekta rättvisa. 

27 Tro och agera utan fanatism. Res er upp och placera er på en nivå från vilken ni kan instruera alla 

era bröder utan hänsyn till trosbekännelser eller doktriner. Tveka inte att göra gott mot en behövande bara 

för att han eller hon dyrkar Gud på ett efterblivet eller bristfälligt sätt. Låt hellre ditt osjälviska arbete 

vinna hans hjärta. Stäng inte in er i grupper och begränsar därmed ert verksamhetsområde. Var ett ljus för 

varje ande och en balsam i varje trångmål. 

28 Du är som en vandrare som slår sig ner i skuggan av ett träd för att vila och sedan fortsätta sin väg. 

När törsten plågar dig - här i min undervisning finns en källa med kristallklart vatten. När dina krafter är 

uttömda - vila. Om ditt hjärta är sorgset, vänta och du kommer att höra näktergalens sång som får dig att 

glömma livets växlingar. Men när du blir hungrig, bryter du av den mogna frukten från trädet och äter. 

29 Här är Mästaren som talar till er i enkla liknelser så att ni kan förstå min undervisning. 

30 Jag vill inte att ni ska stanna på vägen, och jag vill inte heller att ni ska vara tysta i morgon när folk 

frågar er om vad ni har hört från mig. Det är inte min vilja att ni ska förebrå mig i förtvivlan efter 1950 

eftersom jag har tagit avstånd från er. 

31 Inse med vilken mildhet och beständighet jag har kommit för att ge er Mitt Ord och för att lära er 

att föra vidare Mina gudomliga ord stavelse för stavelse. 

32 Lärjungar, jag kräver inte av er att ni ska uppnå perfektion i era verk och ord. Men jag kräver av er 

all den renhet, hjälpsamhet och uppriktighet som ni är kapabla till. 

33 Behåll min natur i ditt hjärta så att när du talar kommer dina ord att genomsyras av den och röra 

dina bröders hjärtan. Om ditt ord inte har den egenskapen kommer du inte att bli trodd och du kommer att 

bli lämnad att predika ensam i öknen, vinden kommer att bära bort orden och du kommer inte att ha sått 

någonting. Vilken sporre kommer att stödja den som arbetar på detta sätt i sitt dagliga arbete? Han måste 

sjunka ner i modlöshet. 

34 Redan nu säger jag er att ni måste fylla er med styrka och mod för kampen. För förvänta er inte att 

någon alltid kommer att trösta er i era svaga stunder och i era bittra stunder. 

35 Men om ni vet hur ni ska förbereda er redan i dag kommer ni aldrig att känna er övergivna, och ni 

kommer inte heller att känna att jag inte är med er, även om ni inte längre hör mitt ord. Om du söker mig 

och älskar mig kommer du att känna min närvaro var du än är och när du behöver den. 

36 Sök mig alltid och på det bästa sätt som är möjligt för dig, då kommer du att finna Fadern, 

Mästaren och Vännen i mig. 

37 Jag har aldrig vägrat min barmhärtighet till den som bett om den, även om han kom "täckt av 

spetälska". Jag har aldrig förbjudit någon att ta bröd från mitt bord. 

38 Så förbereder jag er, för från era läppar skall mitt ord komma, och det skall vara tröst, profetia, 

balsam och försvar i mänsklighetens lidanden. 

39 Se de spår av lidande som kriget lämnat efter sig, och ändå vill människor inte vakna upp ur sin 

andliga tröghet. Men snart kommer det att inträffa händelser i världen som kommer att skaka om 

mänskligheten och få den att ändra riktning. 

40 Naturkrafterna kommer att kräva rättvisa, och när de släpps loss kommer de att få delar av jordens 

yta att försvinna och bli hav, och hav att försvinna och land att dyka upp i stället. 
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41 Vulkanerna kommer att få utbrott för att tillkännage domens tid och hela naturen kommer att bli 

våldsamt omrörd och skakad. Be att ni får bete er som goda lärjungar, för detta kommer att vara en 

lämplig tidpunkt för att den trinitarisk-mariska andliga läran ska kunna spridas i hjärtan. 

42 Full av glädje kommer ni till mig idag för att sjunga "Hosianna" eftersom ni har hört min röst och 

mitt ord under de tre tiderna, och eftersom ni inser att jag är den ende Guden som har uppenbarat sig för 

mänskligheten under de tre tiderna. 

43 Ni ser inget mysterium i Min Treenighet eftersom det i sanning inte finns något mysterium. Jag är 

en Gud som har uppenbarat sig under tre tidsperioder. Det är människor som blir förvirrade när de 

fördjupar sig i sina åsikter och vetenskaper. 

44 Instruktionsboken ligger öppen framför dig, men det är Mästaren som väljer lektionen. Då känner 

ni att ni förändras från nybörjare till lärjungar i enlighet med den kärlek, tro och vilja som ni använder när 

ni lyssnar till mig. 

45 Vissa har inte förstått mig, även om de hör mig och tror på min närvaro. Andra, som insett 

storheten i min uppenbarelse, har inte rest sig för att förnya sig själva och fullgöra sin uppgift. Ytterligare 

andra vill sprida min lära bland människor, men de fruktar mänskligheten och känner att deras läppar 

tystnar. Och det finns också de som har sagt till mig: "Mästare, låt mig njuta av världens nöjen, och när jag 

har tröttnat på dem kommer jag till dig." - O ni okunniga som talar så till er Herre utan att tänka på att ni 

inte känner till ert livs sista dag! Men när du ser den komma kommer du att kämpa mot döden, den 

oövervinnliga. Men din själ kommer att frigöra sig från köttet och kommer då att höra samvetets röst som 

säger till den att den är i min närvaro utan goda gärningar, tomhänt, och att den har missat möjligheten att 

komma närmare sin Fader. 

46 Jag väljer nu bland människorna de som ska följa mig med full tro och fasthet, så att de kan sprida 

lagen över hela världen efter sin Herres exempel. Ni vet att jag inte gynnar någon, men att ni inte alla är 

redo att bli utvalda. 

47 Sedan mänsklighetens första tid har jag använt mig av dem som har utrustat sig själva, av dem som 

har utforskat min undervisning, för att leverera mina budskap och min lag till andra genom deras 

förmedling. 

48 När jag talade till Abraham hörde han mitt ord, och genom tro såg han sin Herre. Rösten sade till 

patriarken: "Jag ser att du är rättfärdig på jorden, och jag sluter ett förbund med dig. Det är min vilja att 

många generationer ska komma fram från er, som ska bilda ett folk som ska känna mig och älska mig, och 

i dem ska alla jordens nationer bli välsignade." 

49 Jag gav Abraham en son som han gav namnet Isak och som han älskade högt, och för att pröva 

hans tro och lydnad krävde jag att han skulle offra honom. Abraham bävade i sitt kött och sin själ, men 

eftersom han insåg att det var en gudomlig befallning som han fick, bad han i sin bön endast om styrka för 

att kunna utföra det högsta uppdraget och förberedde sig för att offra sin son. 

50 Detta var tillräckligt för mig, och när Abrahams arm reste sig för att stöta, höll jag tillbaka hans 

hand, gav honom den älskade Sonens liv tillbaka och gav honom min fredskyss. Endast en av mina 

utvalda kunde klara detta prov. Därför valde jag honom så att hans exempel skulle skrivas ner för folket i 

hans tid och senare tider. 

51 Därefter sände Jehova sitt ord till er, som blev människa i Jesus, som ni satte på prov och vars liv 

ni krävde av mig för att kunna tro. Och min oändliga kärlek, som är obegriplig för er, överlämnade honom 

till er som ett ödmjukt lamm, så att ni genom att acceptera hans blod kan uppstå till evigt liv. Nu kan ni väl 

mäta Min kärlek till er, syndarna. 

52 Idag söker jag dig på nytt. Men jag skriver inte lagen i sten, och jag förkroppsligar inte heller mitt 

ord i en människa. Min Heliga Ande kommer för att tala genom sinnet hos den människa som inspirerats 

av mig, för att förbereda er så att ni efteråt kan gå direkt från ande till ande in i gemenskap med Min 

Gudomlighet. 

53 Det är Elias' Ande som öppnade portarna till denna tidsålder, under vilken jag har avslöjat de nya 

läror som finns på den sjätte sidan i de sju seglens bok, Livets bok, vars ljus kommer att lysa upp även den 

sista hörnan av världen. 

54 Du tillhör andligt sett Abrahams släkt, det folk i vilket alla de profetior och löften som jag gav dig 

genom patriarkerna har uppfyllts genom tiderna. 
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55 Nu anförtror jag er ett nytt testamente, som är som en ark, så att mänskligheten kan rädda sig själv 

i den. 

56 Arbeta, så, men gör det inom min lag. När jag har sagt till er: Min vilja är din och din vilja är min, 

jag kan upprepa detta för dig, men alltid bara när dina avsikter är tillåtna. Tänk på att inget orättfärdigt 

skulle ha kommit ut från er, eftersom ni har kommit rättfärdiga och rena från Guds barm. Jag gav er 

jorden, fylld av välsignelser, för att människorna skulle använda den som ett tillfälligt hem. 

57 Om jag har gjort mig känd för människorna i alla tider, varför känner de då ett behov av att göra 

min avbild med sina egna händer för att dyrka mig i den? 

58 Människor, er försoning vid denna tidpunkt har varit att söka en juvel av ovärderligt värde i 

mossen. På vilket sätt? Eftersom ni har förlorat ert arv från tidigare tider på den jord som ni bebor och som 

ni har förvandlat till en stinkande pöl. Du kom in i min närvaro utan den, och jag var tvungen att skicka 

dig för att söka den så att du skulle presentera den för mig när du återvände till mig. Denna juvel är en 

totalitet av dygder. Gör det goda, och ju mer du praktiserar det, desto starkare blir de ljusstrålar som det 

ger. 

59 Klandra inte mig för att jag kommer för att lära er i tider av smärta och vedermödor, för jag 

skapade inte smärtan. 

60 Var mina goda arbetare och jag ska skicka er till provinserna för att förkunna denna undervisning. 

Lär inte ut något onödigt och blanda inte heller den sanna tron på det andliga med vidskepliga idéer. Om 

du skulle lägga till sådana idéer i Mitt arbete skulle det vara mycket bättre för dig att tiga. 

61 Tala om Min Sanning och jag kommer att belöna dig med Min inspiration, på samma sätt som jag 

har belönat det andliga uppvaknandet av detta folk och av Mina röstbärare genom att låta Mitt Ord flöda i 

allt större utsträckning. 

62 Känn min gudomliga närvaro bland er. Det har varit min vilja att överraska mitt folk denna dag. 

63 Idag frågar jag dig: Vad har ni gjort med det arbete som jag har anförtrott er? Vad har ni gjort med 

min undervisning och hur har ni gett mitt budskap till era bröder? - Ni är tysta inför mina frågor, 

människor, för ni vet att just dessa frågor redan har ställts till er av ert samvete. 

64 Ni känner er som små barn inför Mästaren och gråter tyst. Jag förlåter er och ger er ytterligare en 

tidsperiod så att ni äntligen kan bli sanna lärjungar. 

65 Ni vet mycket väl att ni inte har saknat undervisning, att jag har gett er många incitament på vägen 

så att ni kan fortsätta på vägen. Jag visar mig verkligen som en domare, men först låter jag er känna min 

faderliga kärlek. 

66 Människor, om jag skulle ge fred till nationerna för att ni ska kunna förnya och förbättra er, skulle 

ni då med glädje acceptera detta villkor och sträva efter att uppfylla det? - Tänk på vad jag säger till er, 

lärjungar! 

67 Jag kommer full av kärlek och mildhet för att ni ska lära er att älska varandra och bli ödmjuka. Jag 

är exemplet och boken. Hör Kristus på nytt, för han är vägen, sanningen och livet. 

68 Inte bara jag har gett mig till känna, utan också Maria, er älskande moder, och Elia, er andlige 

herde, så att ni kan förstå att detta är den sista perioden då Gud gör sig fysiskt märkbar med hjälp av det 

mänskliga sinnet för att bli sedd, hörd och känd av människan. 

69 Om ni, som har hört detta ord, tar emot det med kärlek och gör det känt på det sätt som jag har lärt 

er, sannerligen säger jag er att er säd kommer att leva vidare in i den sjunde generationen. Men om ni inte 

är lydiga och barmhärtiga kommer smärtan att kännas hos era barn och deras ättlingar. 

70 Ni kommer att ha mycket att arbeta för i er gemenskap, men för att era förtjänster ska räknas måste 

ni enas i tanke och vilja, ni måste älska varandra som bröder och systrar, och ni måste vara beredda att 

förlåta era förolämpningar. Då har du brutit kedjorna som binder dig till materialism, självkärlek och 

egoism, och du börjar leva och lida för andra. 

71 Elia är med dig och hans ljus upplyser dig så att du kan fullborda helgedomen i ditt hjärta, på 

samma sätt som han gav dig modet att skjuta ner dina avgudar från deras piedestaler. Elias strålar har alltid 

kommit för att utrota avgudadyrkan, vidskepelse och okunnighet och har fått människorna att erkänna 

sanningens Guds makt. 

72 Människor, i denna tid av trångmål, sök er tillflykt till Marias fredsmantel och be för alla 

människor, både de som erkänner henne som gudomlig moder och de som inte gör det. 
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73 Se hur kriget sprider sig som olja på vattnet. Ogräset ska ryckas upp med roten, så att jorden blir 

ren på nytt. 

74 Vakta och be för freden i ert land och behåll mitt ord i era hjärtan, för ni befinner er fortfarande i 

den tid då ni kan höra det. Men snart är denna tid över. 

75 Jag tar emot bönerna från detta folk som också skickar sina böner till Himlens drottning, som ger 

dig sin smekning och lägger en andlig blomma i ditt hjärta. 

76 Välsignade är de som följer mina fotspår. Ni hör min röst som jag sänder till er från fullkomlighet, 

en röst som hörs i hela universum i många former. 

77 Ingen kan gömma sig för Skaparens blick, för han är allestädes närvarande. Jag följer dig vart du 

än går, som din egen skugga. Ingen tanke kan undgå min gudomlighet, och det finns inget arbete som har 

förblivit dolt eller okänt för mig. Jag är med både de rättfärdiga andar som bor i höga hem och de vars 

mentala förvirring har fått dem att skapa och bo i mörkrets världar. 

78 Jag är med alla. För vissa är jag den väntade, för andra är jag den förföljda. Den Helige Ande drar 

nu bort den mörka slöja som täckte dig så att varje öga kan fräscha upp sig i detta ljus. Jag är det Eviga 

Livet som letar efter de "döda" för att väcka dem till liv. 

79 Höj dig andligt i din bön på ett sådant sätt att du kan nå evighetens trösklar, där tiden inte passerar 

och där allt är frid och lycka, för där kommer du att bli nöjd med det sanna livet. 

80 Tänk på att för alla kommer det obönhörligt att komma en tidpunkt då de kommer att gå in i den 

världen för alltid. Varför insisterar ni då på att leva här i den här världen? Hur liten är inte er tro och ert 

hopp på det andliga livet när ni klamrar er så hårt fast vid jorden, och när jag ser att ni vill se dem som var 

era släktingar och som nu lever i det andliga, i bättre världar än den här, på jorden igen. Varför vill ni att 

de på nytt ska komma till tårarnas dal för att gråta och äta ert bittra bröd, när de redan kan skåda det 

förlovade landets spegelbild från där de bor? 

81 Du känner att Faderns rättvisa manifesteras i hela universum. Men jag säger er att ni inte får 

förväxla min rättvisa med straff i vanlig mening. Den nuvarande tiden har tagit dig oförberedd eftersom du 

har lämnat tiden och dina gåvor oanvända, och av den anledningen känner du dig tuktad. 

82 Lärjungar, vakna upp och inse vilken tid ni lever i. Jag säger er: Precis som ingen kan stoppa min 

rättvisa, så kan ingen stänga porten till det utanförskap som min barmhärtighet har öppnat för er. Ingen 

kommer att kunna hindra budskap av ljus, hopp och visdom från att nå människor från dessa världar. 

83 Jag är den enda ägaren av detta rike, och nyckeln till det ligger i min undervisning. Förstå därför 

all den nåd som jag har skänkt er, de ödmjuka spiritualisterna. För inget trossamfund eller samfund i denna 

tid har manifestationen av det gudomliga ordet eller närvaron av de andliga ljusvarelser som sänds av Min 

Vilja. 

84 Låt de stora samfund eller sekter missbedöma dessa läror, låt dem förkasta denna manifestation 

och fördöma er. Orsaken är att de har glömt, eller inte vill förstå, att Kristus är nyckeln till alla Andens 

hemligheter. Nu kommer ni att se hur många av dem som påstår sig följa mig som i själva verket är de 

som förföljer mig. Men mitt ord måste bli verklighet. 

85 Detta är den tredje gången när Kristus kommer till världen "på molnet", full av majestät och 

omgiven av andliga ljusvarelser, för att befria och återlösa människor. Jag har gett alla tecken på min 

närvaro, jag har knackat på varje dörr. Men trots att de hörde mina fotsteg förnekade de mig. Det var bara 

ni, de ödmjuka, som i er ande bär Guds folks säd, som trodde på mig; ni kände mig och tog emot mig i era 

hjärtan. 

86 Ingen har kunnat hindra dessa manifestationer eller stoppa er väg, för sanningen är ljus och ett 

oövervinnligt svärd. 

87 Idag vet ni att min ankomst vid denna tidpunkt inte var för att överösa er med världens skatter. 

Som ytterligare bevis på min närvaro bland er har ni dock påtagligt upplevt min omhändertagande kärlek, 

vare sig det handlar om att ni har återfått förlorad hälsa, eller att portarna till arbete har öppnats, eller att ni 

har tagit emot mina manifestationer i så många former som jag har skänkt er. 

88 För er alla kommer jag att ge bevis på min närvaro, både i det andliga och det materiella. 

89 Världens religioner och samfund: Öppna era portar och kom till mig i strömmar! Mäktiga män: Stå 

upp och pröva mitt verk! Män, kvinnor, sök mig, förbarma er över er själva! Om detta folk inte skulle vara 

redo att ta emot er, kommer jag att ta emot er, jag kommer att bota er och ge er mitt ords bröd. 
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90 Mänsklighet, be, jag väntar på er för att avslöja mysteriet om den tredje tiden för er. 

91 Förväntar du dig lycka i världen? Ni vet mycket väl att denna jord, i stället för att ge mjölk och 

honung, ger tårar och död enligt människans vilja. 

92 Förbered er, för det kommer att vara era händer som kommer att förstöra er avgudadyrkan när ni 

väl har praktiserat den andliga tillbedjan av Gud med all er kärlek. 

93 Se upp, folk, för striden närmar sig och motståndaren närmar sig. Det kommer inte att bli den 

första tidens Farao eller den andra tidens Caesar. Det som försöker leda er tillbaka till slaveri - av rädsla 

för er utveckling och ert kunskapsljus - kommer att vara alla tiders mörker som omsluter och hotar er. 

Därför har jag gett er ljusets svärd för att kämpa. I detta ljus kommer tro, visdom och kärlek att finnas. 

94 Förlåtelse kommer att vara en av de dygder som har störst värde inför min rättvisa. Jag säger er 

återigen: "Älska varandra." 

95 Min kärlek kommer att förena alla människor och alla världar till en enda. Före mig kommer 

skillnaderna mellan raser, språk och stammar att försvinna, och även de skillnader som finns i själens 

utveckling. 

96 Mellan Gud som domare och människan finns en förmedlande nivå, som är Maria, den 

kärleksfullaste modern, i vars kärlek andarna tvättar och renar sig för att sedan komma inför sin Herre. 

97 Även om Adams olydnad, Kains brott och Babylons förvirring fortfarande tynger mänskligheten - 

kommer jag att ge er möjlighet att befria er från dessa fläckar. 

98 Jag erbjuder er denna källa med kristallklart och rent vatten så att ni kan släcka er törst och rena er 

från all smuts. Men vakta våren, för det kommer att dyka upp människor som vill förleda er med falska 

andliga läror och som säger att de älskar Gud och Maria. Var på er vakt, för med detta vill de skilja er från 

hindret (Herrens). Det kommer att dyka upp de som blandar min undervisning med mänsklig 

undervisning. Lev vaksamt! För den timme närmar sig redan då jag ska kalla er till dom. Då kommer min 

närvaro att vara som åskan i stormen och mitt ljus som blixten som uppstår i öster och slocknar i väster. 

Då kommer jag att kalla de etthundrafyrtiofyra tusen som jag har märkt för att överlämna sin skörd inför 

min rättvisa. Vissa kommer att vara i materia och andra i andevärlden. 

99 De som följde mig 1866 kommer att vara närvarande vid denna dom så att de också kan svara för 

sin första säd. Innan freden kommer kommer domen. Ni kommer att se de starka resa sig mot de starka, 

men i dessa strider kommer deras styrka och arrogans att ta slut. Då kommer jorden att ha badat i syndares 

och oskyldigas blod. Men när dessa lidanden är över kommer fred att komma till folken, för människorna 

kommer att erkänna Gud som den ende starke och rättfärdige. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 61 
1 När min gudomliga stråle sänker sig ner till dig förenar sig änglarna med din själ i bön och 

tillbedjan till Fadern. 

2 Rädslan för min rättvisa har ökat detta folks glöd när de upplever att naturens krafter släpps loss 

under dessa rättegångsdagar. Varför är du förtvivlad? Har jag inte lärt er att be och beväpna er med tro? 

3 Tänk på att naturkrafterna visar dig att de profetior som tidigare har funnits uppfylls. Om du är 

förutbestämd att bevittna och se dessa händelser, låt dig inte skrämmas av din Faders vilja. Allt tjänar till 

att rena dig. 

4 Till var och en av er anförtror jag ett antal hjärtan för att leda dem genom hans ord och exempel. 

Men om ni blir svaga i prövningarna, vilket förtroende kan ni då inge era bröder för min undervisning? - 

Bland de människor som följer dig finns det hjärtan av sten där endast goda gärningar lyckas röra dem och 

omvända dem till Min undervisning. 

5 Lev vaket och var lyhörd, för vid varje vändning och på varje plats kommer jag att föra en 

behövande person till dig, och du får inte gå förbi honom utan att känna hans behov. Även de som du bara 

träffar en gång i livet hör till den mängd som du har anförtrotts. De kommer att känna igen dig i livet efter 

detta. 

6 Titta inte på bilder av smärta bara av nyfikenhet. Var alltid besjälad av de ädlaste känslor, så att 

dina verk kan innehålla sann välgörenhet och du kan ge dina bröder tröst. Undvik inte ett sjukhus och bli 

inte förskräckt av en spetälsk, en krympling eller någon som lider av någon smittsam sjukdom. Se inte på 

ett fängelse med förakt eller motvilja, och gå inte förbi det utan att be för dem som sitter där. Räck ut med 

kärlek till dem som har fallit, till dem som är bortglömda av människorna. Hur mycket gott du kommer att 

göra dem i deras själar! 

7 Stål ditt hjärta för strid! Jag vill inte ha svaga soldater i mina led. Din närvaro på dina bröders väg 

kan innebära frälsning, befrielse, hälsa och fred för dem. 

8 Snart kommer jag att avsluta mitt ord bland er, och de som inte ville bära det i sina hjärtan kan 

vara beredda på att smärtan kommer att slita ut dem. Hur skulle de kunna vittna om min nya manifestation 

om de inte är förberedda. 

9 Om mitt ord under den andra tidsåldern talade genom Jesusbarnet till laglärarna och fick deras 

läppar att tystna på mina frågor, och jag förvånade dem med mina svar, då, sannerligen säger jag er, 

kommer mitt ord också under denna tidsålder att nå de nya laglärarna, teologerna och de lärda för att fråga 

ut dem och svara dem; på detta måste ni förbereda er. Jag kommer att sända dig för att ge detta vittnesbörd 

till mänskligheten, och om människorna inte tror på dig kommer jag att säga till dem: "Om ni inte tror på 

mina budbärare på grund av deras fattigdom och deras ödmjukhet, så tro på dem för deras miraklers skull." 

- Mina lärjungars verk kommer att åtföljas av tecken i naturen och i nationernas liv som kommer att få 

mänskligheten att reflektera över sanningen i min undervisning. 

10 Jag vill inte att de märkta ska återvända till den andliga dalen höljda i mörker efter sin jordiska 

dagsverksamhet. Jag vill ta emot dem fyllda med ljus, kraft och kärlek för att sedan skicka dem till jorden 

som andliga varelser, som en osynlig armé som kommer att jämna ut vägarna, befria fångarna, väcka dem 

som lever i okunnighet, i arrogans eller i laster. Vad kommer att hända med dem som, trots att de har fått 

den helige Andes tecken, finner sig själva utan ljus och utan förtjänst i det hinsides? Kommer Herren att 

sända dem bland sina ljusskaraktärer, eller måste han inkarnera dem på nytt för att tvätta bort deras 

orenheter? 

11 Sannerligen, sannerligen säger jag er: ni vet inte vilka tider som väntar mänskligheten på denna 

jord, och ni vill inte heller bo på den under dessa dagar. 

12 Avstå, avstå från synd, för Mitt svärd av gudomlig rättvisa kommer oförlåtande för att förgöra 

ondskan. Jag ska hjälpa dem som kämpar för sin frälsning och jag ska med min barmhärtighet hjälpa dem 

som gråter på grund av människornas misstag. Ja, människor, det finns män och kvinnor som vakar för att 

förbli i dygd, i godhet, och föräldrar som ber för att deras barn inte ska avvika från den goda vägen. 

13 Jag uppmanar er till en välförstådd botgöring där ni avstår från allt som är välgörande för själen 

och kroppen, men där ni befriar er från allt som är skadligt, hur välgörande och bekvämt det än kan verka 

för er - även om detta avstående innebär ett offer. 
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14 Vart du än går, lämna ett spår av kärlek och barmhärtighet så att alla som passerar förbi kan ta 

emot ljuset. Då kommer du verkligen att ta din Mästare som exempel. Jag säger er att ett av de djupaste 

märken som ni kan lämna i era bröders hjärtan är att förlåta för de brott som ni har mottagit. 

15 Ditt hjärta har i ödmjukhet öppnat sig för att bekänna sin skuld inför sin Herre, och jag, som alla 

brott faller på dig, ger dig min förlåtelse som en fridens andetag som lugnar din ande och fyller ditt hjärta 

med hopp. Vad mer kan din själ begära i den exil som den befinner sig i? 

16 Fadern talar till dig om sitt rike, Maria täcker dig med sin mantel och Elia vakar över dig. 

Respektera den nåd som du har fått. 

17 Se, här är det sanna livets bok öppnad inför era ögon, så att ni inte vandrar i mörkret. Eftersom jag 

har utrustat dig med andevärlden är det högst naturligt och rättvist att jag låter den få veta något mer än 

vad naturen kan lära den. En ande får inte leva i okunnighet mitt i min skapelse, för den står högre än allt 

som omger den. 

18 Jag är inte bara törstig efter din kärlek utan också efter din förståelse. 

19 Ta emot livets prövningar och växlingar med andlig förhöjning, så att de kan vara till nytta för din 

ande. För sannerligen säger jag er att ni genom dem kommer att förstå många av er Faders läror. 

20 Acceptera ditt öde, var nöjd med det du har och ha tålamod. Varför tappar du ibland lugnet och blir 

förtvivlad? Du glömmer ditt ursprung och den skuld som du måste betala tillbaka. 

21 Låt din själ förstå och acceptera försoningen, då kommer du att känna hur ljuset tränger in i ditt 

inre och fyller dig med hopp, styrka och glädje. 

22 Förstå att det inte var min vilja att ni grät och att jag inte har någon glädje av att se tårar i era ögon. 

Men när jag såg att din själ, som kom till jorden ren, hade smutsat ner sig med världens synder, lät jag den 

rena sig så att den kunde komma tillbaka till mig. När den okunnige förbannar Min rättvisa och den svage 

faller, förlåts de. Men ni som har hört detta ord, som har tagit emot denna lag, ni kan inte misströsta eller 

häda, såvida ni inte släcker ljuset i er tro och hamnar i förvirring. Tänker du inte - om du saknar på detta 

sätt - att det skulle vara som om du skulle besudla detta vita lakan som jag har gett dig, eller som om du 

skulle kasta bort det bröd som jag har erbjudit dig med så mycket kärlek? 

23 Bli inte svag, bli inte sjuk igen och låt ingen ta ifrån dig de gåvor som jag lär dig att utveckla. 

Använd de instruktioner och den styrka som jag ger dig för att förvandla bitterhet och lidande till fred och 

kärlek. Om det råder oenighet i ditt hem beror det på att du inte har lyckats omsätta mina kärleksläror i 

praktiken. 

24 Så länge du lyssnar på mig känner du dig trygg, men så fort du lämnar mötesrummet känner du dig 

frestad på många sätt. Är det jag som frestar dig, som förnedrar dig, som bryr mig om att du ska gå under? 

Lärjungar, om jag har låtit frestelser existera, låt dem bli ett test för er! Din uppgift är att stå emot dem i 

tro tills du har förvandlat mörkret till ljus. När jag placerar den som har misslyckats på din väg är det inte 

för att sänka dig, utan för att du ska kunna rädda honom. Be i vetskap om att ni lever i en tid då Anden 

kämpar och att ni måste uppfylla det bud som säger er: Älska varandra. 

25 Var aktiv, sov inte! Eller vill du vänta tills förföljelserna fångar dig i sömnen? Vill du falla in i 

avgudadyrkan igen? Kommer ni att vänta tills främmande doktriner påtvingar sig själva med våld eller 

rädsla? Var vakna, för falska profeter kommer att uppstå från öst och förvirra folken. Gå samman så att er 

röst kan eka över hela världen och ni kan varna mänskligheten i tid. 

26 För att hjälpa er i er förening gör jag mig påmind bland er i många olika former för att få er att 

förstå den tid ni lever i. Men hur få är inte de som känner min närvaro och säger: "Det är Herren!" - 

Människor sover andligt. Ni som hör mig har vaknat upp. Men du har ändå inte börjat väcka de andra. 

27 Från dessa ödmjuka mötesplatser skall det nya budskapet för mänskligheten gå ut, och från dem 

skall de skaror gå ut som på sina läppar har vittnesbörd om sin förnyelse och andliga utveckling. 

28 Hur fattiga - materiellt sett - har inte dessa bönehus varit; men deras storhet har varit andlig! De 

mötesplatser där ni har hört mitt ord är som ett mäktigt träd med tätt lövverk, vars skugga har varit 

läkande. Dess närvaro har gett dig frid och förtroende, och dess frukter har gett dig näring. Mötesplatserna 

har gett en tillflykt åt äktenskapsbrytare, barnamördare, illvilliga, sjuka, de som har besudlat sin hand med 

sin nästas blod, de fattiga, de som hungrar efter kärlek. Tårar har runnit från dem alla, de har skickat upp 

böner och de har hört ord av tacksamhet. Steg för steg har dessa människor renat sig på dessa böneställen 

genom tårar och böner. 
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29 Nu renar sig mänskligheten mitt under stor smärta, kriget har utökat sitt inflytande över hela 

världen och den svaga människan har dragit sig tillbaka. I dag flyter floder av blod, nationer reser sig mot 

nationer och till och med mödrar driver sina söner ut i krig. Efteråt kommer alla konsekvenser att visa sig: 

pest, hunger och död. Det kommer inte att finnas någon plats som är fri från denna förstörelse. Sällsynta 

sjukdomar kommer att dyka upp, spetälska kommer att spridas och blindhet också. Solen kommer att 

kännas brinnande som eld, åkrarna som var bördiga kommer att vara ofruktbara och vattnet kommer att 

vara förorenat. Därför måste ni förbereda er, för mitt tecken räcker inte för att bli räddad. Hur många som 

inte tillhör mina utvalda kommer att bli frälsta, hur många som inte tillhör mina utvalda kommer att finna 

vägen till frälsning? Titta och be! 

30 I sanning säger jag er att precis som ni hör mitt ord i denna tid på jorden genom ett mänskligt 

sinnes förmedling, så kommer det också att höras i andra världar, om än genom andra kanaler, genom 

andra medel. Men du kommer bara att uppleva dessa mirakel när du går in i det andliga livet. 

31 Vem har inte känt oro inför livet efter detta? Vem av dem som har förlorat en älskad person i 

denna värld har inte känt en längtan efter att få se dem igen, eller åtminstone veta var de är? Allt detta 

kommer du att uppleva, du kommer att se dem igen. Men skaffa dig meriter nu, så att du inte när du 

lämnar denna jord och frågar i den andliga dalen var de du hoppas hitta finns, får svaret att du inte kan se 

dem eftersom de befinner sig på en högre nivå. Glöm inte att jag för länge sedan berättade för er att det 

finns många bostäder i Faderns hus. 

32 Ät mitt ords bröd så att sorg och smärta kan försvinna från ditt hjärta och du kan få en glimt av 

evigt liv. Jag ger dig en liten del av denna frid. 

33 Lyssna på mig en gång till och ta bort de dåliga tankar som världen ger dig från ditt sinne, då kan 

du gå förberedd in i de andliga läror som jag avslöjar för dig. Just nu, i det ögonblick då ni är andligt 

upphöjda, i det ögonblick då ni anstränger er för att samla er i hjärtats innersta del, reflekteras köttets 

passioner i er själ. När kommer du att låta andens kvaliteter och skönhet återspeglas i överflöd i din kropp? 

34 Rengör er själva så att ni kan känna mig, och förkasta steg för steg er materialisering. Lämna de 

falska avgudarna som bor i ohälsosamma nöjen, i fåfänga och i den onödiga önskan om erkännande. 

Bemästra dina passioner som frestar dig och tala till dem som Kristus talade i öknen: "Ni ska inte fresta er 

Herre, utan ni ska dyrka honom." 

35 Jag påminner er också om att jag lärde er att ge en hyllning till Gud och en annan till kejsaren, för 

jag ser att ni ger allt till kejsaren. Undersök er själva varje dag för ett ögonblick, för det kommer 

obönhörligen en timme då ni kommer att höra min röst som kallar er till dom, och då måste er själ 

redogöra för sig själv och sitt kroppsliga skal. Frukta mig inte i den stunden, jag är inte orättvis, men 

frukta er själva! 

36 När jag på jorden har visat er att jag är er välgörare och att jag älskar och förlåter er, tror ni då att 

ni kommer att finna mig förändrad när ni går in i det andliga livet? 

37 När jag söker er och förföljer er med så stor iver, när jag talar till er och sänker mig till den plats 

där ni befinner er, är det för att jag inte vill att ni ska förlora er själva i oändligheten när ni lämnar den här 

världen, att ni är utan ljus, att ni söker Mig men inte finner Mig, att ni, trots att Jag är mycket nära er, 

känner Mig mycket avlägsen och varken hör eller ser Mig. 

38 Lyssna på min undervisning och tillämpa den. Välsignade är ni som lever under stora svårigheter, 

lidanden och bitterhet och ändå ber för dem som gråter, glömmer er själva och ber för nationernas fred. 

För de som agerar på detta sätt kommer att finna ljusets väg som leder till fullkomlighetens rike, och i 

domens stund kommer deras börda att vara mycket lätt. 

39 Jag överöser din ande med fördelar, så att till och med den behövande mannen som klagade över 

att han inte kunde utöva barmhärtighet eftersom han inte hade någonting, i dag kan inse att han har en 

outtömlig andlig rikedom. 

40 Jag talar till er genom ett medel som är mest värdigt Min Gudomlighet: människan, och 

sannerligen säger jag er att denna länk aldrig har brutits. Jag är "det eviga ordet" som alltid har talat och 

kommer att tala till sina älskade barn. 

41 Ju tätare mörkret i den här världen är, desto intensivare är det ljus jag sänder till den så att 

mänskligheten kan känna igen den sanna vägen. Om du redan är utrustad, vilken lycka du skulle känna om 

du kände min närvaro vid varje steg, på varje plats och i varje varelse! Du skulle känna mig i ditt hjärta, 
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höra mig i din ande, känna igen mig i alla mina verk, även de minsta. Idag ropar mänskligheten: "Min 

Gud, hur mörka är livets vägar!" utan att se att Elia, den tredje tidens gudomliga budbärare, har upplyst 

vägarna med Mitt ljus och att ni tydligt kan se spåren av Mitt blod på dem. 

42 Mitt rike står mot ditt rike, jag har rest mig själv för att kämpa mot världen. Men låt ingen bli 

förskräckt, för mitt svärd är gjort av kärlek, och mina arméer är beväpnade med fred och ljus. Mitt rikes 

fiender kommer att besegras av kärlekens universella kraft, men med dessa fiender menar jag inte mina 

barn, utan deras ofullkomligheter, deras olydnad och deras synder, som jag kommer att få dem att 

försvinna. 

43 Hur ska jag använda era hat- och dödsvapen för att förgöra er? Kan jag vara den som förstör mina 

egna barn? Är detta tänkbart för Gud? Jag säger er: Se, här är er kung utan krona, utan spira och utan 

mantel. Sök i mitt ord, döm mig efter det, om du vill. Jag säger er att mitt rike har närmat sig er i denna tid 

för att lära er samtal från ande till ande med er Fader. 

44 Ni är de vandrare som kommer att få se det nya Jerusalem, den vita och lysande staden som inte 

finns på jorden eftersom den är andlig. Gå framåt, förbli fast i tron, gå genom vägen full av bitterhet och 

svårigheter tills du når den stora porten där du kommer att se mig. Där kommer jag att ta emot er och visa 

er mitt rikes prakt, som är min härlighets makt. För att hjälpa dig att nå dit ger jag dig min kärleksstab. 

45 Idag söker ni mitt ord för att stärka er själ, för ni vet att det är en gynnsam tid för att gå 

spiritualiseringens väg. Varje människa bär den väg som är utstakad i hennes hjärta, hon behöver bara vilja 

hitta den. Min kärlek har visat sin kraft för alla mina barn, och mitt ljus har inte lämnat någon i mörker. 

46 Tusentals och åter tusentals varelser lever i förtvivlan och rädsla. Men tiden kommer att komma då 

ni kommer att se dem stiga upp i ljuset eftersom deras smärta kommer att leda dem in på det eviga livets 

väg. Mitt ljus sänker sig över människor som gudomlig inspiration, men då uppstår tvivel hos människor 

och de tror inte att det är Herrens röst som talar till dem, och detta beror på att de ännu inte har förstått den 

tid de lever i. 

47 Mitt frö, som består av kärlek, sanning, barmhärtighet, hälsa och fred, är avsett för alla som vill så 

det. 

48 Ni som hör mitt ord genom det mänskliga intellektuella organet är inte de enda som tar emot 

andliga budskap. Jag vet var andra av mina nya lärjungar befinner sig, de som förbereder sig i kärlek för 

att ta emot mina gudomliga tankar genom inspiration, och som intuitivt vet vilken tid det är. Vet att jag 

inte har gett alla nåden att ta emot mitt ljus eller den andliga världens ljus genom den mänskliga hjärnan. 

Vissa har utrustats på ett sätt och andra på ett annat. Men de kommer alla att vara överens om sanningen, 

som är en, de kommer alla att känna igen varandra i förandligandet, i kärleks- och barmhärtighetsverk för 

sina bröder. 

49 Mänskligheten skulle vilja ha en ny Messias som räddar den från avgrunden, eller åtminstone höra 

Guds röst som en mans röst som ljuder i vinden. Men jag säger er att det räcker med att observera lite eller 

att samla er själ i meditation för att ge den känslighet, och redan då skulle ni höra hur allting talar till er. 

Om det verkar omöjligt för dig att stenarna talar, säger jag dig att inte bara stenarna utan allt som omger 

dig talar till dig om din Skapare, så att du kan vakna upp från dina drömmar om storhet, arrogans och 

materialism. 

50 Detta är slutet på en tidsålder och början på en ny. Gryningens ljus är redan på väg, även om 

nattens skuggor ännu inte har försvunnit. Miraklet finns framför era ögon, men på grund av era hårda 

hjärtan anar ni det ännu inte. Hur kan du gå in i den inre tystnaden om du ännu inte har omvänt dig från 

dina överträdelser? 

51 Du har vant dig vid den ondska och last som omger dig. Du ser dråp, vanära och äktenskapsbrott 

som något naturligt. Du kämpar mot dygden och döljer laster för att framstå som ren i dina bröders ögon. 

52 Sannerligen säger jag er att mänskligheten kommer att hitta vägen till ljuset från dessa mörker. 

Men detta steg kommer att ske långsamt. Vad skulle hända med människorna om de på ett ögonblick 

förstod allt det onda de har orsakat? En del skulle förlora förståndet, andra skulle ta sina egna liv. 

53 Människor, vänta inte tills ni befinner er i den andliga dalen för att resa er och föra ut nyheten om 

min manifestation bland er till världen. Detta budskap kommer att nå folkets hjärta, och det kommer att 

vara början på deras förandligande. 

54 När människor förnyas kommer de att känna min närvaro och min kärlek i sina hjärtan. 
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55 Mina små barn, ni kan inte föreställa er den gudomliga längtan med vilken jag närmar mig ert 

hjärta! Jag kommer för att tala med er, för att glädja mig åt att se er vid mitt bord. Eftersom ni ännu inte 

har lärt er att höja er till mig, kommer jag ner till er. Aldrig kommer jag att sluta älska dig, aldrig kommer 

jag att tröttna på att titta på dig med ömhet. 

56 Denna form av att höra mig genom en mänsklig tolk kommer att upphöra och timmen kommer att 

slå när Fadern ringer i klockan för att kalla er till församlingen för att höra detta Ord för sista gången. 

57 1950 närmar sig, det år efter vilket ni inte längre kommer att höra mig. Tro inte att detta folk 

kommer att få vila när den sista klockan har klingat ut. Tvärtom, detta kommer att vara det första 

ögonblicket i din kamp, i det stora dagsarbete som du sedan kommer att påbörja. 

58 Idag är ni som mina lärjungar från den andra eran, när de omgav Mästaren, lyssnade till hans 

undervisning och iakttog hans verk. Det var Mästaren som talade till folkmassorna, som gjorde underverk 

bland de behövande, som vägledde och korrigerade dem och som försvarade dem. Men han hade meddelat 

dem sin avresa och de visste att de skulle bli kvarlämnade i världen som får bland vargar. 

59 Hur de fruktade den timmen! Och när det var dags att skiljas från varandra blev de ensamma på 

jorden. Men Mästaren stod vid deras sida från sitt rike, hans Ande uppmuntrade dem i varje stund och 

uppfyllde alla sina löften utan undantag. 

60 Varför väntar ni, som vet att denna form av min manifestation kommer att ta slut, på det året 1950 

med likgiltighet? Varför tror du, som redan är trött, att du efter den tiden äntligen kommer att kunna luta 

dig tillbaka och sova? Kom ihåg att ni i dag bara är små barn som senare kommer att bli mästare! Men var 

inte rädd för att din uppgift ska fullbordas, kom ihåg att när jag var bland mina lärjungar var de också 

nybörjare i min undervisning. 

61 Vid ett tillfälle sade jag till Andreas, som var en av mina tolv apostlar: "Tror du på mig?" "Ja, 

herrn", svarade han. "Tror du att du kan bota sjuka i mitt namn?" "Ja, Herre, jag tror att jag kan göra det." 

"Nå", sade jag till honom, "gå på vägen som leder till Jeriko, och du kommer att hitta en sjuk människa på 

den. Laga honom i 

Mitt namn och rapportera det sedan till mig." 

62 Andreas gav sig iväg och på vägen fann han den sjuke mannen, som var spetälsk, och sade till 

honom: "I Kristi namn, min herre och mästare, bli frisk!" Men den spetälske tittade bara sorgset på honom 

utan att känna någon förbättring. För andra och tredje gången talade Andreas mitt namn, men den sjuke 

blev inte frisk. - Lärjungen återvände till mig och sade ödmjukt till mig: "Mästare, den sjuke mannen blev 

inte frisk, han blev inte ren från sin spetälska. Min tro på dig var inte tillräcklig. Men jag har förstått att vi 

inte kan göra det du gör. Dessutom är den personens sjukdom obotlig." 

63 Då sade jag till honom: "Följ mig, Andreas!" och förde honom till den sjuke mannen, som jag bara 

rörde vid med min hand och sade till honom: "Bli frisk!" Den spetälske blev genast ren. 

64 Andreas frågade mig, skamsen och samtidigt förvånad, hur detta kunde hända, och jag svarade att 

barmhärtig kärlek gör mirakel, att han inte kunde göra det eftersom han tvivlade på denna kraft och inte 

ville röra vid den spetälske. Och ändå, hur många sjuka människor, och bland dem hur många spetälska, 

botade Andreas, min älskade lärjunge, inte senare! 

65 Jag kommer att få er att förstå att ni under denna tid av min proklamation utvecklar era gåvor och 

att jag kommer att korrigera er om ni gör fel. Men era bästa frukter kommer att komma efter att ni har hört 

mig. 

66 Inget oavslutat eller ofullbordat ska anden lämna kvar på jorden. 

67 Det jag säger till er hörs bara av några få, men det når alla hjärtan. När Mitt Ord om den andra 

tidsåldern sprids över hela jorden, kommer den här tidens ord att vara som ett gödande regn för det frö 

som Jag sådde tidigare. 

68 Tro inte att ni är det enda sättet att göra min lag känd för människor. Men det är nödvändigt att du 

utför din uppgift, för du är en del av mina gudomliga planer. Förtal eller förnedring får inte skrämma dig. 

Föreställ dig hur din Herre vandrade på jorden. Jag är vägen, sanningen och livet, jag är porten. 

69 Det är dags för er att låta min undervisning lysa genom era verk, så att mitt namn kan klinga i 

jordens mest dolda hörn. Vissa kommer att vara föregångare för andra, precis som Elia har varit min 

föregångare genom tiderna. 
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70 Om du vandrar på min väg kommer du inte att känna trötthet och du kommer inte heller att komma 

till mig utmattad. Jag har hällt ut mitt ljus på denna väg genom detta ord som jag ger er genom röstbäraren, 

ett ord som ni snart inte kommer att höra mer. Prägla spåren av dina steg djupt på denna väg så att rättvisa 

kan skipas mot dig i morgon när du tas till mina goda lärjungar och så att ditt exempel kan tjäna som en 

sporre för dem som kommer efter dig. Jag väntar på dig i evigheten; därför är det aldrig för sent att komma 

till mig. 

71 I Mitt blod kommer du att tvätta bort alla dina fläckar, för vad betyder Mitt blod annat än kärlek? 

Jag kommer att se er leva i min barm, på den högsta punkten av stegen till fullkomlighet, efter att ni har 

korsat försoningens torra och ödsliga öknar, efter att ni har undvikit era passioners fallgropar och efter att 

ni har räddat er från det brusande havets vågor. Smärtan kommer att passera, kampen kommer att passera 

och slutligen kommer du att nå fram till hemlandet där sann fred bor - en lycka som människohjärtat aldrig 

har kunnat föreställa sig, och där ljuset av oändlig visdom lyser. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 62 
1 Älskade lärjungar, jag kommer för att bekräfta för er att allt som jag tidigare har sagt till er nu 

kommer att ske. På samma sätt kommer det som jag har förutsagt er under denna epok genom människans 

sinnesorgan att inträffa. Detta är anledningen till att tron har återupplivats i dessa skaror som till en början 

kom för att undersöka Mitt Ord för att ta reda på om det var sant att den Gudomlige Mästaren gav sina 

barn sin kärleksundervisning, och som därefter ägnade sig åt att studera och undersöka (undervisningen) 

för att omedelbart föra ut denna undervisning till mänskligheten. 

2 Du börjar älska allt som är värt ditt hjärta och din anda som är renad från passioner, och omärkligt 

slutar du att älska allt som du tidigare strävade efter i världen. - På så sätt talar Sanningens Ande till er i 

denna tid när han gör sitt ord känt genom obildade, enkla och syndiga varelser. Små och fattiga 

mötesplatser har du byggt upp i de mest avlägsna hörnen av städer och byar, och där har folket samlats, 

ivrigt för att höra min undervisning. 

3 En gång hörde folket Jesus tala i byarna, vid flodernas stränder och på landsbygden, tills det 

ögonblick kom då Mitt verk skulle fullbordas och Jag gick in i Jerusalem, den stad vars namn för alltid är 

förknippat med Mästarens namn. Men detta folk lät mig inte gå, inte för att de älskade mig, utan för att de 

var på väg att döda honom som gav dem budskapet om en högre undervisning än den som de hittills hade 

fått från sin Herre. 

4 Nu säger Kristus till er: Jag är porten till det nya Jerusalem. Välsignade är alla de som går in i den 

ljusa och heliga staden genom den, för de kommer aldrig att lämna den heller - men inte för att de möter 

döden, tvärtom, där kommer de att finna det eviga livet. 

5 Medan era kroppar sänks ner i jorden, i vars sköte de kommer att blandas med den för att göra den 

fruktbar - för även efter döden kommer de att fortsätta att vara styrka och liv - kommer er ande, som är 

ovanför ert väsen, inte att stanna kvar i jorden, utan den kommer att röra sig med själen för att visa sig för 

den som en bok vars djupa och kloka lärdomar kommer att studeras av själen. Där kommer din själs ögon 

att öppna sig för sanningen, och på ett ögonblick kommer du att veta hur du ska tolka det som du inte har 

kunnat förstå under en hel livstid. Där kommer du att förstå vad det innebär att vara ett Guds barn och en 

broder till din nästa. Där kommer du att förstå 

Du kommer att förstå värdet av allt du har haft, du kommer att känna ånger och samvetskval för de misstag 

du har gjort, för den tid du har förlorat, och de vackraste besluten om rättelse och gottgörelse kommer att 

födas i dig. 

6 Det var nödvändigt för mig att komma till er vid den här tiden med en detaljerad och fullständig 

instruktion för att klargöra mysterier och avlägsna okunskap så att ni kunde känna till alla de gåvor som er 

Fader har gett er. Utan denna kunskap och utan denna utveckling skulle ni inte ha kunnat närma er mig, 

och ni skulle ständigt ha vandrat runt i ert hav av osäkerhet. 

7 Du har inte kunnat använda de andliga gåvor och krafter du har på grund av din okunskap. Men 

när de har visat sig på ett spontant och naturligt sätt hos något av mina barn har det alltid funnits någon 

som förklarat honom onormal eller tillskrivit honom ockulta och onaturliga krafter. 

8 Stackars mänsklighet, som - trots att den har den sanna Guden som Gud - varken känner honom 

eller förstår honom, på samma sätt som den inte har kunnat känna igen sig själv eftersom den bär ett mörkt 

bandage framför ögonen på grund av sin religiösa fanatism - som ett resultat av denna orena och 

ofullkomliga dyrkan av Gud, som alltid har varit ett hinder för dess andliga uppstigning och utveckling. 

Men jag, som är själarnas sanna och enda herde, som kan leda dem till det hem som min barmhärtighet har 

avsett för dem - jag går efter de förlorade fåren för att föra dem in på ljusets väg som leder till den 

himmelska inhägnaden. 

9 Därför visar jag dig en ny sida i det sanna livets bok. 

10 Jag tar ingenting från dig, tvärtom, jag lämnar allt till dig. Det är ännu inte dags för mig att komma 

till skörden. 

11 Jag lär er med Mina gudomliga läror att bruka jorden, och när ni har gjort framsteg i studiet och 

kunskapen om Min Lag ska ni göra den känd för era bröder, tillsammans med vittnesmålet om era 

gärningar av kärlek och barmhärtighet. Jag kommer att följa dina steg från evighet till evighet och bevaka 

din säd. När tiden är mogen kommer ni att ge mig er skörd. 
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12 Du lever i en tid av prövningar. Det går inte en timme av dagen utan att du ställs inför någon 

prövning. Under denna börda hädar den världsliga människan, och den förvånade lärjungen frågar sig 

själv: Varför känner jag mig tyngd av prövningarnas börda, fastän jag följer Mästarens spår? - Men 

Mästaren svarar dig: Den som följer mig kommer att bära ett kors, och ju mer samvetsgrant han håller sig 

till mig och efterliknar mig, desto bittrare blir hans bägare. För vad skulle ni vara utan prövningar? När 

kan du komma till mig? 

13 Andens välsignelse är för dem som bär sitt korsets börda på sina axlar och som har en blick av 

förlåtelse för dem som förolämpar dem, ett tröstande ord för dem som lider och en hand som välsignar alla 

som korsar deras väg. 

14 Nåd kommer att komma till dem som på den smärtsamma vägen i sina liv kan resa sig upp med 

överlåtelse när de faller, och som utan att kasta av sig korset för sitt uppdrag når bergets topp tillsammans 

med honom. För dessa kommer att ha följt sin Mästare i sina liv och kommer att vara med honom i hans 

rike. 

15 Tro inte att Kristus, eftersom han var den inkarnerade Guden, blödde och dog utan att känna 

smärta i sitt lidande. Jag säger er att Kristi smärta var verklig, och det har inte funnits någon liknande 

smärta förr eller senare. Det var i hans kött som smärtan var så intensiv att han ropade: "Min Gud, min 

Gud, varför har du övergivit mig?" 

16 Även lidandets bägare kommer att överlämnas till dig. Förkasta den inte, för du kommer aldrig att 

få en prövning som överstiger din styrka. 

17 Jag väcker er med mitt ljus, och på samma sätt kommer jag att väcka upp samfund med detta ords 

sanning. 

18 Min barmhärtiga kärlek har upplyst alla andar vid denna tid, och frågor och oro har brutit ut i dem. 

Män och kvinnor reser sig upp för att söka ljus eftersom de känner sig som skeppsbrutna mitt i en storm. 

19 Alla - från vetenskapsmän som har gått vilse i livets hav till dem vars hjärnor är otränade - känner 

att den nya eran är på väg. Hur många av dessa människor kommer inte, när de söker mig, att komma till 

dig för att fråga vad Mästaren lärde dig! Alla kommer inte att komma ödmjukt, vissa kommer att kräva 

bevis för att tro och andra kommer att hota dig! Detta är den tid som du måste vara beredd på, detta är din 

möjlighet att tjäna pengar inför din Herre. 

20 Ni skall tala så som jag har lärt er. Från dina läppar skall det inte komma ljudliga ord utan innehåll, 

så som människor använder dem. Låt bara ödmjuka, enkla och uppriktiga ord komma ur din mun, så 

kommer de att beröra hela hjärtat hos den som tar emot dem. - Gör er också värdiga för mig att avslöja de 

hemligheter som väntar på att komma fram i ljuset i min dolda kammare i hjärtat. Uppmuntra er själva i 

mig, tveka inte för någonting. 

Det är inte min vilja att människor ska stänga era munnar och tysta mitt folk genom att sprida rädsla. 

21 Ge de prövningar som ni har genomgått ett ordentligt värde, så att ni inte fruktar de prövningar 

som kommer att komma. Du har besegrat Farao, du har gått över de avgudar som du brukade dyrka som 

om de vore din Gud. Ni har glömt traditionerna och hållit lagen och förkastat religiös fanatism. Men i 

denna kamp har din anda blivit stålsatt. 

22 Ge inte din kropp mer betydelse än den egentligen har, och låt den inte heller ta den plats som 

endast tillhör din ande. 

23 Förstå att kroppshöljet bara är det verktyg du behöver för att anden ska kunna manifestera sig på 

jorden. 

24 Du bör gå till jobbet i ödmjukhet för att fullgöra din uppgift, då kommer du att bli förvånad över 

att se hur en mystisk kraft tillhandahåller och förbereder allt i din väg. Om du placerar fröet av min 

undervisning i något hjärta kommer du också att upptäcka att det - även innan du kommer till det - redan 

har blivit uppmärksamt och mottagligt för det, och att det därför har kunnat ta emot fröet i sitt hjärta. 

25 Förtvivla inte när ni ser att åkrarna är torra just nu. Tappa inte modet när du när du sår ett frö 

upptäcker att det bara finns stenar under jordmånen. Kämpa mot stenarna själva! Jag ger dig verktygen för 

att göra det. Ha tro och jag lovar att göra mig känd där du behöver mig. 

26 Se upp, för människor kommer att förbereda sig och förena sig i stora och mäktiga grupperingar 

utan att veta varför de gör det. Men du vet att de är på jakt efter Min Tredje Uppenbarelse, på jakt efter 

Honom som lovade att återvända till dem. De kommer att söka efter ljus i de tidigare testamenten i hopp 
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om att hitta ett ord som kan bekräfta deras övertygelse om att detta är tiden för min återkomst i form av 

den Helige Ande. 

27 Människor frågar mig och säger till mig: "Herre, om du finns, varför manifesterar du dig inte bland 

oss, trots att du vid andra tillfällen har kommit ner till vår jordiska värld? Varför kommer du inte i dag? Är 

vår gudlöshet nu så stor att den hindrar dig från att komma till vår hjälp? Ni har alltid sökt de förlorade, de 

blinda och de spetälska - nu är världen full av dem. Väcker vi inte längre din barmhärtighet? - Du sa till 

dina apostlar att du skulle återvända till folket och att du skulle ge tecken på din ankomst, vilket vi nu tror 

att vi ser. Varför visar du oss inte ditt ansikte?" 

28 Se, på detta sätt väntar människorna på mig utan att känna att jag är bland dem. Jag är framför 

deras ögon och de ser mig inte, jag talar till dem och de hör inte min röst, och när de äntligen ser mig för 

ett ögonblick förnekar de mig. Men jag fortsätter att vittna om mig, och de som hoppas på mig kommer 

jag att fortsätta att förvänta mig. 

29 Men sannerligen har tecknen på Min uppenbarelse i denna tid varit stora, till och med 

människoblodet, som utgjuts i floder och vattnar jorden, har indikerat tiden för Min närvaro bland er i 

form av den Helige Ande. 

30 Allt var skrivet i de sju seglens bok, som finns i Gud och vars existens uppenbarades för 

mänskligheten genom aposteln och profeten Johannes. Innehållet i den boken avslöjades för er endast av 

det gudomliga lammet, för varken på jorden eller i himlen fanns det någon rättvis ande som kunde förklara 

för er de djupa mysterierna om Guds kärlek, liv och rättvisa. Men det gudomliga lammet, som är Kristus, 

släppte på förseglingarna som stängde livets bok för att avslöja dess innehåll för sina barn. Och nu sändes 

Elia som en representant för den tredje tidsåldern och som en föregångare till min manifestation bland 

människorna, för att förbereda era sinnen för att förstå denna uppenbarelse. Det var han som satte den 

första stenen i den Helige Andes tempel och som avslöjade för er att ni befinner er i det sjätte sigillets tid 

och att alla som kommer att höra och se dessa manifestationer kommer att bli vittnen inför mänskligheten, 

till vilka de måste överlämna Min sanning och med sina verk vittna om att Min manifestation är verklig. 

31 De första sinnena genom vilka detta ljus manifesterades var förberedda av min nåd. Men för att 

vara värdiga min manifestation bad de och stannade kvar i tro, vördnad och upphöjdhet. Bland dem fanns 

min son Roque och min tjänare Damiana - röstbärare genom vilka först Elia i honom och sedan det 

gudomliga ordet i henne tillkännagav för mänskligheten att den tredje tidsåldern skulle komma. Genom 

deras förmedling började jag kalla fram Israels barn och märka ut de utvalda i varje stam. 

32 Sedan dess har några av mina barn försökt släcka detta ljus. Men sannerligen säger jag er att ingen 

kommer att kunna göra detta, för ljuset från den sjätte ljusstaken kommer från Gud. Snarare har de som 

har försökt bekämpa detta ljus tänt dess låga. 

33 Studera därför Min undervisning och berätta för mig om alla dessa profetior skulle kunna ha blivit 

verklighet i något religiöst samfunds sköte. 

34 Med kärlekens och livets ord har jag lärt er en perfekt tillbedjan av Gud, och ni har lärt känna en 

ny förening med er Fader som förbereder er för den perfekta föreningen av ande med ande. 

35 Andens förmågor har uppenbarats för er, och ni har förstått att ni har ett arv, men att ni inte visste 

om det, trots att ni har ett arv. Jag övertygade er om min närvaro genom att ge er de fördelar på er livsväg 

som endast min barmhärtighet kan åstadkomma - både för er fysiska hälsa och för er moraliska; för endast 

trons ljus kommer att låta er nå slutet på er andliga väg av gottgörelse. 

36 I dag tar jag emot alla mina barns offer och böner. 

37 Skaka av dig tröttheten från själ och kropp, för du måste fortfarande gå och arbeta. Smärtans tid 

har sammanfallit med tiden för min ankomst, så att ni inte blir övergivna. Vilken glädje kommer de som 

möter livets lidanden genom att praktisera min undervisning att uppleva! 

38 Under denna tid kommer ert hjärta att lära sig att slå i kärlek till andra, för ni kommer att känna er 

själva i sanning som bröder i Gud. Handen från den som älskar kommer att vara stark för att lyfta upp den 

fallne. Den klippa som känner min barmhärtighets beröring kommer att ge outtömligt vatten. 

39 I dag är läpparna på barnen till detta folk fortfarande stängda och de förkunnar inte för världen att 

Rabbi Kristus har återvänt. Men din dumhet får inte vara längre, annars kommer du i morgon att gråta över 

din olydnad. 
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40 Ni tror verkligen att era verk kommer att fortsätta som frön för framtida generationer, och att ni var 

tvungna att gå igenom lidandets smältdegel bara för att rena er själva och för att ni skulle förstå de gåvor 

jag har gett er. Många av er var tvungna att tvätta er i reningens vatten. Röstbärarens sinne renades, hjärtat 

hos den som var tvungen att vägleda människor, handen hos den som var tvungen att bota de sjuka, den 

andliga synen hos dem som var tvungna att gå in i det hinsides för att profetera. 

41 Smärtan, bägaren av bitterhet och prövningarna i era liv har stålsatt er så att ni kan stå emot den 

strid som närmar sig. För sannerligen säger jag er att er tro, er andlighet och ert tålamod kommer att 

prövas av mänskligheten. Detta säger jag inte bara till dem som lyssnar till mig nu, utan till alla dem som, 

även efter denna manifestation, kommer att resa sig och ta upp sitt kors för att följa mig. 

42 Klä er med ödmjukhet, barmhärtighet och ödmjukhet, så att ni kan bli erkända som mina lärjungar. 

Om ni verkligen betraktar er själva som Jesu lärjungar kommer till och med fariséerna, när de närmar sig 

er dolda under en mask för att attackera er, att bli mjuka lamm inför ert exempel på vargar. 

43 Jag vill rädda dig med mitt ljus. Det finns ingen som i dag kan säga att han redan är frälst. 

Sannerligen säger jag er: Om jag skulle erbjuda er frälsning för en rättfärdig i denna tid, skulle ni vara 

förlorade, för ni kan inte presentera en rättfärdig för mig. 

44 Mänskligheten är skeppsbruten mitt i en storm av synder och laster. Det är inte bara människan 

som när hon växer upp fläckar sin själ genom att låta sina passioner utvecklas; även barnet i sin späda 

barndom upplever att båten som det seglar i kapsejsar. Mitt ord, fullt av uppenbarelser, reser sig mitt i 

denna mänsklighet som en gigantisk fyr, som visar den sanna vägen för de skeppsbrutna och återupplivar 

hoppet hos dem som var nära att förlora tron. 

45 Det står skrivet att "varje öga skall se mig", för andligt sett skall alla känna min sanning. De blinda 

kommer att öppna sina ögon för ljuset och se Elia leda stora skaror in i min närvaro. Den icke-troende 

världen kommer att bli överväldigad av denna typ av vittnesmål, av överraskningar och bevis, och medan 

vissa kommer att förneka mig och hålla upp Skrifterna som bevis, kommer andra att glädjas, eftersom de 

kommer att se den stund då många profetior som jag tillkännagav genom mina profeters och Jesu mun 

kommer att gå i uppfyllelse. 

46 De som väntar på min ankomst i sina kyrkors sköte anar inte ens på vilket sätt och var jag ger mig 

till känna, även om min manifestation har gjort sig påmind genom många händelser. Som en blixt som 

uppstår i öster och försvinner i väster, så har min ankomst varit. Men min Andes vibrationer och 

reflektioner har förvandlats till människornas ord bland er, så att ni kan förstå vem han är som knackade 

på dörren till människornas hjärtan och varför tecknen gavs. 

47 Jag ville göra mig själv känd genom obildade, enkla sinnen, eftersom de är fria från fördomar och 

förvrängda tolkningar av min lag, och därför är de mest lämpade att förmedla mitt ord i största renhet. 

Detta ord kommer att diskuteras passionerat av mänskligheten, även om de vill lägga en slöja av 

likgiltighet över det. För det kommer att vara det enda som i denna tid kommer att kasta ljus över många 

mysterier och många fel. 

48 Sannerligen säger jag er: Efter 1950 ska jag med min makt och rättvisa drabba alla kyrkliga ritualer 

som firas i världen, och om deras präster och pastorer inte vaknar upp vid denna väckarklocka, ska jag tala 

till dem genom att använda minderåriga. Precis som nationerna har drabbats av min rättvisa, kommer de 

olika samfundskonstellationerna också att utsättas för prövningen. Varje krona, spira, titel och hierarki 

kommer att bedömas. 

49 Människor, var förvarar ni de ord och den undervisning som jag har gett er med så mycket kärlek? 

Tänk på att detta ord har varit den gudomliga smekning med vilken er Fader har väckt er i denna tid. Eller 

ska du vänta på att naturens okontrollerade krafter ska väcka dig ur din slummer? 

50 Fadern vill inte visa sig för sitt folk med förebråelser utan välsigna deras gärningar, men ännu 

finns det ingen avsikt att förnya er, och det beror på att ni inte har kunnat förstå all den kärlek som er 

Mästare har visat när han drog ut er ur smutsen och klädde er med sin nåd. 

51 Hör ni inte Andens röst som talar om för er att ni är lärjungar från den tredje eran? Lyssna på den 

rösten och lyft upp er själva! Er Mästare har med sitt lidande, sin undervisning och sitt exempel redan 

skrivit in den lag som ni ska följa i människornas hjärtan. Apostlarna, dessa martyrer, kämpade för att 

vårda fröna till Min lära. Kämpa nu för morgondagens generationer, för från detta frö kommer du att 

skörda den mogna frukten som kommer att ge din själ frid och lycka. 
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52 Kärlek till er Gud, barmhärtighet för era bröder och önskan om fullkomlighet skall föra er till att 

praktisera min undervisning. Ni behöver inte smärta eller rädsla för min rättvisa för att sporra er till arbete, 

för då är era förtjänster inte sanna i mina ögon. 

53 Låt andra folk vakna upp till den nya tiden först när de ser länder som ödeläggs av vattenfloder, 

nationer som förstörs av krig och pest som förstör liv. Dessa folk - som har blivit arroganta i sina 

vetenskaper och som vaggas till sömns av sina religioners prakt - kommer inte att känna igen mitt ord i 

denna oansenliga form, och de kommer inte heller att känna min uppenbarelse i anden. Därför måste 

jorden först skakas och naturen kommer att säga till människorna: Tiden är fullbordad och Herren har 

kommit till er. - För att mänskligheten ska kunna vakna upp, öppna ögonen och bekräfta att det är jag som 

har kommit, måste människans makt och arrogans först drabbas. Men er uppgift är att vakta, be och 

förbereda er. 

54 Någon säger till mig i sitt hjärta: "Herre, hur är det möjligt att du - trots att du älskar oss så mycket 

- låter oss känna din rättvisa på detta sätt?" Till detta svarar jag dig: Om min rättvisa inte mötte dina 

gärningar på detta sätt skulle du vara oåterkalleligt förlorad. Om jag tillåter att smärta kommer över er och 

även döden, är det för att smärta renar själen och döden förnyar den. Varför skulle ni inte dricka lidandets 

och dödens bägare, fastän ni själva har skapat den? Sannerligen säger jag er: smärtan och döden i köttet är 

mindre fruktansvärd än den smärta och död som själen känner av ånger eller sorg över att ha förolämpat 

sin skapare med sina överträdelser. 

55 Du lyssnar utan att förstå. Lämna inte hela ansvaret för att förstå Mitt Ord antingen till anden 

ensam eller till det jordbundna sinnet ensam, utan att var och en tar sin del av ansvaret. Låt det vara 

samvetet som avgör vad den ena eller den andra är ansvarig för. 

56 När ni upplever att jag har kommit till er full av frid, blir ni då inte rörda av medlidande vid tanken 

på de av era bröder som inte har ett ögonblicks frid? Skulle det inte glädja era hjärtan om jag berättade för 

er att era bröder kan vakna upp till ljuset genom era böner och tankar som är omslutna av medkänsla? 

57 På den tiden kom Fadern för att rädda sina barn; i vår tid är det människorna som räddar varandra 

genom den kärlek som deras Fader lärde dem. 

58 Min barmhärtighet har byggt en bro mellan mitt rike och jorden. Denna bro är mitt folk; genom 

den kommer människor att nå det förlovade landet. 

59 Jag har spridit Min Visdom bland Mitt folk, Maria har hällt Hennes Kärlek i era hjärtan - men var 

är denna Kärlek och denna Visdom som ni fortfarande inte erbjuder Mig? Vad gör du med det du får från 

den gudomliga barmhärtigheten? Ni tvivlar för stunder eftersom jag kommer i andevärlden; känn mig i 

denna form, för sannerligen säger jag er att ni aldrig mer kommer att få mig som människa. 

60 Genom röstbärarens mun hör ni mitt ord, och den rösten har gett ett rop till dem som har gått vilse 

och sprungit efter världens människor, nöjen och skatter, i tron att hitta bättre platser än de platser som 

Fadern har avsett för vart och ett av sina barn. Dessa barn har kommit in i min närvaro med trasiga 

"kläder", med äcklade hjärtan och med märken som materialismens berusning har lämnat på hela deras 

varelse. - När Fadern frågar dig om ditt klädesplagg, förstå att det är den mänskliga värdighetens 

klädesplagg, som är vitt och rent, och därför ska du alltid presentera det för mig. 

61 Många återvänder nu till mig. Är det för att de älskar mig? Nej, orsaken är att det kom en tid då 

världen inte kunde erbjuda dem vad de bad om. Då kom de ihåg att jag finns, men jag accepterar dem. När 

de nu hör mig ångrar de sina synder och kärlek till sin Fader föds i deras hjärtan. Mitt ords ljus kommer att 

bli som en ny gryning för mina barn, och deras förflutna kommer att vara som natt när det är över. 

62 Släck din törst helt och hållet, kom ihåg att ditt ord mycket snart kommer att släcka din brors törst. 

Om du fortfarande känner dig törstig trots att du hör mig och dricker av detta vin, beror det på att ditt 

hjärta önskar världens härligheter. Endast Mitt mest tålmodiga och kärleksfulla Ord kommer att kunna 

utföra miraklet med din förvandling, och då kommer du verkligen att vara värdig att vandra din väg och ge 

Mina instruktioner till dina bröder. Förödmjuka inte någon och förneka honom inte min barmhärtighet, 

gynna inte någon, för då skulle ni inte ha mig som förebild. Tror ni att Mitt blod som utgöts på korset inte 

längre faller på någon av syndarna? 

63 När Johannes Döparen förkunnade att himmelriket snart skulle komma, var hans profetia till för 

alla. Denna profet och föregångare till Kristus har varit bland er vid denna tid. Han kom innan Min stråle 

manifesterade sig genom det mänskliga förståndsorganet, och han kom också för att tillkännage att den 
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Helige Andes ankomst var mycket nära. Hans tillkännagivande, hans profetia var till alla utan undantag, 

och ni har känt honom i denna tid under namnet Elia, för denna Ande är den som tillhör den profet som 

har varit med människorna i alla tider, och han är den förebådare som har förberett Herrens vägar. Därför 

välkomnar jag er alla, för jag kom utan att döma synder eller förnedra den som har smutsat ner sig mest. 

Dessa kommer att vara bland dem som älskar mig mest intensivt, för deras överträdelser var många och 

alla har blivit förlåtna. 

64 Den "stjärna" som indikerar min närvaro och mitt ord har bara "setts" av vanligt folk. Kungarna 

och vetenskapsmännen har sovit i sin storhet och har inte kunnat upptäcka det gudomliga ljuset på 

himlavalvet, för att sedan ge sig iväg och följa det som magikerna i öst som lämnade allt bakom sig för att 

nå det himmelska ljuset som förkunnade frälsarens ankomst för världen. Om de lärda skulle söka mitt ljus, 

och om de som lever i stor rikedom skulle omsätta något av mina läror i praktiken, skulle de känna min 

närvaro i sina hjärtan. 

65 En gång berättade jag för er att det är lättare för en kamel att gå genom ett nålsöga än för en rik 

snåljåp att komma in i himmelriket. I dag säger jag er att dessa hjärtan måste frigöra sig från själviskhet 

och utöva aktiv välgörenhet mot sina bröder så att deras själ kan gå igenom frälsningens smala väg. Det är 

inte nödvändigt att befria sig från ägodelar och rikedomar, utan endast från själviskhet. 

66 Hur många av er har inte en gång varit ägare till en förmögenhet på jorden och glömt bort er nästas 

elände och behov? När sedan timmen för din själs dom kom, kände du att omfattningen av dina synder var 

så stor och den andliga porten så trång att du insåg att du inte kunde gå igenom. 

67 I dag är det inte en skatt av materiella ting som du ska dela med dig av till de behövande. Din 

rikedom vid denna tid består av ljus och andlig kunskap, vilket är anledningen till att du kan betrakta dig 

själv som andligt rik. Men tänk efter: Om det är en allvarlig överträdelse inför Gud att förneka din bror 

världens rikedomar och hålla fast vid dem, vad innebär det då att förneka honom de andliga nådegåvorna, 

som aldrig minskar, hur mycket du än ger av dem? Vad blir då rättvisan för dessa rika själar som visar sig 

så själviska? 

68 Jag har bestämt att du ska ge mänskligheten stora lärdomar genom din medling. Sannerligen säger 

jag er: Detta folk har inte bildats av en slump, och inte heller har ett enda hjärta lagts till av en slump. De 

fyrtiofyra tusen som måste gå till arbetet i ande och kropp ska vara som en öppen bok full av ljus, 

erfarenhet och gottgörelse. 

Därför rör jag deras själar genom samvetet, och sannerligen säger jag er: Om de inte omvänder sig 

under dagen, så kommer de att göra det när det blir mörkt. Men de kommer att vända sin blick uppåt mot 

Fadern och därefter ta vägen till fulländning. 

69 Jag ger er fortfarande en ytterligare tid för att reflektera över ert uppdrag och förbereda ert hjärta. 

Jag sänder ut er i denna tid så att ni kan vittna om min sanning. Det sjätte inseglet talar, dess ljus sprider 

sig, dess mysterium klarnar. Kalla män, kvinnor och barn att höra Mitt Ord, för år 1950 kommer att 

komma och Min röst kommer inte längre att höras i denna form. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 63 
1 Varför darrar ditt hjärta av rädsla när du hör Mitt Ord som domare? Åh, om ni bara alltid var 

rädda, men inte för straff, utan för skam för att ni sårar mig och orenar er själva. Hur mycket gott skulle du 

inte göra för din själ! 

2 Jag har sagt till er att ni ska göra er värdiga för min närvaro i denna manifestation, så att ni inte 

stänger portarna till min barmhärtighet. 

3 Jag är perfekt och jag förväntar mig perfektion av dig. Endast på detta sätt kan du nå bergets topp. 

För detta ger jag er tid, ljus och styrka. 

4 På denna dag som människorna tillägnar minnet av dem som har gått bort i det hinsides, och som 

de felaktigt kallar de dödas dag, beviljar jag er att dessa varelser får kontakta er så att de kan ge er bevis på 

att de är i livet. De kommer att berätta för dig att precis som du har fått andliga uppdrag att utföra på 

jorden, så utför de också svåra uppdrag i den andliga dalen. 

5 Gråt inte för dessa varelser, belasta dem inte med dina materiella bekymmer, sakna inte respekt för 

dem. Låt dem kommunicera med er, ta emot deras budskap och goda råd i era hjärtan och låt dem sedan gå 

i fred till den värld där de bor och från vilken de vakar över er. Denna nåd att höra dem kommer snart att 

gå över. Efteråt kommer ni bara att känna deras närvaro i era hjärtan. 

6 Medan jag förenar er, inte bara med alla som bor på jorden utan också med dem som bor i andra 

världar, känner många av nationerna inte min närvaro eftersom de är involverade i sina krig. Men utan att 

veta det uppfyller de mitt ord från den andra eran, där jag meddelade er att jag skulle återvända när dessa 

händelser inträffade i mänskligheten. 

7 Gå till jobbet, utforska detta ord med iver. Vad skulle hända med er om ni inte längre kunde höra 

det, om dessa munnar tystades före den fastställda tiden? Vilka instruktioner skulle du ge till dem som 

ännu inte har kommit, eftersom jag ännu inte har gett er alla mina uppenbarelser? 

8 Fortsätt att förnya dig, observera, be och lär dig. Lyssna på mig så mycket du vill, men vänj dig 

inte vid min närvaro. Sök mig alltid som Fader och Mästare, utmana aldrig min rättvisa. 

9 Se hur ni genom denna lilla tro ni har haft har fått många mirakel, som det nuvarande, genom 

vilket ni kommer att höra rösten från dem som var era släktingar i världen. 

10 Det kommer inte att vara gravarna som öppnas för att släppa fram dem som är orörliga i dem; det 

kommer att vara andevärldens portar som släpper igenom dem som är fulla av ljus och liv för att låta er 

veta om deras fortsatta liv. 

11 Om en av dessa varelser fortfarande skulle uttrycka mänskliga böjelser eller begär efter jordiska 

ting, förbarma dig över honom och ge honom ljus genom din bön. Kom ihåg att ni ska stödja varandra. 

12 På så sätt går du steg för steg framåt på den väg som leder upp till bergets topp, dit du kommer att 

nå när du har renhet och fulländning i själen. 

13 Förstå att ni har Kristus som er Mästare, att mitt ord som har givits genom dessa människors läppar 

har förenat er, och att detta ord är kärlekens och visdomens bok. Jag ger dig en ny lektion varje gång för 

att din själ ska bli uppfriskad. Idag känner du glädje när du lyssnar på mig, imorgon kommer du att känna 

glädje när du omsätter mina instruktioner i praktiken. Jag har sagt att människor kommer att komma till 

dig och söka detta ljus, och det är nödvändigt att de finner det i dina ord, i dina verk och i ditt liv. 

14 Jag har dukat bordet och bjudit in er till min bankett, men jag säger er att det senare kommer att 

vara ni som dukar bordet för att sedan ta emot era bröder och på så sätt fortsätta denna fest av brödraskap 

och kärlek i all evighet. I denna tredje tid kommer din ande att uppfylla sitt öde att undervisa dina bröder 

och dela med sig av allt som den har fått från min barmhärtighet. Det kommer inte att vara materiella ting 

- eftersom ni saknar sådana - utan det kommer att vara andliga ting som ni överöses med. 

För att din dygd ska bli trodd och för att ditt ord ska ha kraft att övertyga och omvända dig måste du 

hålla dig på den goda vägen. När du känner att Min kärlek har tagit dig bort från ondskans väg och placerat 

dig på förnyelsens väg, ta fasta steg dit och återvänd inte till den plats från vilken du blev räddad. När du 

sedan börjar predika förnyelse, korrigering och uthållighet i det goda kommer du lätt att vinna och röra 

syndarens hjärta. Om du vet hur du ska rena ditt hjärta och dina läppar i de ögonblick då du riktar dina ord 

till din brors hårda hjärta, om du i dessa ögonblick lyfter dina tankar till mig med tillförsikt, kommer det 
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att bli jag som talar genom din förmedling och rör vid de mest dolda fibrerna i detta hjärta med sitt ord, 

och på så sätt får det att känna min närvaro. 

15 Förstå att ni måste förändra er själva andligt och fysiskt, att många av era seder och traditioner - ett 

arv från era förfäder - måste försvinna ur era liv för att ge plats åt förandligandet. 

16 Se hur mänskligheten störtar ner i en avgrund, medan du fortfarande är fångad i en djup sömn där 

du bara söker din vila och inte bryr dig om vad som händer med andra. Jag säger er återigen att ni inte 

längre ska bry er om det onödiga, det skadliga, så att ni bättre kan använda dessa stunder för att göra 

barmhärtighetsverk, för att så Mitt kärleksfrö i era bröders själar. 

17 Detta är den tid som mina profeter har sett och meddelat, detta är den tid som jag har förutspått för 

er i mitt ord. Vet hur den ena efter den andra av dessa profetior nu förverkligas. Mitt kungliga ord drar sig 

aldrig tillbaka, det motsäger inte sig självt och förnekar inte heller sig självt. Till och med genom dessa 

mänskliga språkrör har jag gett er många profetior som ni har sett uppfyllas den ena efter den andra. Jag 

berättar detta för er eftersom år 1950 närmar sig och efter det kommer ni inte längre att höra Mitt Ord 

genom det mänskliga intellektuella organet. 

18 Jag talar till er med vänliga ord fulla av kärlek för att övertyga er om att ni måste förbereda er inför 

denna stora dag. Välsignade är de som litar på att Mitt Ord är oföränderligt och som förbereder sig för 

denna tid, för de kommer inte att bli förskräckta över att denna form av Min manifestation kommer att 

upphöra. 

19 Lyssna på min röst, ni kan fortfarande uppdatera er med den i några år. Det är den höga sången 

som ljuder i himlen och vars eko hörs på jorden. När denna sång inte längre kan höras genom munnen på 

Mina röstbärare, kommer jag att få er att höra den hädanefter i de innersta fördjupningarna av era hjärtan 

när ni andligt förenar er med mig. I sanning säger jag er att det är bara en kort tid tills dess som dessa 

förutsägelser kommer att besannas. Men jag säger er också att människan inte kommer att kunna sätta sin 

vilja över min genom att försöka förlänga min förkunnelse bland er. Var vaksamma, för många kommer att 

försöka bedra sina bröder. Ni ska fortsätta att föra syndare till min närvaro, de som har besudlat sig genom 

stöld, äktenskapsbrott eller brott - inte för att anklaga dem inför Herren, utan för att de ska få förlåtelse och 

bli befriade från sitt mörker och sina fläckar. 

20 Ni skall fortsätta att smörja de sjuka med kärlek och i mitt namn, med lika stor eller större tillit och 

tro än den ni nu har, så att jag kan fortsätta att göra underverk bland er. Detta kommer att vara det utsäde 

som jag tar emot och lagrar i mina spannmålsmagasin. 

21 Vilken av dina handlingar tycker du har varit perfekt? Ditt samvete säger dig att du inte har gjort 

en enda till i dag. 

22 Kom ihåg att endast det som är fullkomligt når mig. Därför kommer din ande bara in i mitt rike när 

den har uppnått fulländning. Ni kom ut från mig utan erfarenhet, men ni måste återvända till mig prydda 

med era förtjänster och dygder*. 
* Andens klädsel, som måste prydas med våra förtjänster och dygder, är vår själ, för anden kan bara återvända 

till Guds hjärta med sin renade själs klädsel. 

23 Folket, lyft upp era ansikten och skåda himlen. När ni känner att jag kommer som domare, darrar 

ni och böjer er ner. Förstå att tiden för Min andliga dialog med människan har kommit, som det står 

skrivet. 

24 Röstbärare av detta folk, ni som är de instrument genom vilka jag talar till mänskligheten, lyssna 

till Mitt Ord som säger er: ni är källan, Mitt Ord är det kristallklara vattnet. Låt den flöda över, men behåll 

dess renhet. 

25 På detta folk ska Mina instruktioner komma ner, så att Min sanning kan förbli förankrad. Från er 

kommer de trogna avskrifter att utgå som senare kommer att präglas i alla människors hjärtan av alla raser. 

Bland er finns de lärjungar som kommer att förena och ordna skrifterna. 

26 Min himmelska konsert kommer att höras på jorden så att profeternas förutsägelser och Jesu ord 

kommer att uppfyllas. För länge sedan talade Joel till er om en tid då Israels söner och döttrar skulle 

profetera och ha visioner och drömmar, och att min Ande skulle hällas ut över allt kött. Sannerligen säger 

jag er: Nu är den tid som förutspåtts. 
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27 Här är min Ande som manifesterar sig genom dig, den andliga världen som talar genom din mun. 

Här finns män och kvinnor i alla åldrar som med sin blick tränger in i det andliga, och andra som får 

meddelanden och uppenbarelser i sina drömmar. 

28 Detta är den tid då mina andliga värdar närmar sig världen för att väcka dem som vill följa mig och 

för att förstöra den giftiga växten och syndens ogräs. 

29 Ni siare, se på mig! Du vill upptäcka någon form och du hittar den inte. Ni ser bara ljusstyrkan i 

mitt ljus, för det är jag: Ljuset. 

30 Jag håller er vakna med ljuset från det sjätte inseglet. Ur den kommer ordets gåva, ur den kommer 

denna konsert som du hör i ditt hjärta och som får din ande att darra: "Jag är Herren. Framför dig står 

Lammet som lossar det sjätte inseglet för att visa dig vägen. Ty Lammet är Kristus, och Kristus är vägen. 

31 Alla respekterar andras plats och har respekt för sig själva. 

32 Om ni är hycklare, var uppriktiga nu; om ni är okloka, var försiktiga nu; om ni lever i mörker, stig 

upp till ljuset; om ni inte har någon gudomlig inspiration, lyssna på mig och ni kommer att fyllas med ljus. 

Han som talar till dig är ursprunget och källan till allt skapat, och han säger till dig: Ta på dig Jesu 

kärlekskors och kom till mig! 

33 I dag har min ankomst överraskat er eftersom ni inte var förberedda på den; detta är anledningen 

till att vissa tvivlar. När någon har ställt sin fråga till den Oändlige och frågat om denna manifestation är 

sanning, har han mitt i min undervisning omedelbart fått ett klokt och kärleksfullt svar som har tänt en 

ljuslåga i hans hjärta. 

34 Den som har tro känner sig aldrig trött eller trött på att höra mig. Han kan korsa dalar och bestiga 

berg varje gång för att höra mitt ord när jag ger mig till känna. 

35 Den som känner till naturen hos det vatten som släcker hans törst och det bröd som stillar hans 

hunger byter inte ut dem mot något annat, och ingenting hindrar honom från att hitta dem. Den som känner 

glädjen av att lyssna till den gudomliga mästaren och glädjen av att för en kort stund tränga in i det eviga, 

ångrar inte att han under dessa stunder lämnar världens nöjen bakom sig. 

36 Lärjungar, det har funnits stunder då mitt ord, fullt av rättfärdiga förebråelser, har verkat bittert för 

er, och det beror på att ni inte har kunnat förstå det. Ty sannerligen säger jag er: Jag har inte kommit för att 

öka den bitterhet som ni lider på jorden. 

37 Min gudomliga instruktion har vänt er bort från osäkra vägar, falska nöjen och laster. Istället har 

den fått dig att känna glädje och njuta av att göra det som är bra. 

38 Jag kommer inte att lämna er utan arv när Mitt Ord inte längre hörs genom dessa sändare, för Jag 

vill bevara er så att ni kan vittna om sanningen i Min kärleksundervisning inför de nya generationerna och 

så att ni kan vara rådgivare åt era bröder. 

39 Alla kommer inte att lära känna det ord som jag gav er genom det mänskliga intellektuella organet 

vid denna tid, eftersom tiden för deras uppvaknande ännu inte har kommit. De kommer att bli kallade, men 

inte utvalda. Men i morgon, när de är redo att följa mig, kommer de att kallas på nytt, och då kommer de 

verkligen att räknas till de utvalda. 

40 Likt en klingande klocka väcker naturens element nu den sovande mänskligheten och kallar den till 

bön och eftertanke. De som inte förstår den här rösten har misstagit sig eller är döva för andliga budskap. I 

dag anser de fortfarande att dessa händelser är rena naturfenomen. Men det kommer en tid då prästerskapet 

inom trossamfunden och vetenskapsmännen och makthavarna kommer att fråga sig själva: Är det 

verkligen Herrens rättvisa som knackar på våra dörrar? Är det nu som han är närvarande bland oss? 

41 Jag säger er, människans envishet är stor! Ändå böjer han sig inte för smärtan och gör uppror mot 

min rättvisa som drabbar honom. Men om han böjer nacken kommer hela mänskligheten att förenas i ett 

enda hinder. 

42 Jag säger till er: Vad väntar ni på för att dela med er av de goda nyheterna? Vill du profetera om 

ruiner? Jag berättar och avslöjar allt för dig så att du alltid har ett klokt svar på varje fråga som dina bröder 

ställer till dig. Kom ihåg att du kommer att bli attackerad med allvarliga argument som kommer att 

skrämma dem som inte är förberedda. 

43 Memorera mitt ord och glöm inte de stora mirakel som jag har gett er så att var och en av er kan bli 

ett levande vittnesbörd om min sanning. Den som undersöker er och gräver i mitt ord kommer att se att det 

inte motsäger något av det som jag har sagt till er och profeterat för er i gångna tider. Kampen kommer att 
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vara stor, så stor att vissa som har varit mina lärjungar kommer att fyllas av rädsla och förneka mig och 

påstå att de aldrig har hört mig. De som förblir trogna mina bud och möter striden kommer jag att täcka 

med en mantel under vilken de kommer att försvara sig och de kommer att komma igenom varje kritisk 

situation oskadda. Den som sår detta frö på ett dåligt sätt eller den som smutsar ner renheten i detta arbete 

kommer att dömas i varje stund, förföljas av människor och bli rastlös. Var och en skall känna igen det 

träd som han har fött genom att smaka på dess frukt. 

44 Jag har stora mirakler i beredskap under tiden för Mitt folks andliga kamp - mirakler och verk som 

kommer att förvåna forskare och vetenskapsmän. Jag kommer aldrig att lämna dig åt dina egna krafter. Bli 

inte förvirrad när folk hånar er; glöm inte att under den andra eran hånade folkmassan också er Mästare. 

45 Medan många fortfarande väntar på min ankomst är min avresa redan mycket nära. Men 

sannerligen säger jag er att den helige Ande kommer att upplysa varje sinne och ande för evigt från och 

med nu, för ni befinner er redan på höjden av tider. 

46 Från alla tar jag emot en gåva: barn ger mig sin oskuld, jungfrur sin parfym (av renhet), mödrar 

sina tårar, fäder sitt kors, åldringar sin trötthet. Men min kärlek stärker din tro, jag vaktar denna lampa så 

att dess låga aldrig slocknar. 

47 Under den tiden kom jag inte ner till jorden som en människa för att bli sedd med kroppens ögon. 

Den tiden är förbi. Nu är det dags för dig att förtjäna din frälsning. Sök mig i det osynliga och du kommer 

snart att finna mig. Sök mig som Fader, som Mästare, och ni kommer att få mig. Sök mig inte som en 

tjänare, fastän jag säger er i sanning att jag alltid har tjänat er. Mina tjänster förväntar sig ingen belöning; 

men om ni vill belöna mina förmåner på något sätt, säger jag er bara att ni ska älska varandra. För om ni 

gör det, kommer mitt arbete att krönas. 

48 Bli inte förvånade över att jag, trots att jag är Herren över allt skapat, visar mig bland er och ber 

om kärlek. Jag är mildhetens och ödmjukhetens Gud. Jag skryter inte om min storhet, utan döljer min 

perfektion och min prakt för att komma närmare ditt hjärta. Om ni fick se mig i all min härlighet, hur 

skulle ni då gråta över era överträdelser! 

49 Se, här är vägen, vandra på den och ni skall bli frälsta. I sanning säger jag er att det inte är 

nödvändigt att ha hört mig i denna tid för att få frälsning. Alla som i livet tillämpar Min gudomliga 

kärlekslag och som omvandlar denna av Skaparen inspirerade kärlek till välgörenhet blir frälsta. Han 

vittnar om mig i sitt liv och i sina verk. 

50 Du hör den heliga anden, men inte en annan ande än den som talade till dig som Kristus eller 

Jehova. Det är samma person, den enda som existerar, men som har visat sig på olika sätt i de tre 

tidsåldrarna. 

51 I den första tiden uppenbarade sig er Gud för er på Sinai berg, och den egenskap av hans väsen 

som han presenterade för er var hans rättvisa och hans lag. I den andra tidsåldern talade samma Gud till er 

i Kristus och avslöjade en sida av sitt väsen som ni inte hade förstått: kärleken. Och i den nuvarande 

epoken, som är den tredje tidsåldern, talar Min Heliga Ande till er från oändligheten; han träder i kontakt 

med er ande från det andliga och visar er på så sätt en annan egenskap hos hans väsen, nämligen hans 

visdom, som är ljus för hela mänskligheten. Varför se mysterier där det inte finns några? Mysteriet om 

treenigheten har lösts. 

52 Vad fick mig att skapa dig? - Min kärlek. För innan jag skapade er, älskade jag er redan i mig. 

Herren älskade dem som skulle bli hans barn, men han ville också känna sig älskad av dem. För barnen 

skapade jag naturen, naturkrafterna, världarna eller hemmen så att ni kunde ta del av det materiella livet 

och på så sätt börja en väg av perfektion och uppåtgående utveckling. Jag gav själarna en materiell kropp 

genom vilken de kunde uttrycka sina förnimmelser och förmågor, ledda av samvetet. 

53 Till den på detta sätt skapade och begåvade människan gav jag fri vilja, i hennes inre placerade jag 

bladet av min lag och min rättvisa och placerade henne i början av utvecklingens väg. 

54 Utan denna inre lag skulle människan aldrig ha känt, förstått och älskat mig. Men samvetet, som 

har varit den fyr som lyser upp vägen och den röst som råder till det goda, har fått er att förstå Faderns 

uppenbarelser, och nu har ni nått fram till det ögonblick då den inkarnerade anden fritt skall manifestera 

sig och segra över det onyttiga och materiella. 

55 Varför måste jag komma ner till dig vid tre tillfällen? Eftersom ni har fallit på livets svåra resa och 

jag var tvungen att komma för att resa er från jordens stoft - eftersom ni har gått vilse med fullt 
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medvetande. Men när ni sedan förgås och gråter, säger ni till mig: "Fader, varför straffar du mig?" Varför 

säger du att jag har straffat dig? Kom ihåg att medan ni hädar fortsätter det Liv som jag har omgett er med 

att ge er sina fördelar. Lär dig att leva och du kommer inte att snubbla: det är vad min lag lär dig. Förvänta 

dig inte fred eller sant liv från människornas läror. 

56 Min dom kommer till alla. När tiden är inne kommer jag att fråga "min lags tjänare" och de som 

skapar dogmer: "Vad är er skörd?" Och både den ena och den andra kommer att visa mig bara fåfänga, 

fientlighet och bristande kärlek till människorna. 

57 Före alla andra kommer jag att döma dem som håller min lag, för detta är mitt testamente av kärlek 

och visdom för alla mina barn, för från den utgår människornas frälsning. Ve dem som håller dessa läror 

dolda i sitt sinne, för det blir en mörkrets håla - eller i sitt hjärta, för det blir bara en håla av själviskhet! 

58 Bli utrustad och förstå mig! Den som har den helige Andes ljus i sig, han ska sprida ljuset till alla 

behövande. 

59 Om någon känner att Mitt ord gör ont, är det för att det är som ett svärd. Men de sår den slår är 

kärlekens sår. I morgon kommer du att förstå att mitt ord alltid är rättvist. 

60 Jag skall kalla familjefäderna till mig och fråga dem: "Vad har ni gjort med era barn, ni 

människofäder?" Jag kommer att döma mänsklighetens lärare, bland dem filosoferna, teologerna och 

vetenskapsmännen, och jag kommer också att fråga dem vilken typ av frö de planterade i sina egna 

bröders hjärtan och sinnen. Jag kommer att fråga dem i tjänsten för vilken sak de använde de gåvor som 

jag anförtrodde dem. 

61 I min närvaro kommer folkens, nationernas och rikenas härskare, och jag kommer att fråga dem på 

vilket sätt de har styrt människornas öden och vad de har gjort med sina folk. Jag kommer att kräva att de 

ska redogöra för sina bröders bröd, för arbetet och dagslönen, och om de bara erbjuder girighet och 

fåfänga i sina hjärtan och rikedomar i sina händer medan deras folk dör av hunger - hur stort blir då inte 

deras ansvar! 

62 Läkarna kommer också att kallas. Jag kommer att fråga dem vad de har gjort med hälsans 

hemlighet som jag avslöjade för dem och med den helande balsam som jag anförtrodde dem. Jag kommer 

att fråga dem om de verkligen har känt den främmande smärtan, om de har böjt sig ner till det fattigaste 

lägret för att med kärlek bota den som lider. Vad kommer de att svara mig som har uppnått prakt, rikedom 

och lyx med hjälp av sina medmänniskors smärta, en smärta som de inte alltid visste hur de skulle lindra? 

Alla kommer att ställa frågor i sina hjärtan, och de kommer att behöva svara mig i ljuset av sitt samvete. 

63 Om jag har avslöjat för dig att du är en del av Israel ska du inte tro att jag älskar dig mer än andra 

folkgrupper. Varför skulle jag älska er mer än andra, eftersom ni alla är mina barn? 

64 Sannerligen säger jag er: Om människorna hade hållit fast vid den lag som samvetet inom dem 

påminde dem om, skulle det inte ha varit nödvändigt att sända er ledare eller profeter, och det skulle inte 

heller ha varit nödvändigt att er Herre skulle ha kommit ner till er, och att jag var tvungen att rista in min 

lag i en sten redan i den första tidsåldern, och att jag var tvungen att bli människa och dö som människa på 

ett kors i den andra tidsåldern. 

65 När jag bildade ett folk och överöste det med nådegåvor var det inte för att det skulle upphöja sig 

självt och förödmjuka andra, utan för att det skulle vara ett exempel på underkastelse inför den sanna 

Guden och en förebild för broderskap mellan människor. 

66 Jag valde detta folk för att vara ett instrument för min vilja på jorden och en budbärare av mina 

uppenbarelser, för att bjuda in alla att leva i min lag, och på så sätt skulle hela mänskligheten så 

småningom bilda ett enda Herrens folk. 

67 Detta folk har lidit mycket - trots att det var det utvalda - för att det trodde att arvet bara var för det 

självt, att dess Gud inte också kunde vara Gud för hedningarna, för att det betraktade de andra folken som 

främlingar och inte lät dem ta del av det som Fadern hade anförtrott dem. Jag separerade den bara från de 

andra folken under en tid så att den inte skulle smittas av ondska och materialism. Men när den isolerade 

sig själv i sin själviskhet och trodde att den var stor och stark, bevisade jag för den att dess makt och 

storhet var bedräglig, och jag lät andra nationer invadera den och leda den till slaveri. Kungar, faraoner 

och kejsare var dess herrar, även om jag hade erbjudit mig att bli deras herre. 

Fadern i sin oändliga kärlek uppenbarade sig på nytt för sitt folk för att ge dem frihet och påminna dem 

om deras uppdrag, och i denna nuvarande tid kommer jag för att ge dem mina kärleksläror.Men endast min 
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blick kan upptäcka Israels barn bland mänskligheten, vilka jag kallar och samlar för att ta emot den Helige 

Andes ljus. 

68 Jag har uppenbarat mig för er ande, för den tid då jag talade till er genom naturen och genom 

materiella manifestationer, som ni kallade mirakel, är sedan länge förbi. Idag kan du redan känna mig i din 

ande och i ditt hjärtas innersta. 

69 I denna tid är det inte Palestina som har bevittnat min uppenbarelse, för det är inte en specifik plats 

som jag söker, utan er ande. Jag söker "Israels folk genom anden", inte genom blodet, det folk som har det 

andliga fröet och som har fått min barmhärtighet genom tiderna. 

70 Förbered er, människor, utnyttja tiden, för denna tid är ljus. År 1950 närmar sig och jag vill inte att 

ni ska känna er som föräldralösa när jag drar tillbaka mitt ord. Jag säger er i sanning att de som förbereder 

sig kommer att känna mig närmare då, de kommer att få stora inspirationer, de kommer att bota sjuka 

genom enbart bön och de kommer att överraska med sin gåva av Ordet. 

71 Ni ska hålla dessa möten, för jag ska ge stora uppenbarelser under dem. Den andliga synens gåva 

ska utvecklas, och genom dina läppar ska jag tala till forskare och vetenskapsmän. Denna förutsägelse 

kommer att skrivas ner av dem som har till uppgift att registrera Mitt Ord. 

72 Män och kvinnor som hör detta ord: Tror ni att jag kommer till er? Tror ni på min manifestation 

genom människans intellektuella organ? Hos vissa svarar en brinnande tro: "Ja, Mästare, jag tror på din 

närvaro." För andra är tystnaden ett svar, ett tillkännagivande: 

"Vem vet?" 

73 Mästaren sa till dig: Undersök inte bara mig. Gå in i ditt hjärta och känn vad som har kommit ut ur 

det. Om ord av kärlek och sanning har kommit från den kan du vara nöjd; om den har gett tröst åt andra 

kan du säga att kristallklart vatten har sprungit ut från din källa. - Om ni hade en hög nivå av perfektion 

skulle Min manifestation inte ha någon anledning att existera bland er. Men om ditt samvete anklagar dig 

för många brister, varför frågar du mig då vad jag har kommit för? Du måste veta att jag har kommit för 

att söka efter din själ, som har som öde att fullända sig själv på den väg som min faderliga kärlek har 

stakat ut, så att den kan uppnå sin rening och nå den lycka som varje varelse längtar efter i sitt innersta. 

Jag har kommit för att visa henne hur hon skaffar sig meriter för att nå detta mål. 

74 Sannerligen säger jag er: De rättfärdigas själar som bor nära Gud har förtjänat rätten att ta den 

platsen genom sina egna gärningar - inte för att jag har gett den till dem. Jag visade dem bara vägen och 

visade dem en stor belöning i slutet av den. 

75 Välsignade är de som säger till mig: "Herre, du är vägen, ljuset som lyser upp den och styrkan för 

den som går på vägen. Du är rösten som ger oss riktningen och återupplivar oss på livets resa, och du är 

också belöningen för den som har nått målet - Ja, mina barn, jag är Livet och Uppståndelsen från de döda. 

76 Det räcker med att veta - som jag har berättat för er i mitt ord - att själens reinkarnation är sanning, 

och redan nu tänds ett ljus i era hjärtan och ni beundrar min kärleksfulla rättvisa ännu mer. Jämför de 

teorier och olika tolkningar som trossamfunden har gett dessa läror och välj den som innehåller mest 

rättvisa och har mest förnuft. Men sannerligen säger jag er att detta är ett av de avslöjanden som kommer 

att väcka mest upphetsning i anden i denna tid då den inre kunskapen om denna stora sanning vaknar. 

77 Om människor återigen fördömer mig för att jag berättar sanningen för världen kan de göra det; jag 

tillåter dem att fördöma mig. Men om de vill gripa mig och arrestera mig kommer de inte att kunna göra 

det, för jag är i Anden och är oåtkomlig och osynlig för dem. 

78 Du har uppstått till det sanna livet genom detta ords mirakel. Ni lever inte längre likgiltigt och 

syndar inte heller som de som inte har hört mig, för då skulle ni sjunka ner till de (andligt) dödas nivå. - 

Det är bara jag som kan och får tala till dig på detta sätt. 

79 Under den andra eran tillkännagav jag min nya uppenbarelse till mina apostlar, och när de frågade 

mig vilka tecken som skulle indikera den tiden, tillkännagav jag dem ett efter ett, liksom de bevis som jag 

skulle ge dem. De sista tecknen har visat sig och meddelat att detta är den tid som Jesus förutspådde, och 

nu frågar jag er: Om denna andliga manifestation* som jag låter er ta del av inte vore sanning - varför 

visade sig då inte Kristus (i den form som de troende förväntade sig) trots att tecknen kom? Eller tror du 

att frestaren också har makt över hela skapelsen och över naturens krafter för att lura dig? 
* Enligt Herrens ord innebär denna manifestation att löftet om hans återkomst uppfylls, vilket är andligt. 
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80 Jag varnade er en gång så att ni inte skulle falla för falska profeter, falska kristusar och falska 

frälsare. Men i dag säger jag er att den inkarnerade anden, på grund av sin utveckling, sin kunskap och 

erfarenhet, har vaknat till en sådan grad att det inte är lätt att erbjuda den mörker som ljus, hur mycket 

bländning den än har till sitt förfogande. Det är därför jag har sagt till er: Innan ni ger er in på den här 

vägen med blind tro, kontrollera så mycket ni vill! Inse att detta ord har givits för alla och att jag aldrig har 

sparat någon del av det för vissa människor. Var medveten om att det inte finns några böcker i detta verk 

där jag försöker hålla någon undervisning hemlig för er. Men jag sa också till er i den andra eran genom 

min apostel Johannes: "Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag komma in till honom och dela 

måltiden med honom, och han med mig." På samma sätt lärde jag er liknelsen om jungfrurna för att ni 

skulle komma ihåg den på den tiden. 

81 Elia, som var tvungen att komma först för att bereda Herrens väg, gjorde sig känd för första 

gången genom människans sinne år 1866. Vill ni inte ägna lite tid åt att studera de tecken och händelser 

som inträffade på alla områden och som sammanföll med tiden för denna manifestation? Återigen kommer 

det att vara de forskare som studerar stjärnorna, och som i gamla tider kallades magiker, som kommer att 

vittna om att himlen har gett tecken som är gudomliga kallelser. 

82 Till er som har haft turen att höra mig säger jag: Jag knackade på er dörr och ni öppnade den för 

mig. Jag har ätit med dig och du med mig. Ni såg blixtens glans och hörde eldstrålens dunder, och här är 

jag. 

83 Se det sjätte inseglet, som har lossats och lagts fram inför era ögon. Vem har lossat den? Vem 

förlorade de fem föregående? Det var varken Moses, Elia eller någon patriark. Det var jag, Messias, Ordet, 

offerlammet, för Visdomens bok är Vägen och Livet, och jag har sagt er att jag är Vägen, Sanningen och 

Livet. 

84 Jag sände Elia för att meddela världen att det sjätte inseglet skulle lossas mycket snart, och 

överfylld av den Helige Andes ljus kom han ner till folket som en föregångare till min ankomst i den 

tredje tidsåldern. Ni vet redan hur Elia gjorde sig känd, hur Mästaren uppenbarade sig, hur mycket han gav 

er och lärde er. Jag säger er nu bara att bevara denna undervisning i all sin renhet, att gå mot förnyelse och 

förandligande, så att min ankomst kan bli trodd i anden och mitt ord kan bli hört med respekt och kärlek. 

85 Tala alltid sanningen och ni kommer att bli erkända som den Helige Andes lärjungar, för inte ens 

snöflingorna har mitt ords renhet. Solens reflektion på snön i bergen skadar ögonen, men det gudomliga 

ljuset skadar inte anden och förblindar den inte heller. 

86 Lyssna på mig, jag är Kristus, Faderns ord. Jag kommer inte för att avskaffa något som har 

uppenbarats sedan de första tiderna. Min lag är densamma, det är kärlekens lag. Formerna kan förändras, 

men inte innehållet. Det är därför jag har sagt till er att ni inte ska tvivla på mitt ord eftersom ni hör det 

genom människans förmedling. 

87 Se, här är Vägen uppenbarad på nytt inför dina ögon. Börja lyfta upp er själ, säg till er själva med 

inre tillfredsställelse att ni är mina lärjungar. Vilka är den gudomlige mästarens lärjungar? De som älskar 

sin nästa, som praktiserar min lära om förlåtelse, barmhärtighet och osjälviskhet. 

88 Små barn ni är alla under livet, och alla är under mitt försyns mantel. 

89 Den som i sin bön säger till mig: "Fader, din vilja skall ske för mig" och som när en prövning 

drabbar honom utbrister: "Herre, varför besöker du mig på detta sätt?" är ännu inte en lärjunge, utan 

knappast en barnlärjunge, för han har inte förstått vad han har lärt sig. Om ni strävar efter att bli mina 

lärjungar, titta på Jesu liv, er Mästare på jorden, och inse hans lydnad och överlåtelse till Fadern från hans 

barndom. Han kom in i världen för att göra sin Faders vilja och gick igenom förödmjukelse, förtal, 

otacksamhet, förakt, smärta och offer utan att avvika från den väg som den Evige stakat ut. 

90 Vad kommer du att svara om ditt sätt att leva när du kommer in i Herrens närvaro? Tidigare visste 

ni att var och en måste svara för sig själv. Nu har ni lärt er att det finns ett antal själar som är beroende av 

var och en av er och som ni också måste svara för. Se, detta är vikten av ditt exempel i livet, så att du i 

morgon inte behöver skörda bitterhet i stället för en söt och behaglig frukt. Glöm inte att från de varelser 

som jag har anförtrott er kommer de nya generationer som kommer att få spiritualismen att blomma på 

jorden. Dessa välsignade generationer är ett gudomligt löfte för mänskligheten. Det är er plikt att bereda 

vägen och hemmet för dem och att välkomna dem i en atmosfär av andlighet och kärlek. 

91 Kommer du att kunna känna igen dem när de kommer? 
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Måste du inte vara vaken då? Känner världen att detta händer? - Dessförinnan måste ni höja er varnande 

röst så att alla kan ta bort de törnen som de har lämnat längs vägen, och likaså orenheterna, så att deras 

barn inte skadar eller smutsar ner sig när de kommer till jorden. 

92 Jag kräver enhet från er, folk, så att mitt gudomliga frö kan gro i era livmoders liv. Jag vill inte att 

ni ska komma till mig i tårar för era brott mot min lag eller att ni ska beklaga er över den tid som gått 

förlorad. Ingenting skulle kunna kompensera för din gråt i dessa stunder. 

93 Jag har talat till er vid denna tidpunkt som om ni vore rena och obefläckade varelser för att 

omvandla er genom kärlek. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 64 
1 Här är min lektion, kära lärjungar. Fundera på det och tillämpa mina gudomliga instruktioner. 

Detta frö som jag anförtror dig är helgat. Odla den, förstå att det är den som avgör vilken frukt du kommer 

att få. 

2 I den andra eran sade jag till er: "I min fars hus finns många bostäder", det vill säga "det finns 

många världar där själen kan uppnå sin utveckling". Förvärv dig meriter så att du kan nå en hög plats i 

världarna där det andliga ljuset och freden lyser med störst intensitet. Vart ska du ta vägen efter detta liv? - 

Det är bara jag som vet. - Därför säger jag er att ni genom goda gärningar bör arbeta er upp till en nivå 

från vilken ni kan stiga upp tills ni når sann andlig frid, och att ni inte bör fördröja den tid då er ande får 

den belöning som den har förtjänat genom dessa kärleksgärningar för sina bröder och systrar. 

3 Ni ser att det inte är straff som väntar den som inte har fullgjort den uppgift som Fadern har gett 

honom. Du får bara skörda resultatet av ditt arbete. 

4 Det är inte i den domstol som skapats av mänsklig fantasi som ni kommer att se mig i domens 

timme; det kommer att vara i okända världar dit själar kommer att gå och finna ett mycket rent och 

strålande ljus som kommer att lysa upp dem som har sökt sanning och andligt framåtskridande i livet. De 

som inte har sökt Min sanning kommer att komma till försoningsplatser där de kommer att återställa 

renheten i sina själar för att sedan gå vidare och komma till Mig; för ingen kommer att gå förlorad. 

5 Hur avgörande kommer det inte att vara att överge ditt samvete vid den tidpunkten, för ingen 

kommer att kunna tysta rösten från den domare som är oupplösligt förknippad med din ande. Du kommer 

att förstå alla handlingar i ditt liv, och ingen av dem kommer att kännas dömd med överdriven stränghet 

eller överdriven välvilja. Det är då som det ljus som jag från början har använt för att belysa själarnas väg 

kommer att lysa med kraft. 

6 Älska varandra från en nation till en annan, förenas i ett enda broderskap, så att ni i morgon, när ni 

lever i olika andliga världar, kan älska varandra från en värld till en annan. 

7 Sannerligen säger jag er att det inte finns någon lyckligare dag för en ande än den dag då den 

lägger fram sitt uppdrag inför sin skapare, när denna frukt visar sig vara tilltalande i hans oändliga 

visdoms ögon. 

8 Ljusets andar, de som ni kallar änglar, kommer till detta möte för att föra er inför er Fader. 

9 När ni såg Jesus komma, ropade ni i andra gången: "Hosianna, Hosianna åt den som kommer i 

Herrens namn!" - När du nu känner att Min Ande närmar sig dig, öppnar du portarna till ditt hjärtas 

helgedom, du blir stilla i den och du visar Mig den inre lycka som omger dig. 

10 Jag är samma som jag var då, ni är också samma, min undervisning är också densamma. Men din 

utveckling är större och därför söker du en mer perfekt förening och vördnad för din skapare. När du i dag 

ber förenar sig din själ, som är lösgjord från kroppen, med de änglar som befolkar det andliga rummet, för 

att tillsammans med dem sjunga en lovsång som inte kommer från jorden utan från himlen. 

11 När mänskligheten firar minnet av Frälsarens födelse fylls människornas hjärtan av en glädje och 

ett hopp som de inte kan förklara. Samma sak händer (omvänt) när man firar Herrens lidande och offer. 

Du känner - även om det bara är för en kort tid - en oförklarlig sorg, och det beror på att jag alltid föds och 

dör i människornas hjärtan. 

12 Jag ville att ni alla skulle leva för evigt, och jag kan åstadkomma detta eftersom jag är Livet. Det är 

därför jag alltid har uppenbarat mig för mina barn i olika former, och det är därför jag har gett dem min 

lag, så att den kan visa er den väg genom vilken ni kan nå mig. - När människorna trodde att de var 

förlorade från det eviga livet kom jag och gav dem min förlåtelse, raderade ut deras fläckar med mina 

kärleksläror och gav dem möjlighet att gottgöra sina synder. 

13 Hur mycket blod har inte fallit på den första tidens lagtavlor för att försöka utplåna det som stod 

skrivet på dem! Hur mycket har inte Min lära om den andra tidsåldern skändats utan att man har kunnat 

dämpa dess ljus! Ändå har jag förlåtit allt, för förlåtelse är uppståndelse och liv, och jag har sagt er att jag 

är vägen, sanningen och livet. 

14 Ofta får jag frågan av någon: "Mästare, om du förlåter våra överträdelser - varför låter du oss då 

sona dem med smärta?" Till detta säger jag er: Jag förlåter dig, men det är nödvändigt att gottgöra dessa 

överträdelser så att du kan återställa din själs renhet. 
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15 I den andra eran sade jag till er: "Be om något och det skall ges dig; knacka på och det skall öppnas 

för dig." Nu säger jag er att er hand alltid ska knacka på Faderns dörr och inte på domarens. Sök min 

kärlek, min visdom, min förlåtelse, men sök inte min rättvisa, som är obeveklig! 

16 Dygden har föraktats och betraktats som något skadligt eller onödigt. Nu är det dags för dig att 

förstå att endast dygden kan ge dig frälsning, få dig att känna frid och fylla dig med tillfredsställelse. Men 

dygden måste fortfarande lida många hinder och svårigheter innan den kan komma in i alla hjärtan. De 

soldater som försvarar den måste kämpa med stor ansträngning och stor tro. Var finns dessa soldater för 

godhet, för aktiv välgörenhet och fred? Tror du att du är det? - Ni undersöker er själva inåt och svarar mig 

att ni inte är det. I gengäld säger jag er att ni alla med god vilja kan tillhöra dessa soldater. Varför tror du 

att jag har kommit till dig? 

17 Om du för din del ägnar all din kärlek åt denna sak kommer du att ha förtjänsten att ha förberett 

vägen för de nya generationerna som kommer att föra ut ett budskap om lycksalighet till världen. 

18 Mycket av det som jag har sagt till er i min undervisning är avsett för er att uppfylla. Men inse 

också att jag talar genom er till era barn. Lyssna och förstå det, så att din kropp böjer sig mjukt och hjälper 

din själ att gå den väg som jag visar den med mina kärleksläror. 

19 Tiden för att hitta mig var gynnsam för er: hungern hade försvagat er, och genom frukten från detta 

träd fick ni tillbaka livskraft. 

20 Den nuvarande tiden är farlig för mänskligheten, och människorna är fortfarande långt ifrån den 

frälsande arken, som är min lag. 

21 Jag tränar lärjungarna som ska bevisa för världen att uppfyllandet av min lag inte är en 

"omöjlighet" och inte heller innebär ett offer. 

22 Om du älskar din nästa är du frälst. Att uppfylla det budet är inte omvändelse. Den som lever för 

att tjäna sin egen bror och därigenom sympatiserar och lindrar hans smärta, det räcker med en kort bön till 

mig, så att jag kan utföra mirakel genom hans förmedling. 

23 Jag skickar ännu inte mina budbärare till avlägsna platser, eftersom de fortfarande har mycket att 

lära. Så snart de är starka och tillräckligt förberedda kommer de att säga till mig i sina hjärtan: "Mästare, 

nu är vi utrustade." Jag kommer då att gå in i dessa lärjungars helgedom och där kommer jag att finna 

överlåtelse, ödmjukhet, visdom och kärlek. 

24 Jag kommer att ge arbetaren min kyss och visa honom vägen, den väg som - även om den är 

avlägsen - kommer att föra honom närmare mig. Det finns törnar på den, avgrunder gapar vid dess sidor, 

ibland finns det fallgropar och faror, även frestelser. Men den som stannar kvar på den med tro känner min 

närvaro vid varje steg, för jag har redan sagt er att jag är vägen. Vem kunde tro att jag skulle lämna honom 

i strid? Hur kan ni tro att jag lämnar er när ni uppfyller min lag, eftersom jag aldrig har lämnat er i ert 

förflutna? Låt mig sätta dig på prov. Livets prövningar stärker andan, stålsätter hjärtat och fulländar det. 

25 När kommer människorna att längta efter att nå sin andes fulländning? I dag är de inte ens i fred 

eftersom de saknar god vilja. Himlens ljus kommer att börja reflekteras i den här världen när det hos 

människorna uppstår en god vilja att styra sina steg längs broderskapets väg, ömsesidig respekt och kärlek 

till varandra. 

26 Män och kvinnor i detta folk: ni är enkla och enkla, och därför ger jag er min undervisning i enkla 

ord så att alla kan förstå. Mitt ord är ett bålverk för din tro och ditt hopp, och de fördelar och kärleksbevis 

som jag sår din väg med är en uppmuntran och en sporre för dig att fortsätta på vägen utan att försvagas i 

prövningarna. 

27 Mänskligheten, som är uppdelad i maktblock och nationer, har en föraning om att tiden för min 

andliga uppenbarelse har kommit; inombords väntar den på mig och längtar efter mig. Hur välkommet 

kommer inte budskapet om min närvaro och min förening med er, som ni kommer att överlämna, att bli. 

28 Människor, förbered er på att vara de goda nyheternas budbärare. När den tiden kommer ska din 

mun inte vara stängd, och din arm ska inte vara för lat för att så och sköta den bit mark som kommer till 

dig. 

29 Vissa folk har redan fått besök av pionjärerna, men det är absolut nödvändigt att de arbetare som 

Mästaren själv lärde ut under den tredje epoken går och vattnar det frö som törstar efter nådens dagg. 

30 Hur snart kommer ni inte att se många länder bära fram goda frukter, som ni idag anser vara 

hårdhjärtade och mycket långt ifrån andlighet! 
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31 Åkrarna kommer att vara bördiga eftersom de har förberetts noggrant. Nässlor och ogräs kommer 

att avlägsnas från dem tills de är renade. När mina lärjungar kommer till dem och ser att de är redo att ta 

emot, kommer de att säga till mig: "Tack, Mästare!" 

32 Tidpunkten för detta tillkännagivande kommer att tillkännages genom att klockan ringer vitt och 

brett. 

33 Låt denna nation vara redo och prydda för att ta emot de mängder som kommer att närma sig den 

på jakt efter näring och fred. Förbered er, renodla era hem och förbered den bästa maten så att ni kan sätta 

främlingen vid ert bord. 

34 Sannerligen säger jag er att i dessa skaror kommer alla att komma från tiggare till kung. De som 

finner gästfrihet och kärlek bland er kommer att sjunga tacksamhetens lovsånger till den Oändlige. 

35 De som har märkts av min nåd vet att de är väktare och soldater för denna frälsningsark och att de 

måste förgöra varje spår av avgudadyrkan och fanatism. Kampen som väntar dig är stor, men din tros 

fackla kommer att rädda dig. Ni har redan upplevt vad förtal, förföljelse och intriger är. Du har redan 

genomlidit alla dessa prövningar, som inte kommer att ta dig oförberedd när de återigen visar sig på din 

väg, för det är inte en väg som är späckad med rosor som leder till mitt rike, utan det är den väg som är 

präglad av mina fotspår. Därför säger jag er: Välsignade är de som lider förföljelse och förtal för min skull 

och som förvägras bröd och vatten, för de ska komma till mig och bli prisade. 

36 Var inte rädd för förolämpningar eller skällsord. Kom ihåg att de också kastades mot er Mästare. 

Var inte rädd för att folk ska säga något om dig som du inte är. Kom ihåg att de kallade mig trollkarl och 

trollkarl. Om världen avskyr dig, kom ihåg att den avskyr mig innan den avskyr dig! 

37 Lär dig att vara tyst och överlåt frågan till mig. Var förböner för just dem som kränker dig, så 

kommer din förtjänst att bli stor. - I dag känner ni ännu inte till många av era medmänniskors fel, men när 

ni väl vet hur man dömer med sann rättvisa kommer deras fel att bli uppenbara för er, för då kommer ni att 

kunna undervisa era bröder och leda dem till frälsning. 

38 Detta är Andens vägar som den helige Andes goda lärjunge måste lära sig och gå igenom utan att 

gå vilse. 

39 Ljusets barn kommer att kunna vandra i mörkret och kommer att veta hur man hittar den förlorade 

för att rädda honom. 

40 Hur är det möjligt att ni i denna tid när mänskligheten lider, fortfarande drömmer om att äga stora 

materiella rikedomar? Har jag gett dig min frid så att du bara tänker på dina världsliga ambitioner? Ni får 

ständigt nyheter om krig och ni gör ingenting för att hjälpa er själva andligt. Under lång tid har jag bett om 

er förening, men jag finner er fortfarande splittrade. När kommer hela mänskligheten äntligen att känna 

längtan efter att förenas andligt i tanke och vilja? - Jag har redan berättat för er att den dag ni förenar er 

kommer ni att bilda en oöverstiglig mur som kommer att avvärja varje angrepp. Du borde redan vara stark, 

för "frukterna från dessa träd" har varit rikliga och de har alla varit dina. 

41 Är ni inte medvetna i er ande om de mirakler som jag har skänkt var och en av er? Har ni inte 

förstått att allt jag har lärt er har varit en uppenbarelse från er Fader? Om någon skäms över att vara en 

lärjunge i detta verk är det för att han inte har förstått någonting alls av min undervisning. I dag kan du 

fortfarande leva lugnt, även om du försummar dina andliga plikter. Men besöken kommer att komma, och 

då kommer ni att gråta över er själva; er sista timme kommer att slå till, och ni kommer inte att veta hur ni 

ska gå in i den värld som väntar er, eller hur ni ska tysta ert samvetes röst. - Se hur många hjärtan som 

kommer in i Min närvaro genom en av er som är trogen och lydig mot Mig! Var medveten om hur mycket 

du övervakas vid varje tillfälle av dem som vill veta om du verkligen hör den Helige Ande. 

42 Tror ni att om en hädelse eller ett oanständigt ord kommer från era läppar, kommer den icke-

troende att tro att ni är lärjungar till Kristus, det gudomliga ordet? Stämmer dessa ord och fraser överens 

med det uttryck och de principer som jag har lärt er? 

Barnen tittar också på er: varför bråkar ni inför dem? Inse att Kains ondska tränger in bland de små 

med detta exempel som ni ger. Kom ihåg att de är dina nästa ättlingar som kommer att föra vidare vad du 

har lärt dig och vad du har varit på din Guds och Herrens väg. 

43 Förtjäna en god belöning genom att odla en god frukt åt dina bröder. Förbered er på de kommande 

tiderna, för innan min avresa kommer det fortfarande att finnas stridigheter bland er, för frestelsen närmar 

sig er alla. Du måste vara vaksam. Be och omsätt mina instruktioner i praktiken. I sanning säger jag er att 
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dessa korta tidsperioder som ni ägnar åt det goda kommer att få sina positiva effekter i många generationer 

efter er. 

Ingen har någonsin kunnat eller kommer någonsin att kunna bestämma sitt eget öde; detta tillhör endast 

mig. Lita på min vilja så kommer du att färdas på livets väg till slutet utan större svårigheter. 

44 Ta det rätt när jag säger att inget trädblad rör sig utan min vilja; då vet du när det är jag som prövar 

dig och när du tömmer din (självförvållade) bägare av lidande - för att sedan anklaga mig. Då blir ni 

domare och gör mig till anklagad. - Erkänn dina fel och korrigera dem. Lär dig att förlåta dina 

medmänniskors misstag, och om du inte kan rätta till dem, lägg åtminstone en slöja av överseende över 

dem. 

45 Din bön för dina bröder har nått mig, för du har gått in i Herrens helgedom och där har din ande 

känt sig trygg. De som söker fred, som söker en väg som leder dem till ett bättre liv - det är de som 

kommer in i min helgedom. De som söker världens skatter och ära är ivriga att hitta andra vägar. Jag säger 

er att den frid som endast bor i min Ande kommer så småningom att bli efterlängtad och sökt av alla. 

46 Vem eller vad i hela världen kan ge dig verklig sinnesfrid? Endast din Faders oändliga kärlek. 

47 Det finns rika och välbärgade människor som saknar hälsa och inte känner någon glädje, och det 

finns fattiga människor som är friska men inte vet vad de äger och som lever bittert för att de längtar efter 

rikedomar eller bekvämligheter. Jag upptäcker inga ädla ambitioner i människornas hjärtan, och när de 

äntligen har dem, strävar de inte efter att nå målet på ett bra sätt. Ni har bevis för detta i dessa meningslösa 

krig, som är ovärdiga för varelser som besitter Guds ljus. 

48 Jag är Fred, i Min oändliga Visdom finns allt du kan önska dig. Men när har nationerna bett för att 

få min fred? När har de män som leder och styr nationerna vänt sina ögon mot mig? När knäböjde 

arméerna för att be sin himmelske Fader om förlåtelse efter att ha dödat sina grannar? Och freden är så 

bräcklig att det är nödvändigt att se och arbeta på sig själv för att kunna behålla den och inte låta den 

återvända till mig. Tänk på hur ni är fulla av frid efter att ha lyssnat till mig, och med denna frid lämnar ni 

mötesplatserna och kommer till era hem; men hur korta är inte de stunder då ni kan behålla denna frid i era 

hjärtan! - Jag har kallat er "fredens folk", "fredens barn". Men ni bestämmer er inte för att lära ut de goda 

nyheterna eftersom ni vet att ni måste ha fred själva för att kunna ge den.  Men när kommer ni att fullfölja 

detta stora uppdrag? 

49 Lär er, lär er att hålla min frid, gör den till ett svärd och förstör den oenighet och splittring som 

råder i era hem. Fyll livet i din omgivning med fred, så att du kan öva på detta och i morgon kan du föra 

fred till andra hem och andra folk. Detta är det frö som jag ger dig i din spannmålsbod. 

50 Hur snabbt skulle inte detta folk bli igenkänt om freden levde i deras mitt och de visade den i sina 

liv; orkanerna, stormarna och virvelvindarna skulle upplösas till ingenting inför styrkan i er fred. Så länge 

som det finns stridigheter bland detta folk kommer det att vara bräckligt och dess portar kommer att vara 

öppna för återskapande. 

51 Mitt ord har kommit ner i störtskurar på dessa mötesplatser, och mina mirakel har varit rikliga för 

att stärka er tro. Har ni inte förstått innebörden av mitt arbete bland er? 

52 Jag har kallat er "Israel" så att ni djärvt kan ge er iväg, följa mig och föra min fred och min lag till 

människornas hjärtan. Detta är ert öde, och tiden kommer att komma då detta folk kommer att resa sig i 

världen fullt av andlig styrka. Den kommer att visa sig som ett ljus i en tid av förvirring och tvivel, när 

hungern och törsten efter sanning är som störst. 

53 Mästaren säger till er: Människor, er hand får aldrig vara tom, ert hjärta får inte vara småaktigt, för 

ni vet inte när ni kommer att omges av skaror av behövande eller belägras av frågor från dem som törstar 

efter kunskap. Din plikt är då att ge till alla de många som jag har hällt in i din ande. Känn er inte som om 

ni är ingenting, men betrakta er inte heller som de mest älskade och de enda innehavarna av den sanning 

som de gudomliga uppenbarelserna och Herrens nådegåvor innehåller, för då skulle ni riskera att hamna 

under andras herravälde, på samma sätt som Israel i gamla tider föll i fångenskap på grund av sin olydnad 

mot mina bud. 

54 Vad skulle ditt hjärta känna om det såg dina barn avvika från den rätta vägen, besvikna på ditt 

exempel? Vad skulle din ande känna om den från det yttre såg att de nya generationerna söker Mig i 

avgudadyrkan? 
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55 Stammarna (av det andliga Israel) är fortfarande utspridda, större delen av detta folk har ännu inte 

funnit vägen. Det är nödvändigt att de som har hört denna röst och tagit emot mina bud vakar och väntar 

på att de utrustade folkmassorna anländer så att de - när de ser er enhet och er dyrkan av Gud - kan känna 

igen min undervisning och följa mig. Förvänta er inte att de ska vara av en ras eller nation, för bland dem 

ska det finnas människor av alla raser. 

56 Elia samlar successivt sin hjord, och sannerligen säger jag er att den tid då ni alla kommer att finna 

varandra snart kommer att komma. 

57 Jag har kallat er för de starka i mitt hus och jag ger er min gudomliga styrka i varje ögonblick för 

att vakta den uppgift som jag har anförtrott er och be i min helgedom som finns i var och en av er. 

58 Välkommen, ni som lämnar världen bakom er för en kort tid för att höra mitt ord. Sannerligen 

säger jag er: genom en av er som lär sig och praktiserar min lektion skulle en (hel) nation räddas; likaså 

skulle den här nationen, om den förberedde sig som helhet och bad med kärlek, uppnå mänsklighetens 

frälsning. Om detta inte sker beror det inte på att ni är för få, utan på att er kärlek fortfarande är för liten. 

Rengör först ditt hjärta! Vem bättre än du kan känna till dess fel och brister? Förstå detta och rena er 

från allt som ert samvete förebrår er. 

59 Det finns många som försöker ursäkta sina synder, men 

Jag frågar dig: Har Fadern belastat barnet med denna börda av lidanden och svårigheter? Är inte jag den 

som alltid har kommit och lättat din börda av lidanden och svårigheter? 

60 Min röst kallar dig varje timme till den goda vägen där frid finns, men din döva hörsel har bara ett 

ögonblick av känslighet för den rösten, och det ögonblicket är det sista i ditt liv, när smärtan förkunnar för 

dig att den fysiska döden är nära. Då vill du börja livet (på nytt) för att gottgöra dina misstag, för att lugna 

din själ inför samvetets dom och för att ge Herren något värdefullt och förtjänstfullt. 

61 Jag är Vägen, och denna väg har jag visat er sedan mänsklighetens första steg på jorden. Säg mig: 

När har jag lämnat dig utan hjälp eller utan ljus? I vilken tidsålder eller i vilken tidsålder har jag någonsin 

raderat min lag från din ande? Jag har aldrig upphört att tala till er, så nu kräver jag av er er skörd. Genom 

min nya proklamation har jag ställt er till svars med gudomlig stränghet och absolut rättvisa, och jag håller 

er ansvariga för era brott mot min lag. 

62 Jag har kallat er alla lärjungar som har hört detta ord. Men ni måste bevisa detta genom ert sätt att 

leva och sprida dessa goda nyheter så att den nuvarande mänskligheten kan bereda vägen för de nya 

generationerna. Dessa varelser ska inte dricka bägaren av bitterhet och lidande från de första dagarna av 

sin barndom, för de har en annan uppgift. Men om ni ger dem att dricka av denna bägare, ska ni få stå till 

svars inför mig. 

63 Åh, om ni bara kunde leva med enkelheten hos de fåglar som lever i kärlek till varandra och som, 

när de känner att vintern närmar sig, flyger iväg för att söka sig till ett bättre klimat, men lämnar sina bon 

på träden redo att tjäna som hem för sina bröder och systrar! - Ert livs vinter är ålderdomen, men ni, som 

är föga troende, ser i denna vinter dödens kyla och slutet, utan att förstå att efter vintern kommer alltid 

våren med sitt återuppvaknande, sin fågelsång och sina dofter. 

64 Denna ringa tro på den andliga återuppståndelsen efter detta liv är orsaken till att ni till sista 

ögonblicket av er existens ägnar er åt det mänskliga, det materiella, utan att breda ut själens vingar för att 

börja flyga och utan att lämna efter er ett bo för de nya invånare som byggs upp av dygd och tro. 

65 Ni är inte som fåglarna, för er värld är inte fredlig. Ni är snarare krigare som kämpar i en 

oavbruten kamp. Men jag säger er: Kämpa - men med ädelmod, använd rättvisans vapen, håll ut i det 

goda, det goda är sanningen. Lämna stigarna framkomliga för de nya soldaterna, lämna marken ren och 

städad för dem, så att förnuftet, kärleken och rättvisan till slut kan segra på den, medan ni kommer till vila 

hos mig. 

66 Jag måste tala till er på detta sätt eftersom er värld är indragen i krig av alla slag. När prövningar 

drabbar världen, är den alltid oförberedd, för medan den tänker lite på det eviga och funderar över det, 

njuter den alltför mycket av världens och köttets nöjen. 

67 I sanning säger jag er att om människor inte renar sig själva i denna tid från de fläckar som de har 

orsakat i sina själar, kommer naturkrafterna att komma som budbärare för att tillkännage min rättvisa och 

min härlighet och för att rena mänskligheten från all orenhet. 
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68 Välsignade är de män, kvinnor och barn som - när de förstår att denna rättvisa är nära - prisar mitt 

namn, eftersom de känner att Herrens dag har kommit. För deras hjärtan kommer att tala om för dem att 

slutet på ondskans välde närmar sig. Jag säger er att de kommer att finna frälsning genom sin tro, sitt hopp 

och sina goda gärningar. Men hur många av dem som lever i dessa dagar kommer inte att häda Gud! 

69 Mänskligheten, ni tror att det krävs stora rikedomar och jordiska ägodelar för att erövra världen, 

och ni glömmer bort Kristus som föddes i ett stall och som utan att äga någonting på jorden ändå erövrade 

människornas hjärta, gjorde nationerna till sina vasaller och utropades till kung och herre. 

70 När du väl förstår och känner sanningen kommer du att uppleva hur lätt det är för anden att följa 

sin mästares steg, även i de svåraste prövningarna. Gör allt som är möjligt för dig, för jag kommer inte att 

begära mer av dig än vad du kan göra. Då lämnar du vägen öppen för de nya generationerna. 

Jag lägger barnen i era hjärtan och ger er i uppdrag att leda dem på rätt väg. Samla dem, tala till dem 

om mig med kärlek och hängivenhet. - Sök upp de utstötta, de som lever vilse bland elände och last. Jag 

ger andlig kraft till dina ord så att de kan bli vägen till frälsning när de passerar dina läppar. Öppna det 

sanna livets bok för de okunniga, så att deras själ kan vakna upp och växa sig stor genom att genomtränga 

den helige Andes uppenbarelser. Bli som din mästare och du kommer att bli hörd. 

71 Om jag under den andra eran sökte en ödmjuk plats för att födas som människa och finna hjärtan 

att bo i, sök inte en position som gör dig respekterad. - Sök efter den känsliga sträng som finns i varje 

hjärta för att placera mitt frö och min helande balsam där. - Platsen där jag föddes som människa var 

likgiltig för mig, men jag gav till och med livet för att min kärlek skulle födas i era hjärtan. Nu säger jag 

er: människor, fröet till denna kärlek, symboliserat i Mitt blod, föll in i alla människors hjärtan. Varför 

älskar och vårdar ni inte idag det som jag sådde med så mycket kärlek? 

72 Var inte döv för denna röst, öppna era ögon för den här tidens verklighet och börja dagens arbete 

med full tillit och tro. Annars kommer du att vakna upp blind i det hinsides, och jag har sagt till dig att du 

inte ska gå in i den världen med slutna ögon. 

73 Ber Herren om det omöjliga av dig? Jag lär er bara att så kärlek så att ni så småningom kan skörda 

livets frukt. Vårda barnens hjärtan i dag så att du i morgon kan höra dem tala om den Helige Andes 

härlighet. 

74 Vakta rosorna och liljorna som är ungdomens hjärtan, och i morgon kommer du att njuta av 

dygdens blomning. Lär er att be med anden och ni kommer alla att inse att detta är den perfekta 

gemenskapen när ni känner att er ande har kommit in i min närvaro och där fått näring av min kärlek. 

75 Ännu idag sänker sig Min gudomliga stråle ner till människorna. Men kom ihåg vad ni hörde när 

jag sa till er: "Där två eller tre av mina barn samlas, där kommer jag ner för att ge dem mitt ord." Sedan 

dess har antalet av mina lyssnare ökat tills de har blivit många. 

76 Om jag uppfyllde mitt löfte till dig att komma tillbaka, kommer jag också att uppfylla min vilja att 

lämna dig. Utnyttja den korta tid som ni har kvar för att höra mitt ord och ni kommer att bli utrustade som 

den Helige Andes lärjungar. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 65 
1 Du förbereder ditt hjärtas helgedom så att mitt ord kan falla på det som en balsam. Men i detta 

ögonblick frågar jag dig: Varför finner jag dig nedböjd av smärta? - För att du inte har tittat och bett. 

2 När ni äter den andliga maten vid mitt bord, varför använder ni då inte den essens som den 

innehåller, som är hälsa och evigt liv? När kommer ni att förstå min lära så att ni kan börja predika den för 

era bröder genom kärleksfulla gärningar? 

3 Ibland vågar ni säga till mig att jag inte har gett er något som ni har bett mig om, trots att jag alltid 

erbjuder det till er och bara saknar er förberedelse för att ta emot det. 

4 Belasta inte din själ med kedjor av synd, utan frigör den så att den kan resa sig och ta emot allt den 

behöver från mig på sin utvecklingsväg. Varför släcker ni ert trosljus trots att jag är bland er? Jag har 

berättat för er att ansvaret för nationernas fred och mänsklighetens räddning ligger på detta folk. Men hur 

ska du kunna fullgöra din uppgift när dina steg fortfarande är osäkra? - Ni kommer för att höra Mitt Ord, 

ni säger att ni älskar er Herre, men ord räcker inte, det krävs goda gärningar för att mänskligheten ska 

kunna uppnå Min Frid. Jag kommer inte för att avskräcka dig utan för att väcka din själ. Ta på nytt frukten 

från trädet och fyll dig med den, du vandrare! 

5 Salig är den som äter av denna frukt och tror att han har ätit av livets träd, ty sannerligen säger jag 

er: han skall inte dö. - Under denna tid fann jag er döda för nådens liv, men min närvaro i denna 

undervisning har varit er uppståndelse. Ni trodde att ni var ovärdiga att vara i min närvaro, men jag gjorde 

er värdiga genom att rena er själ från alla tidigare överträdelser och klä den i renhet. Med denna förlåtelse 

har jag gett er en lektion i kärlek och rättvisa; sätt den i praktiken med era bröder. 

6 Vilken rätt har du att döma och fördöma dina grannar för deras brister? Kom ihåg att jag sa till er i 

den andra eran: "Låt den som är fri från synd kasta den första stenen". 

7 Min undervisning är klar och ren så att nybörjare kan förstå den och prägla den i sina hjärtan. Jag 

har kommit för att vägleda dig från lektion till lektion tills du når en perfekt dialog mellan andevärlden. 

8 På din försoningsöken sänker sig nu det himmelska mannaet ner över din öken. När ni når den 

gudomliga Faderns hus kommer ni att sätta er vid Faderns bord och äta hans mat. - Den vidsträckta öknen 

symboliserar försoningen och vägen själens utveckling. 

9 Kom till Fadern, han bor på toppen av berget, och han kommer att ge dig trädgårdar och mark runt 

omkring. Männen kommer att odla vetet, kvinnorna kommer att se till att trädgårdarna och ängarna är 

täckta av blommor, och barnens sång kommer att förenas med fåglarnas sång för att göra ert arbete 

ljuvligt. Mänsklig fåfänga kommer inte att nå era fält, inte heller girighet efter ägodelar, för de skulle vara 

som pestar som förstörde era frukter. Hur många människor kan möjligen förstå - när de hör dessa ord - i 

vilken utsträckning de har avvikit från den väg som Min lag anger? 

10 När en person blir övertygad om att det inte finns någon förlåtelse för hans överträdelser rör han 

sig allt längre bort från den (rätta) vägen. Åh, om han bara visste att ett ögonblick av uppriktig ånger kan 

rädda honom och tjäna honom som försoning, att - även om han tror att han är mycket långt ifrån Min 

gudomlighet - endast ett enda steg skiljer honom (från Mig), och detta steg är hans ånger. Hör ni inte min 

röst? Känner du inte att jag kommer som en kärleksfull Fader, som en uppriktig vän? Ni sover och hör 

därför inte mitt rop. Hur kommer ni att höra mina fotsteg när jag kommer "på ett moln"? 

11 Vakna, förbered er för att se mitt löfte uppfyllas. Jag kommer att kalla dem som vaknar upp och 

hör mig välsignade, för då kommer jag att placera det glada budskapet om min andliga närvaro i deras 

hjärtan, och från deras läppar kommer det att komma ord av ömhet, ljus och hopp för människorna. 

12 Orkanliknande stormar är på väg mot dig, så du måste stärka din tro för att klara prövningarna och 

rädda så många som möjligt. Jag vill att ni ska vara vänner och bröder till alla människor. 

13 Detta är den tid som Joel såg och tillkännagav, när mänsklighetens barn skulle få visioner och 

profetiska drömmar, när deras munnar, rörda av Min gudomliga kraft, skulle tala, för Min Ande skulle då 

hällas ut på allt kött och på varje ande. 

14 Se, här är ett folk som tyst växer fram och växer och vars barn talar den helige Andes ord, sänder 

andliga budskap, går över trösklarna till det bortomliggande med sin andliga blick och ser framtidens 

händelser. Sannerligen säger jag er: Denna säd har såtts i hela världen, och ingen kommer att kunna 

förstöra den. 
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15 Genom mäns, kvinnors och barns munnar har ni hört min gudomliga konsert, som om ni i 

hänryckning har överlämnat er till glädjen att höra Herrens och hans änglars röst. Mitt ord är inte bara för 

ett folk, utan för alla folk, för alla trosbekännelser och religioner. 

16 Endast den här gruppen av människor vet att det nu är den tredje tiden, men mänskligheten 

kommer också att veta det, även om de i förväg förnekar allt som jag har uppenbarat för er och allt som är 

skrivet. Sannerligen säger jag er att detta ord skall nå jordens ände, för ingenting är omöjligt för mig. 

Jag ska visa mina sår för världen som jag gjorde för Thomas, så att den kan tro och omvända sig, så att den 

kan tvätta sig i sina tårar och därefter troget följa mig till slutet. Detta gudomliga manna kommer att sjunka 

ner i varje hjärta och vägen som leder till Herrens boning kommer att uppenbaras för alla själar. 

17 Vattnet i Jakobs brunn torkade ut och släckte inte törsten hos mänsklighetens ande. Jag har redan 

sagt till den samaritiska kvinnan: "Sannerligen säger jag dig: Jag har ett vatten som den som dricker av det 

aldrig mer kommer att törsta." Och detta kristallklara och högre vatten är mitt ord som jag kommer att 

hälla ut över världen för att släcka dess brinnande törst. 

18 Elia har länge lett Min hjord bland mänskligheten och uppmanat alla att förenas. Denna flock 

måste vakta och be, för de har mitt ljus och min auktoritet att hjälpa mänskligheten med kärlek. 

19 Ni som hör dessa läror har känt dem vid andra tillfällen, men nu måste ni sprida dem bland 

mänskligheten så att de kan känna dem. Du vet också att du efter 1950 kommer att vara utan detta ord. 

Men förbered er så att detta inte är en förlust som ni måste beklaga, utan ett steg framåt som leder er rakt 

in i striden. Jag kommer att vara nära och mina budbärare också. Jag kommer att fortsätta att vakta dem 

jag undervisar och tala till er genom inspiration. 

20 Låt ingen önska att jag ska förlänga min vistelse bland er, för jag har redan meddelat er min vilja 

och förutspått året och dagen då denna manifestation genom det mänskliga förståndsorganet kommer att ta 

slut. Låt ingen utsätta sig för fördömelse (genom att inte följa denna bestämmelse). 

21 Den som hittills har varit för klumpig för att tjäna mig, och som sedan utrustar sig själv, kommer 

att förlora sin klumpighet, tala med visdom och utföra mirakel. 

22 Om ni, människor som hör mig, gråter vid tanken på min lidelse och ångrar era synder, så bli 

välsignade. Ty sannerligen säger jag er att er smärta renar er, och mitt ord, som är liv och uppståndelse, 

tröstar er. - Mitt ljus är för alla mina barn; inte bara för er som bor i den här världen, utan för alla själar 

som lever på olika existensplan. De kommer alla att befrias och återuppstå till evigt liv när de uppfyller 

mitt gudomliga bud med sina verk av kärlek till sina bröder, som kräver att ni älskar varandra. 

23 Fadern lider när mänskligheten bråkar, piskad av krigsfurier. Broder har rest sig mot broder och 

oskyldigt blod dränker jorden. I dag, på domens stora dag, andas ni en atmosfär av förtvivlan och död. 

Men i början av 1946 kommer kampen att vara över och du kommer att få en paus i ditt lidande. 

24 All mänsklighetens smärta faller på mig som ett tungt kors. Jag har blivit förnekad och gisslad av 

den mänsklighet som jag ville göra till mina lärjungar och av vilka endast några få följer mig. I morgon, 

när mitt verk blir känt, som jag har avslöjat i denna form, kommer jag att bli gisslad ännu en gång 

eftersom de inte förstår mig. Denna brist på förståelse från Mina barns sida öppnar på nytt Mina sår och 

Mitt blod faller återigen på alla själar. 

Eftersom jag talar av sanning och undervisar i kärlek har de inte erkänt mig, och senare kommer ni att 

bli föraktade för att ni upprepar mina ord och vittnar om mig. Men när du tar upp ditt kors och bestiger 

berget kommer du att rädda många oskyldiga och frälsa många syndare. 

25 Jag har inte kommit till er som en kung, utan jag har visat mig ödmjuk, och på så sätt vet ni att det 

ord som ni har hört är Faderns ord. Återigen erbjuder mänskligheten mig en krona av törnen och en mantel 

av otacksamhet. Jag har lidit av förtal och avvisande av mina barn. 

26 Även om själen är fullt utvecklad, sover den. Men jag upplyser dig genom anden så att du 

återvänder till den rätta vägen och går till fullbordan av din uppgift. Varför känner du att Mitt Ord skadar 

dig? 

27 Medan ni firar min passion i den andra eran, gråter ett hjärta, det mest ömma, i tystnad och ber för 

sina barn som inte har förstått henne. Hon har inga förebråelser mot dem som orsakade henne så mycket 

smärta och inga anklagelser mot dem som offrade sin älskade Son. Hennes kärlek och förlåtelse för 

mänskligheten är den enda som kröner hennes enda barns frälsningsarbete. Det är er himmelska moder 

som jag lämnar bland er så att ni kan lyssna till henne och finna tröst i hennes famn. 
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28 I djupet av ditt hjärta känner du nu Herrens gudomliga andedräkt. Åh, om du bara kunde förstå den 

kärlek med vilken jag kommer till dig! 

29 Genom föreningen av era hjärtan har ni skapat en helgedom för att ta emot mig. Alla hjärtan har 

förberett sig, alla sinnen har blivit ljusare, och detta är den rätta tiden för Min Gudomliga Stråle att komma 

ner till er. 

30 Besöket närmar sig och jag förbereder er för det. Det är dags för dig att gå din väg med fasta steg 

och utan rädsla. Du är Israel, och detta namn betyder "stark". Detta välsignade frö har alltid funnits i din 

ande. - Sann bön stärker din ande, renar dig från dina fläckar, tröstar dig när du är ledsen, står vid din sida 

när du är föräldralös och tar dig bort från frestelser. Men precis som jag lärde er att be från ande till ande 

för att vara starka i livet, så kan ni också i dödens stund lyfta er ande till mig på dessa välsignade 

bönestegar. - Hur långt borta från den sanna bönen är inte mänskligheten! Hur få är inte de som vet hur 

man tillämpar den. Andligt sett lever människorna som de gamla: dyrkan av guldkalven och vördnaden för 

hedniska avgudar består. Det babyloniska tornet av vetenskapsmännen i denna tidsålder utmanar oavbrutet 

min rättvisa. 

31 En ny översvämning kommer att komma och tvätta jorden ren från mänsklig korruption. Den 

kommer att omkullkasta de falska gudarnas altare, den kommer att förstöra sten för sten grunden till 

högmodets och ondskans torn, och den kommer att utplåna varje falsk lära och varje pervers filosofi. Men 

denna översvämning kommer inte att bestå av vatten som den en gång gjorde, för människans hand har 

släppt loss alla element mot henne, både synliga och osynliga. Han dömer sig själv, straffar och dömer sig 

själv. 

32 Varje skuld kommer att betalas in i minsta detalj. För detta är det nödvändigt att dagens stora blir 

tjänare och att undersåtarna höjs upp. Ni som hör mig - tro på ert ansvar för freden i världen! 

33 Ni är inte längre två eller tre som hör mig. Ert antal är redan stort, för min säd har spridits från 

hjärta till hjärta, från hem till hem, från provins till provins, och nyheten om min nya uppenbarelse har 

korsat era gränser och nått andra länder där ekot av mitt ord och budskapet om mina mirakel har vittnat 

om att jag verkligen har kommit tillbaka till er. 

34 Israels hus finns nu i djupet av ditt väsen, i din ande. Det är just där som jag har uppenbarat mig 

just nu genom denna kungörelse. 

35 Jag har sagt till er att skynda er att studera mina läror, att utnyttja min närvaro, för tiden för min 

avgång är nära och ingen är okunnig om den. Se, detta är den prövning som väntar dig. Vem kommer att 

vara beredd att genomföra den? - Ni har förökat er och ändå ser jag inte att ni är starka. Orsaken är att ni 

har saknat kärlek, hjälpsamhet och brödraskap från vissa till andra; ni är inte förenade i Anden. Och det är 

detta som ägarna till det nya förbundets ark vill vara? 

36 Jag ville att ni skulle vara starka genom er enighet och stora genom er anda. Det är inte nödvändigt 

att du har materiell makt för att vara stor eller att du har kunskap om jorden för att vara överlägsen. Det 

finns något som din Gud alltid har uppenbarat för dig och som i sanning ger dig storhet. 

37 Det ljus som jag har hällt över er är stort, men låt er inte förblindas av det, för då skulle ni för era 

bröder framstå som dårar och fanatiker. Detta ljus är inte bara ditt, det är det sjätte sigillets ljus som 

kommer att lysa i alla nationer. 

38 Ni kommer rena inför mig, och ni har undanröjt fanatism, avgudadyrkan och onödiga traditioner. 

På så sätt slår ditt hjärta i samklang med din ande. Vägen börjar i mig och slutar i mig. Men jag kräver inte 

av er att ni ska ta er igenom denna utvecklingsväg på en dag, utan jag ger er tillräckligt med tid för att ni 

ska kunna gå vägen till slutet. 

39 Jag är med dig hela vägen, jag ger dig styrka och renar dig. Om du bedömer din andliga utveckling 

utifrån ditt nuvarande liv, när du jämför ditt nuvarande liv med det som rådde i mänsklighetens 

begynnelse, kommer du att inse att du har tagit ett stort steg framåt. Studera Mitt Ord med samma iver 

som du studerar kunskapsområdena på jorden, och när du utforskar det kommer du att upptäcka att det 

som du trodde var outgrundligt var reserverat för din ande (att utforska). I den nuvarande tiden faller lite 

efter lite slöjan för många mysterier, många dolda saker kommer fram i sanningens ljus, och därför blir jag 

mer älskad och förstådd av mina barn. 

40 Kan det finnas en likhet mellan barnet och Fadern om barnet saknar Faderns visdom? Nej, mina 

barn, men jag håller er inte i okunnighet. Jag är Ljuset, som är Vishet, och med det kommer jag att 
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översvämma er så att ni kan älska mig. Jag är verkligen hungrig och törstig efter er högre utveckling. Detta 

är det mest övertygande skälet till min manifestation och min kontakt med er. 

41 Upplys och stärk er själva genom denna undervisning, för det finns föraningar om krig i era hjärtan 

och ni måste vara förberedda. Jag har hållit denna nation i fred så att den kan ta emot mig i sitt hjärta. 

Fröet från min undervisning måste bära frukt. 

42 Hur många tårar kommer du inte att fälla om du inte utnyttjar denna värdefulla tid av fred! Du 

kommer sedan att bli invaderad av krig, epidemier och förtvivlan. Försök inte stoppa kriget genom fysiska 

botgöringar, som är onödiga offer. Om du vill ge mig botgöring, besegra ditt kötts upproriskhet, stolthet 

eller materialism. Om ni vill erbjuda mig fasta, låt den bestå i att ni avstår från det som är skadligt för er, 

det som är skadligt för er, genom att kontrollera era passioner. Men var försiktig så att ni inte faller in i en 

ny fanatism, för det finns många handlingar som är tillåtna men som ni ändå kan göra otillåtna. 

43 Jag vill att du ska få en förnyelse av både din kropp och din själ. Om du förstår vad jag ber dig om 

kommer det inte att verka som en uppoffring för att uppnå det, och du kommer att inse att uppfyllandet av 

(min begäran) kommer att ge dig stora tillfredsställelser och en högre frid. 

44 De som höjer sig från sörjan, smutsen och själviskheten till ett liv i tjänst och aktiv välgörenhet för 

sina bröder ska jag visa som exempel att min undervisning har ljus och nåd för att förnya syndare. Detta 

exempel kommer att sprida sig till alla hjärtan. Vem vill inte vara bland dem som bevittnar mig? Men 

sannerligen säger jag er att om era handlingar inte verkligen kommer från hjärtat kommer de inte att bära 

frukt hos era bröder och ni kommer ofta att höra dem kalla er hycklare och falska förkunnare. Och jag vill 

inte att detta ska hända dig. 

45 Du måste veta att det i vår tid är mycket svårt att lura människor. Deras ande är uppvaktad, och 

även om den är förlorad i sin tillvarons materialism är den känslig för varje andlig manifestation. Men om 

du inte kan lura dina bröder - kan du då lura din Fader? 

46 Låt Mästarens kärlek ta plats i ditt väsen så att du kan förlåta dina fiender på samma sätt som han 

förlåter dig. Då kommer ditt hjärta att vara som en livlina bland människor. 

47 Förbered ditt skepp, för stormen kan komma från ett ögonblick till ett annat. Känner ni inte att 

striden är nära? Säger ditt sinne dig ingenting? Lyssna på naturens röster och observera naturkrafternas 

förlopp. Träng in i dina bröders hjärta och du kommer att upptäcka tillkännagivandet av den kommande 

striden. Allt talar till dig om kaos. Det mänskliga sinnet uppfinner bara vapen för att förstöra. Hjärtat ger 

inte utrymme för broderskapskänslor, men det ger utrymme för hatkänslor. Inte en enda kropp är frisk, alla 

är infekterade av sjukdomar och pest. Barn föds med en börda av smärta, föräldrar förstår inte sina barn 

och barn förstår inte sina föräldrar. Äkta makar skiljs åt, kvinnor förlorar sin dygd utan att lägga någon 

vikt vid den. Människor vanhelgar det som är heligt. - De religiösa samfunden föraktar varandra och 

strider mot varandra, och lasterna får makt bland människorna. - Under tiden väcker mitt ord er med en 

mild förmaning och kallar er till förnyelse, så att ni räddar er själva från att sjunka i detta stormiga hav. 

Endast en andlig undervisning som min kan hålla människan på livets väg. Endast mitt ord kan lösa 

andens djupa problem och förgylla människans tillvaro på hennes väg av prövningar och lidande. 

48 När mänskligheten har vårdat ett stort träd, vars frukter till största delen har varit bittra och 

dödliga, verkar det då inte vackert för dig att jag planterar ett träd som du hjälper mig att sköta, och att 

dess frukter av liv, sann fred och gudomlig visdom kompenserar dig för så mycket smärta? Ty jag är 

trädet, jag är vinstocken och ni är grenarna. Låt din ande växa i sina gåvor, så att du kan ge behaglig 

skugga och livets frukter av god smak. Jag är sanningen, och den flödar från dessa människors läppar, 

även om de är syndare, för min sanning är starkare än era synder. 

49 Ännu en gång visar jag dig vägen och livet, och jag tar bort det mörka bandaget från dina ögon. 

När ni hör detta ord säger ni i era hjärtan: Varför kunde jag inte befria mig från laster tidigare, när Herrens 

undervisning är så vacker, och varför var den inte en stimulans i min tillvaro? Därför att ni inte har närt er 

av Min undervisning, utan av riter som bara imponerar på sinnena och lämnar själen tom. Här ger jag dig 

mitt ord utan gudstjänstformer och riter, så att det går direkt in i din själ. Här finns ingen uppfriskning för 

dina fysiska sinnen. Idag är det bara din hörsel som är involverad i min manifestation. I morgon, när Mitt 

Ord som ges genom det mänskliga intellektuella organet inte längre kommer att höras, kommer inte ens 

din kroppsliga hörsel att uppfatta Min röst; det kommer att vara din ande som tar emot Min undervisning 
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genom inspiration, och i hjärtat kommer ekot av den att höras. - Gå ut på vägen med tro och vandra utan 

brådska och med eftertanke. 

50 Dagarna närmar sig när människorna kommer att minnas min lidelse. I sanning säger jag er att när 

människor vaknar upp till ljuset i denna tid och befriade från yttre former av tillbedjan söker mig på ett 

andligt sätt, kommer deras upphöjdhet och enkelhet att bli de vackraste palmkvistar med vilka de tar emot 

mig i det andra Jerusalem, den andliga staden. Jag ville att ni, när ni minns min passion, skulle göra det 

utan riter och representationer, att ni skulle minnas mina gärningar och reflektera över dem grundligt. Då 

kommer du att känna hur visdomen vaknar till nytt liv i din ande. 

51 Med dessa läror kommer jag, precis som tidigare, att ta bort era (religiösa) traditioner och få er 

ande att följa min undervisning och min lag. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 66 
1 Du har hört klockans rop och har vaknat. Klockan har varit min röst som ni har tagit emot genom 

människans sinnesorgan, och det som har vaknat har varit er ande. Sjunk inte ner i apati igen, älskade 

människor, för ni lever i en tid av kamp. Eftersom ni redan har börjat så vill jag inte att ni ska överge era 

fält, och jag vill inte heller att ni ska förlora den plats som ni har i mina varor och som det har kostat er så 

mycket smärta att uppnå. 

2 Låt din ande hävda sin vilja över vad ditt sinne och din själ tänker, för det är den som verkligen 

står för den uppgift som väger på själen. Kom ihåg: Om du i stället för att följa Andens direktiv tenderar 

att lyda köttets incitament, kommer du snart att återvända till den ofruktbara kampens väg, till 

lättsinnighetens och fåfänglighetens värld, där din själ kommer att känna sig tom och ledsen. 

3 Kom till mina länder och stanna i dem. På deras åkrar finns det plats för alla, i mitt sädesmagasin 

finns det utsäde i överflöd, och i min kärlek finns det livets vatten så att ni kan vårda det gudomliga 

utsädet. 

4 Jag, den universella såaren, kommer att lära dig allt du behöver veta. Min kärlek och mitt tålamod 

kommer att åtfölja var och en av mina läror så att de förblir inpräntade i din själ. När du finner det 

nödvändigt att så, kom ihåg att ditt hjärta har blivit en fristad för Mitt Ord och vänd dig till det i längtan 

efter Mitt frö av kärlek till dina bröder. 

5 Ta dig tid att lyssna till mitt ord nu, så att du låter det tränga in där det måste nå, och när det sedan 

är dags att så, börja dagens arbete med ett medvetet steg, så att du inte tröttnar i förtid och snabbt reser dig 

upp igen om du faller. 

6 Tänk inte på ordets yta, för då kommer ni inte att uppfatta dess väsen och fördjupa er i dess 

oändliga ljus. 

7 Bli inte fanatiska och fall inte in i avgudadyrkan genom att älska saker som dina bröder har gett en 

gudomlig symbolik åt. Kom ihåg att om ni vill vara lärjungar till en djupt andlig lära måste ni kämpa för 

att avlägsna den sinnliga dyrkan av Gud som har gett näring åt mänskligheten i århundraden. Men gör det 

med all din beslutsamhet, lärjungar, om du verkligen är övertygad om det steg du vill ta. Det får inte hända 

att du en dag predikar att dina medmänniskor ska vända sig bort från avgudadyrkan och religiös fanatism, 

och sedan plötsligt, i en prövning som kommer i din väg, faller du på knä inför en avgud. 

8 Förstår ni varför jag alltid säger till er att utforska mitt ord och studera det? För det är bara på detta 

sätt som övertygelsens ljus kan tränga in i din varelse. Då kommer en fullständig förändring av ditt sätt att 

känna, tänka och handla säkert att äga rum. 

9 Om du observerar utvecklingen av mina manifestationer genom det mänskliga intellektuella 

organet kommer du att komma fram till slutsatsen att framstegen i mina läror har uppnåtts med ett 

medvetet men fast och säkert steg, vilket jag rekommenderar dig att efterlikna. 

10 Inse att jag under tidigare år inte talade till er med den klarhet som jag gör nu. Jag var tålmodig 

och förlåtande; jag tillät också en del yttre handlingar av tillbedjan eftersom det ännu inte var rätt tid att 

skilja vetet från agnarna, det vill säga det andliga innehållet i min undervisning från onödiga former av 

tillbedjan. Jag såg att din tro inte var tillräckligt stark för att höra vissa uppenbarelser. Men nu, när ljuset 

från min undervisning gradvis tränger in i själen hos några av mina lärjungar, kan jag tala klart till er. 

11 Jag vet att inte alla förstår innebörden av förandligande för närvarande, och inte alla är nöjda med 

tanken på att endast livnära sig på essensen och att behöva avstå från riter, symboler och yttre handlingar 

av gudstjänst som många hjärtan finner så stor glädje i. Men det räcker för mig att en grupp lärjungar har 

förstått innebörden av förandligande när jag avslutar mitt ord bland detta folk, för denna grupp kommer att 

betraktas som den första frukten som produceras av mitt ord som förkunnas genom människans 

intellektuella organ. För att hjälpa er att förstå Min lära fortsätter Jag att ge er Min undervisning, Jag 

välsignar er och säger till er: Var välkomna, Mina barn, känn Min Andes värme, känn Min Närvaro och 

minns den tid då ni omringade Mig för att lyssna till Mina Gudomliga Ord - när ni följde Mig på vägarna 

för att se Mig utföra mirakel, medan vissa inte missade en stavelse av Mig för att ta reda på om det jag sa 

var sanning eller inte; vissa av er, som andra av er, missade inte en stavelse av Mig för att ta reda på om 

det jag sa var sanning eller inte; vissa av er, som andra av er, missade inte en stavelse av Mig för att ta 

reda på om det jag sa var sanning eller inte; vissa av er, som andra av er, missade inte en stavelse av Mig 
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för att ta reda på om det jag sa var sanning eller inte; vissa av er, som andra av er, missade inte en stavelse 

av Mig för att ta reda på om det jag sa var sanning eller inte. En del av er, liksom andra, hörde en 

harmonisk röst som oavbrutet talade om kärlek, förlåtelse och barmhärtighet. Det var ett ljus som aldrig 

tidigare hade skenat inför människorna. Detta ord öppnade en ny tid för Israels folk och för hela 

mänskligheten. 

12 Många av dem som hörde mig i Jesus har kommit till jorden vid denna tid och hört mig igen. Även 

om de trodde att de hade uppfyllt sitt öde på den här planeten och intagit det förlovade landet, har själen 

återvänt för att försöka ta ytterligare ett steg framåt på vägen mot sin själs fullkomlighet. 

13 Utveckling är nödvändig för att själen ska bli upplyst av min visdom. Idag hör du på nytt den röst 

som talar till dig om kärlek. Till de nya lärjungarna och till alla människor säger jag: Älska era bröder, be 

mig för er nästa och jag kommer att ge er mirakel. Var inte rädd för att öppet bekänna inför världen det 

uppdrag som din ande för med sig. I sanning säger jag er att ni inte kommer att kunna dölja era andliga 

gåvor, utan de kommer att visa sig förr eller senare. 

14 Hur svårt verkar det inte för dig att hitta ett sätt att fullgöra din uppgift i denna tid? Men jag säger 

er att det inte är svårt eftersom mänskligheten är beredd att ta emot mitt budskap. 

15 I alla tider har de svaga förtvivlat inför striden, medan de starka har visat att tron på min lag 

övervinner allt. Ditt öde, Israel, har varit att tillkännage ständigt nya budskap och uppenbarelser till 

världen, vilket är anledningen till att du ibland tvivlar på om du kommer att finna tro. Men oroa dig inte, ta 

det frö som jag har anförtrott dig och så det. Ni kommer redan att se hur många av de fält som ni trodde 

var ofruktbara ni kommer att finna bördiga när de blir fruktbara med sanningen i Mitt Ord. 

16 Misslyckas inte med att fullfölja ditt uppdrag för att du känner dig ovärdig. Sannerligen säger jag 

er att den som har ett uppdrag och inte fullgör det, handlar lika illa som den som medvetet vanhelgar 

lagen. 

17 Glöm inte att Fadern i slutändan kommer att kräva att ni ska stå till svars - både för det ni har gjort 

och för det ni har avstått från att göra. Vet att både den ena och den andra överträdelsen kommer att orsaka 

lidande för din själ. Sprid min undervisning, tala till folket om mitt ord, övertyga dem med era kärleksfulla 

gärningar, bjud in dem att höra mig, och när de kommer med folkmassorna och trons ljus tänds i deras 

hjärtan, kommer jag att kalla dem barn av det nya folket Israel. 

18 Du kommer inte längre att kunna avvika från vägen. Jag har gett er ljuset så att ni kan förstå det, 

och jag har öppnat era ögon så att ni kan tränga in till och med i det som är bortom. Det bruk du gör av 

dina gåvor skall alltid vara bra, så att följderna blir behagliga för ditt hjärta och behagliga för Fadern. 

19 Förstå att jag har kommit för att lära er perfekt undervisning. Ni har hört genom Mina röstbärare på 

olika platser och i olika regioner att Mitt Ord inte längre kommer att höras efter 1950. Redan i dag säger 

jag till er: Hur många av dem som i dag lyssnar till Mitt Ord med skenbar respekt kommer att ignorera det 

när den tiden kommer; hur många av dem som nu säger till Mig: "Herre, jag kommer inte att lämna den 

här vägen" kommer i framtiden att söka Mig i kyrkor, i synagogor, på altaren och i bilder och kommer inte 

att finna Mig? 

20 Tänk på att jag inte försöker överraska er genom att dra tillbaka mitt ord oväntat, utan att jag 

meddelar det till er långt innan och på många sätt, så att ni förstår att ni måste använda dessa korta 

tidsperioder och dessa lektioner för att inte falla i fel och begå vanhelgningar senare. Hur många av dem 

som idag kallar sig mina lärjungar, mina arbetare, kommer inte att förråda mig i den stunden! 

21 Tiden då ni inte längre kommer att höra mig genom röstbärarens organ är bestämd. Men jag har 

lovat dem som förbereder sig att de efteråt kommer att höra ljudet av mitt ord i deras hjärtas helgedom. 

22 Min rättvisa kommer att skära bort allt ogräs med roten, och det är Min vilja att Min skära vid den 

tidpunkten ska finna er som vete och inte som ogräs. - Jag talar på ert språk och med full tydlighet så att ni 

i morgon inte kan säga att jag talade till er bildligt och att ni därför inte förstod mig. 

23 Dessa mötesplatser kommer även i fortsättningen att vara tillgängliga för era sammankomster och 

för att välkomna de nya människorna. Andliga väktare kommer att skydda dem. 

24 Jag talar till dig om ett avgörande steg som du kommer att ta, om en tid av prövning som närmar 

sig, men jag ser inte att ditt hjärta darrar. Hur vana har ni inte blivit vid mitt ord! Ändå kommer det att ta 

slut, och ni har inte uppskattat den skatt som ni ägde! 
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25 Jag har vid många tillfällen sagt till er att jag inte låter mig besudlas av onyttigheter eller ondska; 

därför måste ni förstå att jag inte kommer att vara involverad i era ohederligheter och vanhelgningar. 

26 Vissa förändrades när de hörde min undervisning, men se vad deras förändring bestod i: de kom 

ödmjuka, gråtande och uppgivna, utan något gott. Men efteråt, när de fick sitt andliga arv, lyfte de stolt 

upp sina ansikten och kände sig som herrar och till och med som kungar, och i sin stolthet ville de gå 

bortom Faderns vilja. Vet du var fåfänga och arrogans finns kvar? Inom jorden. - Och olydnaden, 

missaktningen och förolämpningarna? I din själ, så snart den har lämnat sitt kroppsliga skal. - Ni är atomer 

som lever genom Min gudomliga barmhärtighet, utan vilken ni skulle upphöra att existera! 

27 Om någon i sin fåfänga trodde att han helt och hållet kunde förstå Mitt verk med sitt intellekt och 

förstå allting, är det för att han inte förstår någonting. Å andra sidan är den som fördjupar sig i min visdom 

och min storhet till den grad att han säger: "Jag vet ingenting och är ingenting inför Herren", i färd med att 

förstå. 

28 Om detta folk, som har njutit så mycket av mitt ord under den här tiden, inte arbetar med sig 

själva, om de inte böjer sina oregerliga sinnen för mina läror, kommer de att få utgjuta många tårar i 

framtiden. 

29 Vill du veta vad jag önskar: att du på jorden uppfyller mina bud i ödmjukhet, så att din själ, som 

har blivit ren och lysande genom att fullgöra sitt uppdrag, kan stiga mycket högt upp efter att ha fullgjort 

sitt uppdrag, tills den når de välsignade hem som är reserverade för Herrens lydiga barn. 

30 Vid mitt bord finns det en förberedd plats för var och en av er och även en maträtt. När du väl har 

ätit och druckit vid mitt bord kommer du aldrig mer att vara hungrig eller törstig. Ni kommer inte längre 

att söka mig i kyrkor och på altare gjorda av människohänder, för ni kommer att inse att ni bär mig i er 

själs inre helgedom. 

31 Jag hade förberett allting för den tid då ni skulle finna er själva vid mitt ord, för jag vakar över allt. 

Åh, om ni hade levt i väntan på mig, hur stora skulle inte era framsteg ha varit! Men nu är ni med mig och 

hör min undervisning. 

32 Människor, frukta inte livets prövningar och låt er inte tyngas ner av skuldbördan. Ge anden tid 

och kraft för att uppfylla din andliga uppgift, så kommer du alltid att gå uppåt på din utvecklingsväg. 

33 Kvinnor, gråt inte bara för era nära och kära. Kom ihåg att ditt hjärta bör känna mänsklighetens 

smärta. Förlåt dina bröder och systrar så att ditt hjärta blir rent och du kan ge skydd åt välgörenhet. 

34 Tror ni att jag skulle ha kommit till er om jag inte hade förlåtit er först och om det inte fanns någon 

barmhärtighet i min Ande? 

35 Jag vill att du ska göra detta med dina bröder. Men var inte rädda för att föra fram de goda 

nyheterna till dem, tvivla inte på era andliga gåvor och misströsta inte heller om era kärleksfulla gärningar 

för dem kommer att lyckas, för bristande tro skulle få er att misslyckas, era ord skulle inte övertyga och 

era gärningar skulle inte heller ha en fast grund. 

36 O mänsklighet, välsignade skapelse, om du visste hur din Fader älskar dig! Du går vilse och jag 

kommer för att söka dig. Närhelst du söker mig öppnar jag frälsningens portar för dig; du ropar på mig och 

jag svarar dig omedelbart. Ändå känner ni inte Mig, ni hör inte Mig och ni ser inte Mig, eftersom ni inte är 

(andligt) uppvaknade. 

37 Under den här tiden förbereder jag detta folk för mig själv, så att det från dem kan komma fram de 

fyrtiofyra tusen som ska föra fram mitt budskap till mänskligheten. 

38 Älskade människor, vänta på de jordiska besöken med lugn och se i varje prövning ett steg som för 

er närmare de hem som, även om de är okända för er, skymtar och längtas efter av er själ. 

39 Det är jag, Herren, som talar till er. Bli inte förvånade över att jag ger mig till känna för er, för det 

har jag gjort sedan jag skapade den första människan. Tänk lite, vänd era tankar mot det förflutna, 

kontrollera de historiska uppgifterna, och ni kommer att upptäcka att jag har gjort mig känd för 

mänskligheten vid varje tillfälle. 

40 Till de barn som lyssnar till mig säger jag: Välsignade är ni som har kommit till jorden under den 

helige Andes tid, för era gåvor kommer att finna ett gynnsamt verksamhetsfält för att manifestera sig. Men 

lyssna på mig, låt er inte styras av era förfäders dåliga exempel. Tänk på att Lammets blod, förvandlat till 

ljus, har sänkt sig ner över din själ för att visa den vägen som den måste gå uppåt i lydnad och kärlek för 

att nå mig. Var välkomna - ni som kommer hit i längtan efter ert arv, som ni har väntat länge på. 
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41 Det är glädje i Faderns ande när ni inte längre är behövande, men jag sätter inget pris på det jag ger 

er. Jag ger er min barmhärtiga kärlek utan att ställa några villkor, medan ni å andra sidan ställer dem på 

mig för att älska mig, och det är då jag ger er det ni ber mig om. - I den här undervisningen ska du lära dig 

att be, ta emot och ge. Lär dig också att vänta på den timme då det är Min vilja att ge dig det som är mest 

fördelaktigt för din själ. Misströsta inte, hädas inte, misströsta inte, kom ihåg att jag älskar er och att jag är 

rättvis mot er. - Till dem som tjänar mig i detta arbete säger jag: Sök inte lön eller belöning. Gör kärlekens 

arbete och gå framåt. Allt som ni gör i mitt namn ska ni se fullbordat, och ni får den bästa belöningen för 

det. 

42 Många blir förvånade när de hör Mitt Ord genom mänsklig förmedling och undrar: "Vad är det 

som behagar oss dödliga att Gud själv vill tala till oss?" Men Mästaren svarar dig: Jag finner inget gott hos 

er, men jag finner ett privilegium, nämligen att ni har ande. Och om jag talar till er genom en människas 

sinne och mun, så är det för att han har liv, till skillnad från era avgudar genom vilka ni har dyrkat mig. 

Förr manifesterade jag mig inte i denna form eftersom er ande och ert sinne inte var tillräckligt förberedda 

och utvecklade för att ta emot mig. Idag har jag funnit er tillräckligt kraftfulla för att kunna avslöja mig 

genom er medling. Det var inte längre nödvändigt för Ordet att bli människa för att tala till dig. Denna 

gåva har den helige Ande reserverat för dig. 

43 Jag står över tiderna, över allt som är skapat, min gudomliga ande är inte föremål för utveckling. 

Jag är evig och fullkomlig, inte som ni som har en början, som är föremål för evolutionens lagar och som 

känner hur tiden går över er. Säg alltså inte att Fadern hör till en tidsålder, Kristus till en annan och den 

helige Ande till en annan. För Fadern är evig och tillhör ingen tidsålder, utan tiderna är hans, och Kristus, 

när han försvann som människa, är Gud själv, liksom den helige Ande, som inte är någon annan än er 

Fader själv, som förbereder sin högsta form av manifestation bland er, det vill säga utan hjälp av någon 

materiell medlare. 

44 När ni upplever att jag manifesterar mig själv genom det mänskliga intellektuella organet, förstå då 

denna form endast som en förberedelse för att ni i morgon ska kunna förbinda er med er Fader i 

fulländning från ande till ande. - Jag har kallat dagens form av förening för en förberedelse, men jag har 

inte slutat att avslöja min härlighet genom den, inte heller har jag slutat att avslöja perfekta läror för er. 

45 Du får inte se olika gudar där det bara finns en enda, som var tvungen att visa sig i olika faser av 

uppenbarelse, i enlighet med de andliga framsteg som mänskligheten gradvis uppnår. 

46 Jesus gav dig sedan en perfekt uppenbarelse från det första till det sista ögonblicket av hans resa i 

denna värld. Ändå förklarade han för er: "Jag berättar inte allt för er, för ni skulle inte förstå. Men 

omedelbart därefter sade han: "Jag skall sända er sanningens ande som skall uppenbara allt för er." På så 

sätt fick jag er att förstå att för dem som inte kunde förstå mina uppenbarelser vid den tiden skulle det 

komma en tid då de, genom utvecklingen av sin ande och dess upphöjning, skulle förstå dessa 

uppenbarelser baserade på mitt ord från den tredje tidsåldern. 

47 I dag befinner ni er i den epok då Herren kommer i andevärlden för att presentera nya lärdomar av 

sin dolda visdom för er. Den här tiden har knappt börjat, och ni kan inte föreställa er vad den innebär för 

människans ande - de steg som människorna tar på vägen, och inte heller de nya uppenbarelser som är 

avsedda för er. De materiella miraklernas tid, som ni förstår dem, är över. Idag är din ande bedövad av 

beundran och kärlek inför mina nya verk och uppenbarelser. Tidigare trodde du bara på grund av att det 

omöjliga hade blivit möjligt - genom ett materiellt mirakel. Idag ska ni tro på grund av den gudomliga 

essensen av mina uppenbarelser i er ande. Längtar du efter mirakler från förr, som den sten som vatten 

forsade ut ur när den slogs, eller det manna som hindrade folkmassorna från att dö av hunger i öknen? 

Minns ni hur Kristus gav de blinda synen tillbaka, renade de spetälska och gjorde de halta gångbara, när 

han bara befallde att det skulle ske? Minns ni de döda som han uppväckte och bara sa till dem: "Stå upp!"? 

Sannerligen säger jag er att alla dessa mirakel kommer att komma igen, men ni kommer att se dem bli 

verklighet på ett annat sätt, och sannerligen, hur många av dem gör jag inte bland er just nu! 

48 Med tiden har jag närmat mig er mer och mer tills jag blev människa för att bo bland människor. 

Nu börjar du din uppstigning och kommer att närma dig Mig mer och mer. Vem av er kommer åtminstone 

att förstå dessa läror när år 1950 kommer? 

49 Jakobs stege är framför dig, det är den som patriarken såg i en dröm, det är den väg som din själ 

kommer att gå för att nå Herren. - Ni känner till många och nya läror, men detta ska inte vara en anledning 
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för er att håna dem som i sin okunnighet söker mig med avgudadyrkande kulter. Vet du om de, trots att de 

vet mindre, inte älskar mig mer än du? Den stege som jag talar till er är den väg som alla oåterkalleligen 

måste ta sig till mig. 

50 Folket, nationerna är i krig. Be och döm dem inte. Hoppas inte på att vissa ska segra och andra ska 

gå under, för alla genomgår en svår prövning. 

51 Min kärlek och min nåd är med dig. Detta är den tredje tiden när din ande på nytt stiger upp i 

längtan efter Ljuset. Trots tidigare tider, och till och med mitt i det kaos som råder i er värld, har ni lyckats 

söka mig. Vem skulle kunna förhindra att de gåvor som han bär på i sin ande utvecklas? 

52 Låt mitt ord tränga in i ditt hjärta så att det senare kan nå alla människor. Om ni märker att Mina 

röstbärare inte har uppnått fulländning, förstå då att även den enklaste instruktionen eller den enklaste 

doktrin som jag lär er genom dem innehåller gudomlig essens. Uppmuntra dessa hjärtan med din tro och 

tillit, och sannerligen säger jag er att ni kommer att skörda perfekt frukt. 

53 När den här nationen lever och praktiserar Min Doktrin om Spiritualisering, kommer ni att se ett 

stort antal utlänningar komma hit och betrakta det här landet som det utlovade landet, och när de befinner 

sig i dess sköte och ser hur det här folket lever och hur de tillbringar sin dyrkan till Gud, kommer de att 

inse att i ert hjärta lever Herrens frid och ljus, men att det nya Jerusalem ligger bortom den här världen. Se 

till att era verk inte suddar ut vägen som kan leda dem till det efterlängtade målet, som är mitt rike. Kärlek, 

välvilja och broderskap bör vara det sätt på vilket ni tar emot era bröder, så att det inte finns någon 

motvilja eller agg mot någon broder från andra raser eller folk! Älska och förlåt, för genom att göra det 

kommer ni att tända hoppet om min gudomliga förlåtelse i deras hjärtan. 

54 Lär ut omvändelse, ånger, förnyelse, tålamod i prövningar och i försoningsupplevelser, och ni 

kommer därmed att förstöra den vidskepliga rädslan för helvetet så som ni har föreställt er det, och ni 

kommer istället att bygga en helgedom för Min Gudomlighet och ge form åt en mer fulländad uppfattning 

om Min Gudomliga Rättvisa inom er. 

55 Eftersom det var jag som lärde er att älska varandra och att förlåta den som förolämpar er, har jag 

också gett er bevis på detta genom mina gärningar. - Jag talar till er om himmelska manifestationer, men 

jag gör det i metaforer så att ni kan förstå mig bättre. Jag kan inte avslöja hela det andliga livet för dig, för 

ditt sinne skulle ännu inte kunna förstå det. Det är bättre att jag steg för steg visar er vägen som leder till 

toppen, och när ni minst anar det kommer ni att se er själva i min närvaro. 

56 Jag har meddelat er tider av besök och smärta. Men frukta inte, för när ni kommer in i dem 

förberedda kommer ni att bli förvånade över de underverk som jag har i beredskap för er under dessa 

dagar. Då kommer de icke-troende att tro. 

57 Allt som jag har uppenbarat för er i dessa tider är för er att göra det känt för mänskligheten. Detta 

är er uppgift att uppfylla så att ni kan fortsätta att stiga upp i det bortomliggande. 

58 Lärjungar, sannerligen säger jag er: Om jag har gett mig till känna bland er i denna tid, så är det 

inte för att människor har kallat på mig. Jag har sökt upp dig eftersom detta är min 

Will har varit det, och därmed har jag uppfyllt ett löfte. Naturens krafter vittnade om min förnyade närvaro 

och vissa hjärtan kände det. Det var inte klockorna som tillkännagav Mig! Hur mycket människor måste 

inte rena sig själva för att kunna uppfatta Min närvaro! 

59 Om världen hade hållit mitt ord skulle det inte vara nödvändigt för människors ögon att fälla tårar 

för att se mig. 

60 Jag visar dig lagens blad på nytt. Det är början och slutet på den bok som jag avslöjar för er nu, så 

att ni kan vara rustade för tiden efter min avresa. 

61 I dag är det en liten skara som omger mig, men i morgon kommer det att vara enorma skaror som 

samlas runt mig. Bland dem kommer fariséerna, hycklarna, att komma och leta efter fel i min lära för att 

uppvigla de stora massorna mot mitt verk. De vet inte att de själva kommer att bli genomskådade innan de 

söker efter Mitt verk. 

62 Din uppgift blir då bara att förbli lugn och sansad och att visa den moraliska kraften i min 

undervisning i dina verk. Om ni uppför er på detta sätt under prövningarna kommer även de mest inbitna 

förföljare att erkänna att ni verkligen har hört mig. - Jag kommer för att hälla ut kunskap över er, för det är 

bara med visdom som ni kan vara nära Fadern. 
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63 Jag ger er mitt ord med samma andliga innehåll som jag talade till er under den andra eran, och jag 

har påmint er om många av mina läror som ni hade glömt eller som ni hade vänt er bort från på grund av 

felaktiga tolkningar av era förfäder. 

64 Ni har så mycket brutit mot min undervisning att jag kan säga till er: Du har skapat ett sätt som är 

helt annorlunda än mitt, men som du har gett samma namn. Ingen annan än jag kan befria dig från dina 

misstag - med ord av liv, kärlek och sanning. 

65 Därför, utforska och förstå Mitt Ord nu när ni lyssnar på Mig, så kommer det att bli ljus inom er. 

Det är nu jag med full klarhet berättar för er att själens återförkroppsligande är ett faktum, att det existerar 

som ett ljus av gudomlig rättvisa och kärlek från mänsklighetens början, utan vilket ni inte skulle kunna gå 

vidare på den långa vägen mot själens fulländning. - Det är jag som har berättat för er att ni tillhör 

Abrahams andliga ras, att ni tillhör den grupp av mänskligheten som sjunker lågt under en epok, bara för 

att resa sig igen under en annan epok när någon av mina budbärare ropar på mig, och sedan sjunker igen 

och reser sig på nytt, som i nutiden. 

Ni har nått det sjätte inseglet, men jag ser på er en tung börda av överträdelser som (fasthållande) smuts 

från mänskligheten. Men du höjer dig över synderna med den andliga förmågan att förstå mig och känna 

mig, och med beslutsamheten att följa mig utan att tveka till det slutliga målet. 

66 Om du har tro, lyssna till ditt samvetes röst så kommer det att bli tydligare för dig; om du hör detta 

ord här, kom ihåg ditt förflutna så att du kan bedöma ditt liv, din kärlek och dina förtjänster. Samvetet 

kommer att berätta för dig om du har ägnat dig åt att fullfölja ditt uppdrag eller inte. Men var inte rädda, 

för det finns inga rättfärdiga på jorden som ni kan skämmas inför. Jag är den enda som är rättvis, och jag 

dömer dig med kärlek. 

67 På grund av era synder och er obetydlighet bland mänskligheten har jag kallat er för avskum, men 

jag har också sagt till er att jag kommer att använda mig av detta "avskum" för att presentera honom som 

ett exempel efter att jag har renat honom. 

68 Bilda en gemenskap där ni troget följer Guds lag och människans lagar, där det finns moral och en 

uppåtgående utveckling av själen. Sannerligen säger jag er: Jag ser att män och kvinnor i denna tid har 

avvikit från sina vägar. 

69 Jag upptäcker män som inte uppfyller sina skyldigheter, kvinnor som undviker moderskapet och 

andra som tränger in i de områden som är avsedda för mannen, trots att ni i gamla tider fick höra att 

mannen är kvinnans huvud. Låt inte kvinnan känna sig nedvärderad på grund av detta, för nu säger jag er 

att kvinnan är mannens hjärta. Se, det är därför jag har instiftat och helgat äktenskapet, för i föreningen av 

dessa två varelser, som är andligt lika men fysiskt olika, finns det perfekta tillståndet. 

70 Vem tvivlar på att jag för närvarande talar till världen just därför att hans synd gör honom ovärdig 

till mig? Vad skulle vara berömvärt med mig om jag bara fanns där det bara finns rättfärdiga, där det 

varken finns smärta eller okunnighet? Om Fadern uppmuntrar barnen att skaffa sig meriter för att de 

genom dem ska få hans nåd, skaffar sig Fadern också meriter gentemot sina barn för att ha rätt att bli 

älskad. Jag ser er fortfarande som små barn som jag kommer till hjälp för att dra upp dem ur smutsen, föra 

dem till brunnen och tvätta dem i den, för att sedan klä er med dygdens klädsel. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 67 
1 Jag välsignar alla mina barn, både de som hör mitt undervisningsord och de som inte är närvarande 

vid denna manifestation. Kom och lyssna till sanningens ande, för detta ord kommer att bli din andliga 

stab. Ditt hjärta visar sig för mig vara nedtryckt av lidanden, sorger, otacksamhet och besvikelser som har 

samlats i ditt liv. Ta in detta ord i dig som om det vore vin, så kommer dess sötma att mildra din bitterhet. 

2 Vissa njuter fortfarande av världens nöjen vid denna tid. Andra däremot har inte känt till dessa 

falska nöjen och har funnit frid i sin ande när de återvänder till den andliga världen. För om ni tror att de 

som njuter av materiella tillfredsställelser och nöjen är de som står mig närmast, så har ni fel. Jag säger er 

att de har många lektioner att lära sig! Men den som förkastar allt som glittrar i falsk glans är i gemenskap 

med sin Herre och mättar sig med hans gudomliga kraft. 

3 Ni nykomlingar, låt Mästaren lägga fram en ny undervisning för er; förbered er så att jag kan ge er 

nya uppenbarelser. Ni vet att perioden för min manifestation endast sträcker sig från 1866 till 1950, och 

det är nödvändigt att jag berättar allt som jag har i beredskap för er under den perioden. Det återstår några 

få år för dig att höra mig i denna form. Om du använder dig av dem kommer du i slutändan att få de stora 

lärdomar som jag har lovat dig. 

4 Var det någon som trodde att "arbetarna" skulle vila från sitt arbete efter 1950? Sannerligen säger 

jag till er: då börjar striden bara! Mina lärjungar måste då bli mästare så att folkmassorna kan söka dem på 

samma sätt som de har sökt mig. Searna ska fullända sig själva för att bli stora profeter inför folkets ögon, 

och ni måste alla förbereda er för att ta emot den heliga andens inspiration. Ni måste fortsätta att träffas så 

att människor kan söka sig till er, lockade av andligheten och hängivenheten i era möten, liksom av era 

kärleks- och barmhärtighetsverk. 

5 Tänk på dessa händelser som väntar på er och som måste komma eftersom det är förutsagt i Mitt 

Ord. Då kommer ert samvete att berätta för er om ni har tänkt på mina läror, om ni har förstått och förstått 

dem och om ni förbereder er för denna tid av kamp. 

6 Detta folk kommer att producera nya patriarker, under vilkas ledning det kommer att uppstå 

dygtiga familjer som kommer att bli förebilder för resten. Det kommer också att finnas martyrer; det är de 

som, när de fullgör sitt uppdrag, måste utstå angrepp, förföljelser och förlöjliganden från människorna - de 

som måste lida svårigheter och umbäranden för att tjäna sin nästa. 

7 Allt är förberett för den slutliga striden, efter vilken en enda lära kommer att finnas kvar, och det är 

denna sanning som jag lär er och som jag har uppenbarat för er genom tiderna - som Andens lag, full av 

visdom, rättvisa och kärlek. 

8 Era gärningar och ert uppförande måste bli allt renare, och ni behöver inte vara rädda för att 

överlämnas till rättvisan i den tid då förtal och förföljelse riktas mot er, om fullgörandet av ert uppdrag 

motsvarar det jag har lärt er. 

9 För att ljuset från Min Ande ska lysa i ditt sinne under dina sammankomster måste du lära dig att 

hålla tystnad och en inre samling som du aldrig har haft; då kommer du verkligen att känna Min närvaro 

och Mina mirakel, Mina ljusandar kommer att stärka och upplysa dig. Men ve dem som byter ut min 

sanning mot bedrägeri! 

10 Förstå hur stort mitt arbete är och hur litet värde ni har lagt på det. Om ni har blivit mycket 

uppfriskade när ni har hört mig genom röstbärarens mun, säger jag er i sanning att jag har en ännu mer 

perfekt form redo för er - den där ni tar emot mig direkt i era tankar. Min undervisning kommer då att 

komma till er ren, högljudd och gudomlig, eftersom den inte har passerat genom röstbärarens mun. 

11 Bli inte förvirrade när jag säger att jag återigen står inför domare, domstolar och laglärare. Jag 

säger er sanningen, jag har funnit en domstol i många av dem som följer mig idag, och jag har stått inför 

en domare! I morgon kommer jag att dömas av dem som är i er. Det är därför jag ber er att era gärningar 

ska vara goda, så att de som följer mig, i stället för att förneka denna sanning, kan ändra sina vägar och 

bekänna den, i stället för att fördöma den. 

12 Hur mycket har jag inte behövt tala till er under denna tid! I sanning säger jag er att om ni visste 

hur ni skulle använda mitt ord, skulle en enda undervisning räcka för att ni skulle få näring av det. Men 

knappt har det gått några ögonblick efter att ni har lyssnat till mig, ni håller inte längre min fred och ni har 

inte heller visat min barmhärtighet bland era bröder. 
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13 Återuppstå till nådens liv genom att äta av den mat som jag har gett er i denna tid. Förstår ni inte 

att ni måste lämna spår av era steg i världen? Idag vill jag att detta spår ska leda folkmassorna in i Min 

Gudomliga Närvaro. Följ ljusets, fredens och brödraskapets vägar, så kommer ni snart att finna mig. Låt 

dig inte nedslås om du ibland stöter på ett hinder eller om din fot skadar sig på törnena på vägen. 

Sannerligen säger jag er, om er tro inte vacklar, kommer ni inte att sakna det kristallklara vattnet som 

släcker er törst, för ni kommer att livnära er på mitt ord. 

14 Om du känner dig stark och ser att dina bröder vid din sida går sin väg bara med svårigheter, känn 

dig inte överlägsen, för då skulle du falla in i fåfänga och likna masken som sväller av jordens fukt. I mitt 

nya folk ska varken kungar eller herrar uppstå. Varje dåligt frö ska tas bort från era hjärtan så att ni kan bli 

mina profeter. 

15 Var inte nöjda med att ha blivit räddade från de osäkra vägarna. Gå och sök de vilsna för att rädda 

dem. Var ödmjuka, ge plats för barmhärtighet, bli människor av god vilja, då kommer ni att kunna fullgöra 

er uppgift. 

16 Det finns många som säger till mig inom sig själva: "Herre, jag är på väg att uppfylla min plikt". 

På detta svarar jag att han knappast är redo att lära sig hur man utför en uppgift. Du är ännu inte tillräckligt 

stadig på vägen. Jag måste ofta stärka er genom mitt och mina apostlars exempel. 

17 I den andra tidsåldern gav mänskligheten mig ett träkors, som människor dömde mig till 

martyrskap. Men på min ande bar jag en annan, tyngre och blodigare: den av era brister och er 

otacksamhet. 

18 Skulle du kunna bära kärlekens och offrets kors för din nästa på din rygg och på så sätt komma in i 

Min närvaro? Se, för detta har jag sänt er till jorden; därför kommer ni att återvända när ni kommer till 

mig med ett fullbordat uppdrag. Detta kors kommer att vara nyckeln som öppnar portarna till det utlovade 

riket för dig. 

19 Om folkmassorna sårar dig och hånar dig när du går på livets väg med ditt kors, som är din väg av 

bitterhet, kom ihåg vad du gjorde mot Jesus och tänk på vad han gjorde mot dig: förlåt dig. 

20 Med vilken rädsla några av Mina barn hör detta ord som kommer från den mänskliga röstbärarens 

läppar, och det beror på att de vet att det är inspirerat av den Helige Ande, och bland de närvarande finns 

det några som bevittnade Sodoms och Gomorras undergång och senare Jerusalems förstörelse. 

21 När ni hör dessa uppenbarelser kommer ni ihåg att ni har levt länge på jorden och att det resultat ni 

presenterar för mig ändå är magert. - Förr i tiden gav jag er tidsenliga varor i överflöd så att ni i denna 

rikedom skulle se en symbol för andlig rikedom. Idag ser du din materiella resväska tom eftersom du inte 

längre behöver dessa skatter, den materiella rikedomens tid är över för dig. 

22 Kristus kom till er, och hans kropp var inte insvept i linne eller siden efter födelsen. Endast en 

enda flik av hans kropp täckte hans kropp. Men i sina ord förde han med sig en skatt och representerade ett 

rike som var mäktigare än något annat på jorden. - Ni har varit långsamma med att förstå eftersom ni har 

älskat denna världs gods väldigt mycket och inte älskat själens renhet. Men idag lever du i en ny tid och 

har en ny möjlighet för din ande att lyfta sig, att övervinna mänskliga svagheter och att få alla de andliga 

rikedomar som den har utrustats med att blomma ut. 

23 På grund av er utveckling är ni vuxna, men ändå känner ni er för obekväma för att ta de första 

stegen in i denna nya tid. Det är därför jag har kommit och gjort mig känd genom era sinnen för att lära er 

att göra framsteg på vägen mot er andliga utveckling. 

24 Se männen, kvinnorna och barnen när de samlas kring religiösa samfund och sekter, och trots att 

ljuset från Min Ande är utgjutit över allt kött och alla andar, sover de inför den här tidens verklighet. 

25 Hur många fler prövningar måste ni gå igenom för att ni inte ska känna förakt för de fattiga eller 

avsky för de sjukdomar som ni kallar för motbjudande! Vem kan veta om den spetälske som sträckte ut sin 

hand mot dig och som du vände dig bort från med förskräckelse inte var din far eller din son i en annan 

inkarnation? 

26 Ni föder barn av ert kött, men det är jag som fördelar andarna bland familjer, stammar, nationer 

och världar, och i denna rättvisa, som är oåtkomlig för människorna, uppenbarar sig min kärlek. 

27 Människor, använd den tid som jag har gett er, den är värdefull och viktig för er ande. Min 

rungande och högljudda röst har väckt er från er slöhet. För mig är ingen skuldbelagd, jag har älskat alla 
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lika mycket. Börja älska varandra så att mänskligheten äntligen kan försonas i min lag och uppfylla det 

gudomliga bud som säger: Älska varandra. 

28 Hur är det möjligt att de folk som kallar sig kristna förstör sig själva genom krig och till och med 

ber innan de går iväg för att döda sina bröder och ber mig att ge dem seger över sina fiender? Kan Min säd 

existera där det i stället för kärlek finns hat och i stället för förlåtelse finns hämnd? 

29 Det är nödvändigt att mina profeter uppstår på nytt för att förmana mänskligheten. För medan det 

finns folk som förstör sig själva, förblindade av ambitioner och våld, är de som har tagit emot Mitt Ljus 

och dömer mänskligheten opartiskt rädda för att ta sig an sin uppgift och dela med sig av de goda 

nyheterna. Om den här mänskligheten visste hur man ber med Anden skulle den höra min röst, den skulle 

få min inspiration. Men varje gång hon ber finns det en slöja över hennes (andliga) ögon som döljer ljuset 

från min närvaro för henne. Jag måste komma till människor i de stunder då deras kroppar vilar, för att 

väcka deras ande, för att kalla på den och tala till den. Det är Kristus som går in i ditt hjärta som en tjuv i 

den djupa natten för att så sitt kärleksfrö i det. 

30 Lyssna, lärjungar, och förstå: ge inte Mästaren, när han avslutar tiden för denna förkunnelse, 

anledning att säga att han talade förgäves genom er likgiltighet. Men om du inte utnyttjar den här tiden 

måste du gråta över din otacksamhet. Många gånger kommer förtvivlan att ta över dig och sjukdom 

kommer att kasta sig över dig, trots att du hade en källa till hälsa inom räckhåll som du inte ville använda. 

Endast min barmhärtighet kan rädda dig; för att förtjäna den har jag lärt dig att dela ditt bröd med de 

hungriga. 

31 Förstå den gudomliga barmhärtigheten som närmar sig ditt hjärta så att du kan betrakta alla som 

dina bröder och systrar. 

32 Jag hindrar er inte från några av era mänskliga plikter, men jag säger er med eftertryck att ni också 

bör ägna er åt Faderns läror så att er ande kan fullända sig själv genom att göra gärningar som är 

välbehagliga inför mig. 

33 Idag stiger Min Gudomliga Stråle ner till er värld, och den är i hela Universum, och vibrerar i varje 

varelse. För vissa är det intuition, för andra är det inspiration och för ytterligare andra är det mänskligt ord, 

som det är bland er. 

34 Dessa väggar och detta tak har bara till uppgift att skydda dig från vädrets ostadighet och från dina 

bröders nyfikna eller påträngande blickar. Dessa män och kvinnor genom vilka jag ger er mitt ord har 

inget gudomligt över sig. De är lika mänskliga som ni, och den stol som de vilar på är inte min tron, inte 

heller är det min domarsal. Den här lilla bänken tjänar bara till att stödja röstbäraren under hans 

uppryckning. 

35 Jag kommer för att upprätta ett kärlekens rike i era hjärtan. Men för att grunden för detta rike skall 

vara oförstörbar och evig har jag uppenbarat för er Andens läror, utan vilkas kännedom ni bara skulle 

skapa felaktiga trosläror. 

36 Fram till år 1950 kommer du att ha detta ord. Efter det kommer jag att lämna den här planeten till 

er för att ni ska kunna fullfölja ert uppdrag, men inte bara jorden, utan också den andliga rymden. 

37 I det ögonblick då ni samlas och ber har jag kommit till er för att smeka er och få er att känna min 

närvaro, så att ni kan uppleva att förbindelsen från ande till ande är sanning. På så sätt har ni lärt er att 

förvänta er min ankomst närhelst jag ger mig till känna och riktar mitt ord till er. 

38 Ditt hjärta är fridfullt och du behåller tacksamheten i din ande eftersom du minns att när jag 

kallade dig, anklagade ditt samvete dig: "Du är ovärdig." Men sedan hörde ni min röst som sade till er: 

"Jag älskar er, kom till mig, ni är mina utvalda, jag förlåter er." Då blommade tron och kärleken till 

Mästaren i era hjärtan. 

39 I din ande har jag lagt detta arv; på dessa grundvalar låter jag mitt verk vila, som inte får ha svaga 

grundvalar. Detta ljus skall inte slockna, för jag har tidigare tänt det i era hjärtan; denna lära skall inte 

förgås, för jag har tidigare renat er. 

40 Tro inte att ni stöder mitt arbete på jorden; det är arbetet som stöder er. 

41 Förstår ni varför jag valde enkla och otränade hjärtan som ordförande för de första 

gemenskaperna? För även om de skulle lägga till så många brister i Mitt verk skulle det inte förlora sin 

essens, och Min rättvisa skulle komma vid rätt tidpunkt för att skära av kornet och skilja vetet från allt 

ogräs. Men glöm inte att jag har sagt att de första kommer att bli de sista och de sista de första, för från 
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generation till generation kommer det att uppstå lärjungar vars utveckling, förandligande och förståelse 

kommer att göra det möjligt för dem att göra stora framsteg på den andliga vägen. 

42 Ni har lovat att följa mig på detta sätt, men jag säger er att det inte var nödvändigt för er att 

avlägga ett löfte. För vilken människa som kommer hit från lidandets väg skulle vilja återvända dit? 

43 Jag banar vägen för det sanna livet för dig, där frid bor. Ni skapar olycksbådande vägar som ni 

markerar med era tårar och ert blod. 

44 Jag ger er mina läror på ett språk som även den mest obildade kan förstå, för jag talar inte till er i 

obekanta termer eller med vetenskapliga ord. Jag använder enkla ord, för jag är kärlekens ord som talar till 

alla sinnen och hjärtan. Jag vill att ni - när jag slutar tala till er i denna form - har använt det andliga 

innehållet i denna visdom så att ni i morgon kan föra den vidare till mänskligheten med den sanning och 

visdom som den innehåller. 

45 Vägarna är nu banade för att mänskligheten ska kunna ge sig ut på olika platser på jorden för att 

söka efter den strålande ledstjärnan för denna lära, som snart kommer att bli idealet för varje ande. Hela 

din varelse förbereder sig nu för att vittna om mitt ord: sinnet, hjärtat och läpparna, så att du kan bli som 

en ren källa från vilken dessa kristallklara vatten flödar sin uppfriskande doft bland människorna. 

46 Uppfyll ditt öde! Ha inte önskan att återvända till mig utan att först ha gått den väg jag visade dig, 

för du skulle få smärta av att se fläckar i din själ som den ännu inte har tvättat bort eftersom den inte har 

nått slutet på sin försoning. Reinkarnationerna har passerat över er, men många av er har inte uppskattat 

den oändliga nåd och kärlek som Fadern har skänkt er med dem. Kom ihåg att ju fler möjligheter du har, 

desto större är ditt ansvar, och om du inte tar dessa möjligheter kommer bördan av försoning och 

vedergällande rättvisa att öka för varje möjlighet. Detta är den börda vars outhärdliga vikt många varelser 

inte förstår och som endast Min undervisning kan avslöja för er. 

47 Min undervisning vill göra er till herrar över detta förgängliga rike, så att det inte dominerar er. 

Jag vill inte att ni ska säga till mig när ni kommer in i min närvaro i Andens klädsel: "Fader, varför kallade 

du mig bort när jag fortfarande ville leva på jorden?" - Hur sällan visar du att du är överens med min vilja! 

48 I dag säger jag till dem som jag har kallat nybörjare och lärjungar i denna tid att ingen kommer att 

nå mig utan att först ha gått den väg som hans ande har tilldelats för sin fulla utveckling. - Detta är en tid 

för gottgörelse och rättvisa; jag ensam känner till domen över var och en. Varje överträdelse från det 

förflutna gottgörs i dag. Det räcker med att säga er att han som i det förflutna gav död åt sina 

medmänniskor nu var tvungen att komma (till jorden) för att uppväcka (andligt) de döda till liv. 

49 Välsignade barn, jag känner er bön och förstår ert språk. Människor tar inte hänsyn till dig 

eftersom de anser att du är liten och svag, vilket leder till att den ande som är gömd inom dig lider. 

50 Gamla män, ni har böjts ner av tidens och kampens börda; era läppar är tysta, ert hjärta är sorgligt. 

Du har lärt dig mycket i livet; du kan inte längre hoppas på världens ära, för din ungdom ligger bakom dig, 

och du sätter ditt hopp endast till det liv som väntar din själ efter döden. Du känner dig värdelös eftersom 

dina bröder tror att du är värdelös eftersom du inte samarbetar fysiskt. Men ni vet att det finns ett ljus som 

brinner i era hjärtan och det finns en bok (av erfarenheter). Jag, din Mästare, förstår dig, känner ditt hjärta 

och säger till dig: Prata med mig, känn hur min kärlek omsluter dig. Vänta lugnt på återkallelsens timme. 

Oroa dig inte: sant liv, evig ungdom väntar på dig där. 

51 Flickor, jag är den enda som förstår er. Ditt hjärta har öppnat sig för livet som en bägare med 

blommor. Du drömmer om kärlek, ömhet och lycka. Men jag säger er: dröm inte längre, vakna upp, för ni 

måste förbereda er väl för att fullgöra den sublima uppgift som väntar er, och ni måste bli mycket starka 

för att tömma er lidandekalk. Men om ditt hjärta älskar, kommer du i denna kärlek att finna stöd och tröst 

för din resa genom livet. 

52 Under denna tid av återupprättelse kommer min rättvisa att lämna ett djupt märke i människor. 

Människor måste redovisa alla sina gärningar. De som har öppnat sina ögon för sanningen på denna jord 

bör "vakta" och be för alla, för om människor inte reser sig i bön mitt i förvirringen kommer kaos att råda i 

världen. Dessa stunder här är också tillägnade åt att "titta". Ni, människor, som är upptagna med andlig 

bön, för att ni ska få förtjänst för fred - vänd er bort från onyttigheter och ondska och förbered er själ mer 

och mer. 
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53 Det är nödvändigt att en armé av fredssoldater förbereds på jorden för att kämpa mot hatet och 

synden tills de är utplånade. Det är denna armé som jag nu samlar och tränar och som kommer att bestå av 

synliga och osynliga varelser. Min apostel Johannes hade gåvan att se den i sin uppenbarelse. 

54 Snart kommer mina legioner att vara redo och kommer att inta dödens och ödeläggelsens fält. 

Deras ankomst kommer att vara som en virvelvind som skakar om människornas hjärtan. Stormen 

kommer att råda inom var och en av dem, och endast en ledstjärna kommer att ge ljus i dessa dagars 

mörker, och den ledstjärnan kommer att vara jag. Alla barn till detta folk som inte väljer att fullgöra den 

uppgift jag gav dem när jag sände dem till jorden kommer att kallas bort till den andliga dalen för att 

bereda plats åt dem som måste kämpa. Senare kommer de som har gått över att börja arbeta i Anden, men 

deras ansträngningar måste vara större. 

55 De som lydigt fullgör sin uppgift kommer inte att frukta någonting, för ljuset från den gudomliga 

fyren kommer att lysa upp deras vägar mitt i stormen. Det finns inget som kan få dem att misslyckas eller 

falla i ruiner. 

56 Välsignade är de som vet hur de ska använda denna tid som försoning, för de kommer att gå 

oskadda ur denna strid. Men de som fortfarande älskar jordens skatter och strävar efter de högsta 

positionerna och världens ära, de måste utstå sin försoning med största själsliga smärta. 

57 Vad kommer de att kunna erbjuda Fadern som bara har älskat världen? Vad kommer de att kunna 

svara när de i andevärlden kommer till honom som älskade dem så mycket och som erbjöd dem så många 

möjligheter till frälsning? 

58 Ni borde alla ha varit förberedda på den här tiden. Kom ihåg att mina budbärare till och med gav 

sina liv för er för att förkunna min rättvisa. Du lyssnade inte på dessa röster eftersom du trodde att de var 

långt ifrån sanningen. Men se, dessa röster från budbärare och profeter uppstår och ljuder med ännu större 

brådska i denna tid. Sannerligen säger jag er: Om dessa budskap lyssnas uppmärksamt av människor och 

studeras med tro, skall jag sända mina nya profeter för att förkunna för dem det som skall komma efter 

denna tid, och för de tidigare profeternas skull skall de som ännu inte har kommit finna tro. 

59 Välsignad är den som har fred i sitt liv och använder den för att göra barmhärtighetsverk mot sina 

bröder. Välsignad är den som, trots att han bär på smärta i sitt hjärta, glömmer sig själv för att trösta sin 

nästa. Den här personen lever enligt Jesu exempel, när han gick sin väg böjd under korsets tyngd och även 

då fortfarande tröstade, botade och förlät folkmassorna. 

60 Profeten Elia, den tredje tidens föregångare och förebådare, gör förböner för sin hjord, ber för dem 

som inte vet hur man ber och täcker syndarens fläckar med sin mantel i hopp om att han ska bli förnyad. 

Elia rustar sina skaror, sina arméer, för att bekämpa det mörker som har uppstått genom okunnighet, synd, 

fanatism och mänsklighetens materialism. 

61 Till och med på grund av en "sista" som finns bland er, närhelst jag predikar mitt ord för er, så är 

det en fest i mitt rike, en fest som ni alla deltar i. Om ni visste hur mycket glädje det finns i Mästaren när 

någon kommer för att höra Min undervisning för första gången, även om det i hans hjärta finns tvivel, 

hårdhjärta och till och med hån! - Mitt ord vet hur man övervinner alla mänskliga svagheter. 

Idag frågar ett hjärta mig: "Om du är Kristus, varför stannar du då i denna fattigdom?" Men Mästaren 

måste säga till honom: När krönte jag mig själv till kung i din värld? När bodde jag på jorden i palats? En 

gång levde jag bland människor för att ni skulle lära känna mig som människa, och jag visade er min 

fullkomliga ödmjukhet och saktmodighet. Jag är kung, men människor skapade inte min krona, som är 

visdom. Min krona är det ljus som lyser i Skaparens gudomliga sinne, och de strålar som det sänder ut 

faller in i ert sinne, inte för att ni ska tro att ni är kungar, utan för att ni, i vetskap om den storhet som Gud 

har placerat i er ande, ska kunna vara ödmjuka med den sanna ödmjukhet som jag lärde er genom Jesus när 

jag sa till er: "Jag är Vägen, Sanningen och Livet". 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 68 
1 Jag kommer för att undervisa Elias' flock. Mitt ord är för detta folk vad manna var för Israels folk i 

öknen. Din ande sökte förgäves sanningen på livets vägar under denna tid tills du slutligen hörde din 

Herres röst. Jag är vandraren, främlingen som knackade på hjärtats dörrar. Människor har - i stället för att 

känna min närvaro - fortsatt att överge sig själva till sina bekymmer, sina ambitiösa mål eller sina 

lidanden. Ni som har känt min närvaro och hört min röst har fått styrka för att uthärda livets upp- och 

nedgångar, och ljuset för att förstå att världens ägodelar inte är paradiset, att detta inte är det förlovade 

landet, att världen nu är en sorglig tårarnas dal, ett land av förvisning och försoning. 

Det är i den andliga världen som ni kommer att finna sann frid och sann lycka, där jag tillsammans 

med er kommer att fira glädjebeskedet för er ankomst. Alla som längtar efter sann fred måste söka den i 

min sanning, på mitt sätt. Förgäves strävar människorna efter en "krona" eller en "tron" och tror att de har 

uppnått fred genom att uppnå den. Jag säger er att "kungarnas" tid har gått mot sitt slut. Min rättvisa har 

kommit till folket. 

2 Jag, er kung, har lärt er att det inte finns någon annan krona på jorden än törnekronan och ingen 

annan tron än korset. Och allt som ni gjorde mot Jesus, led han av kärlek till er. I dag, när jag har återvänt 

och möter er på nytt i världen, anklagar jag er inte för detta blod. Jag kommer full av kärlek och förlåtelse 

för er för att göra mig känd bland de ödmjuka, bland dessa enkla barn som inte förstod min ankomst i 

denna form. 

3 Jag har dragit er tillbaka från ert livs fördärv och renat er från era fläckar, kallat er lärjungar, 

anförtrott er ett dyrbart frö och kallat er "mina arbetare". Jag har bett er att bevara denna säd med 

hängivenhet, för den som förlorar den kommer att bli fattigare på den än tidigare. 

4 Folket, detta är den tid då ni måste vandra på min lags väg, så att inte de tidigare tidernas fall 

upprepas, då Israels folks svagheter och fall var de hinder som gjorde det omöjligt för de andra folken att 

dyrka den sanna Guden. 

5 Den heliga andens ljus upplyser ditt sinne så att du kan förstå allt som jag avslöjar för dig och du 

kan svara dina bröder på ett tillfredsställande sätt. Tro inte att jag lämnar er till er egen styrka, utan bara 

till det som ert minne har bevarat av det jag lärde er. Vad kan du föra vidare till människorna utan min 

hjälp? Vilka bevis kan du ge utan min hjälp? Men om du tror på min kraft och mitt stöd och är utrustad, 

kommer du att kunna bota de sjuka, övertyga de icke-troende och återuppväcka de döda. Ni kommer att 

söka upp några och ta emot andra, och den goda nyheten kommer att ges till människorna att jag har gjort 

mig känd genom det mänskliga förståndsorganet. 

6 Fram till den sista dagen av år 1950, då jag ska dra tillbaka mitt ord, ska jag fortsätta att ge 

människor mitt budskap om fred och kärlek. Min manifestation och mitt ord i denna tid kommer att röra 

mänskligheten, de religiösa samfunden kommer att skakas om ända in i sina grundvalar, och till och med 

vetenskapen - som har blivit nyfiken - kommer att stanna upp och undersöka saken. 

7 Här är den sanning som du förutsåg skulle komma till dig oförställd i denna tid, men du trodde inte 

att du skulle finna den i den enkelhet i vilken den uppenbarar sig, och ännu mindre i denna form. Men här 

är den, bilda dig din egen uppfattning! 

8 Jag har talat till er på ett språk som är begripligt för människor, ibland bildligt och i liknelser, 

ibland med full klarhet. Stora sanningar ska jag ännu avslöja för er genom olika röstbärare, för en enda 

skulle inte räcka till för att förmedla budskapet om min gudomlighet. 

9 Du kommer från fjärran platser, din resväska är tom och ditt hjärta är fullt av bekymmer. Men när 

du hörde den himmelska rösten och jag välkomnade dig, upplevde du hur din väg i livet blev upplyst och 

fred, sann fred, kom in i ditt hjärta. 

10 När ni hörde Mitt Ord genom det mänskliga intellektuella organet blev ni därför medvetna om att 

detta är den Tredje Tiden, att Min förkunnelse i denna form kommer att vara kort, och att ni därför måste 

använda er av denna undervisning. 

11 Du rådfrågar ditt samvete och det svarar att du har gått vilse. Sedan känner du oändlig lycka när du 

inser att det var ett verkligt mirakel att du hittade den väg som du trodde var så långt borta. Orsaken till 

detta är att det inte finns några gränser för tron; för ånger räcker det med en snyftning, för bön ett 

ögonblick av upphöjdhet och för förnyelse hittar du alltid ett tillfälle till gottgörelse. 
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12 När du var den "sista" som kom in i kretsen av dina bröder kände du dig ovärdig att vara med dem 

och betraktade dem som överlägsna varelser. Senare ledde din uthållighet, din tro och din kärlek till att du 

fick sitta med lärjungarna. När de väl befann sig på den platsen behöll vissa sin ödmjukhet, medan andra, i 

brist på förståelse för Min lära, fylldes av fåfänga, kände sig som herrar och till och med satte lågt värde 

på dem som de tidigare hade beundrat och avundats. Jag var tvungen att tillrättavisa och tillrättavisa dem, 

men precis som jag säger till er att ni bara ska ta som exempel dem som ger er goda exempel, så bör ni 

också inse hur jag använder även de olydiga och otacksamma för att ge er undervisning av stor visdom. 

13 En del är redo att återvända till lydnadens väg vid det första varningstecknet för Min rättvisa. Men 

det finns också de som i sin arrogans vanärar mina bud och struntar i lagen. Mitt ord blir då detaljerat och 

otvetydigt så att människan förstår att det är ödmjukhet och lydnad mot mina bud som för dig närmare 

mig. 

14 Lärjungar, betrakta ljuset som kommer till er; det är reflektionen av ljusen i det nya Jerusalem som 

sänder er sitt budskap från oändligheten. 

15 Denna nation i vilken Mitt Ord har gjort sig känt är inte det Nya Jerusalem som Johannes såg med 

Andens ögon när han profeterade: "Och jag, Johannes, såg den Heliga Staden, det Nya Jerusalem, komma 

ner från himlen som en brud som är smyckad för sin make"; men denna nation kommer att vara en symbol 

för den Andliga Staden. Dess invånare ska vara förberedda, från dess hjärtan ska det flöda fred och en 

välkomnande hälsning till alla som knackar på dess dörrar, från dess ande ska det stråla ut det ljus som 

löser de konflikter som förvirrar mänskligheten, och från dess gudstjänst ska det utspela sig ett exempel på 

förandligande och upphöjning för andra folk. 

16 I dag tvivlar ni fortfarande på att denna nation kan uppfylla ett sådant öde, och detta tvivel stiger i 

era hjärtan när ni ser att ni är materialiserade, fästa vid världens nöjen, trots att ni hör den gudomlige 

Mästaren och kallar er för hans lärjungar. 

17 Förstå att jag inte ville leda er hastigt på mina lärdomars väg, men att jag också sa åt er att inte 

stanna upp. Är du rädd för människors domar? Är ni rädda för de plågor ni kan få utstå för Min saks skull? 

Sannerligen säger jag er: Det kommer inte att finnas någon törnekrona som är lindad runt era tinningar, 

och ni kommer inte heller att bära ett tungt kors under de gisslande slagen och slagsmålen från en 

blodtörstig skara. 

18 Älska dina medmänniskor, så Min barmhärtighet överallt, men var aldrig bitter för att människor 

inte belönar den tjänst du gör dem. Kom ihåg Jesu exempel! 

19 Den väg som jag tidigare har utstakat för dig i mitt blod har jag i dag utstakat för dig med mitt ljus. 

Men lägg inte någon fläck på den och lämna inga spår av bristfällighet eller oärlighet, för då kommer man 

i morgon att säga att han som talade vid den här tiden var en bedragare. 

20 Utmana inte min gudomliga rättvisa genom olydnad eller brott mot min lag. Ge inte heller 

anledning till att jordisk rättvisa ska komma över dig för orättvisa handlingar. 

21 Jag vill att din ande ska göra sig känd och flöda över vid denna tidpunkt, utan att kroppen är ett 

hinder som håller den borta eller en slöja som döljer den, och att varje ord som kommer från dess läppar är 

fullt av liv. 

22 Älskade människor, för er hör den andra epoken till det förflutna, för mig är den närvarande. 

Judéen är inte platsen för mina manifestationer i dag, Jerusalem är inte staden som tar emot sin frälsare 

med psalmer och olivkvistar. Det är en annan plats i världen där jag befinner mig idag, men det är samma 

människor, samma andar. Nu är staden ditt hjärta, och dina psalmer och olivkvistar är inre glädje. 

23 Nu är jag inte omgiven av Petrus, Andreas, Johannes, Jakob, Bartholomeus, Filippos och de andra 

lärjungarna; de fullgjorde sitt uppdrag och lämnade er sitt exempel; idag förbereder jag stora skaror av 

lärjungar. Du känner tydligt dina andliga gåvor: Hos vissa kommer profetians gåva till uttryck genom 

andliga visioner och drömmar, hos andra är det ordets gåva, hos ytterligare andra är det inspirationens 

gåva, andlig dialog och helande. Men samma förmågor finns hos er alla, och ni kan utveckla dem genom 

era kärleksfulla gärningar för era bröder. 

24 Ni har alla sett eller känt förvandlingen under Min kungörelse, när röstbäraren genom vilken Jag 

ger er Mitt Ord försvinner ur era ögon och Kristus framträder i andlig form, fylld av kärlek till er. 

25 Lärjungar, vi närmar oss redan stadens portar. Se, det är mänsklighetens hjärta. Kommer den att 

vara beredd att ta emot Mästaren och hans lärjungar? 
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26 Vakta och be, för medan vissa tar emot mig med lovsånger, kommer fariséerna att ligga på lur efter 

er, och vissa kommer också att erbjuda er pengar för er tystnad. Se upp så att ni inte faller i frestelse, för ur 

denna prövning kommer de dåliga lärjungarna att komma och förråda sin tro. 

27 Jag ger dig frid och en ny undervisning. Om Mitt offer i den andra tidsåldern avskaffade offret av 

oskyldiga djur som ni offrade på Jehovas altare, så har idag näringen från Mitt gudomliga ord fått er att 

inte längre representera Min Kropp och Mitt Blod genom den här världens bröd och vin. Varje själ som 

vill leva måste livnära sig på den gudomliga anden. Den som hör mitt ord och känner det i sitt hjärta har 

gett sig själv näring i sanningen. Denne har inte bara ätit min kropp och druckit mitt blod, utan har också 

tagit av min ande för att ge sig själv näring. Vem, efter att ha smakat denna himmelska mat, kommer att 

söka mig igen i former och gestalter gjorda av människohänder? Från tid till annan kommer jag och 

avskaffar traditioner, riter och sedvänjor och lämnar i er ande endast lagen och den andliga kärnan i mina 

läror. 

28 Detta är en tid av minnesanteckningar, av inre samling och eftertanke, låt mig komma in bland er. 

Jag kommer från städerna och slagfälten och har delat med mina barn deras bittra bröd. Jag har gått alla 

vägar 

Jag har spridit ljus, utfört mirakel och gett bevis på min närvaro bland människorna. Men det är 

nödvändigt att ni accepterar mig så att ni kan höra mina ord in i det sista. 

29 Se till att jag finner en bostad som är beredd i era hjärtan, att mitt bord står där och att brödet ligger 

där. Jag vill att du ska känna dig uppvaktad av min kärlek, så som jag gjorde med den milde Johannes. - O 

folk, förbered er innerligt och hitta en sann andlig vaksamhet så att ni inte vanhelgar det gudomliga och 

låter det uppenbara sig självt. Inse att du tar emot min gudomliga stråle i ditt sinne, även om det 

fortfarande är fullt av synder och passioner. Om ni under den andra epoken lät mig bära korset under slag 

och hån, låt mig då bo i era hjärtan i dag. 

30 Jag kräver att ni förbereder er, vilket innebär förnyelse och förandligande, så att när år 1950 

kommer, kommer folkmassorna att vara mycket stora. Bland mängden upptäcker min blick dem som hör 

till de hundrafyrtiofyra tusen och som jag måste märka på deras pannor och som jag måste få att känna 

igen sin uppgift. Men bli inte oroliga om de tolv tusen av varje stam inte (alla) är märkta på den sista 

dagen (av Min manifestation). 

Från oändligheten kommer jag att låta dem känna min smekning och ge dem den uppgift som de har 

blivit beordrade att utföra. Platsen där de bor är likgiltig. Jag berättar detta för att jag ensam kan bestämma 

varje varelses öde och uppgifter och det finns ingen som kan göra det efter min avgång. 

31 Jag kommer att låta er veta efter 1950 vilka som tillhör detta antal, även utan att ha hört mitt ord; 

även de kommer att ge bevis på tro. - När mitt ord är färdigt kommer vissa att försöka imitera dig för att 

missbruka människors godtrogenhet. Men du kommer att vara förberedd så att du kommer att upptäcka 

varje lögn. 

32 Ni kommer att behålla mitt avskedsord i era hjärtan i den form som jag ger er. Men ni ska låta 

detta vittnesbörd nå andra nationer och berätta för mänskligheten att jag är mycket nära i anden till alla 

mina barn. 

33 Idag säger jag till er: Här är Mästaren, den som kallas för Galiléens rabbi. Jag ger er den eviga 

läran, kärleksläran. Banketten som jag bjuder in er till idag är andlig, brödet och vinet likaså. Men idag, 

som alltid, är jag vägen, sanningen och livet. 

34 Jag ger er min styrka, för denna tredje tid är full av prövningar. Min värme har sjunkit in i ditt 

hjärta, som var kallt som den stenplatta som täcker de döda, och du känner redan hur det slår i kärlek till 

sin Fader. Ni har sett hur jag bland den stora skaran har valt ut dem som ska bära det gudomliga märket i 

pannan, och att mitt ord säger till dem att denna nåd som jag har klätt dem med inte är till för att de ska 

upphöja sig över andra och förödmjuka dem, utan att de ska bära den med den ödmjukhet som en person 

som är beredd att tjäna sin nästa har, eftersom han inser att denna undervisning är till för alla. 

35 En tid av nåd ligger framför er; låt detta folk uppleva den med ett upplyst sinne och med full 

kunskap om allt som de talar och allt som de ser. Denna nådetid får inte bli en rutin för er, och ännu 

mindre bör ni ägna er åt onödiga saker. 

36 Denna tidsperiod, under vilken jag har gett er vittnesbörd om min närvaro i denna manifestation 

och har utfört mirakel på var och en av er livsväg, kommer att vara det minne som kommer att stärka er i 
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morgon i kampen så att ni kan gå er väg med överlåtelse, förandligande och kärlek. Min lag kommer att 

lysa genom ditt samvete och belysa din väg, precis som Moses ansikte lyste när han steg ner från Sinai och 

sökte upp folket vid dess fot. 

37 De tolv stammarna kommer på nytt att samlas kring min lag. I deras ledarskap skall de tolv tusen 

från varje stam stå, och när den tiden kommer skall jag säga till dem: "Gå ut som Kristi goda lärjungar för 

att föra ut de goda nyheterna om min närvaro". 

38 Alla profetior kommer att gå i uppfyllelse och mänskligheten kommer att från sina mest dolda och 

okända hörn se ett folk som är ödmjukt, fattigt på materiella tillgångar men starkt i anden, ivrigt i min lag 

och barmhärtigt mot sina medmänniskor. Dess fristad kommer att vara inre, osynlig och oåtkomlig och 

därför omöjlig att förstöra. Där kommer ett osläckligt ljus att brinna och lysa upp hans väg. Dess livsvägar 

och besök kommer att vara smärtsamma och hårda, men den kommer aldrig att försvagas för deras skull, 

inte heller kommer den att klaga på grund av missnöje eller sorg, inte heller kommer den att vända mig 

ryggen, för den har apostelns styrka. Människor kommer att resa sig från smuts, lera och synd till lag och 

dygd och vandra på kärlekens och nådens vägar. Överallt kommer Min Ande att kännas, varje öga 

kommer att skåda Mig, varje öra kommer att höra Mig och varje sinne kommer att förstå Mina 

uppenbarelser och inspirationer. Människor som man trodde var klumpiga och obildade kommer plötsligt 

att bli upplysta och förvandlade till mina profeter. Från deras läppar kommer ord som är som kristallklart 

vatten på förtorkade hjärtan. 

39 Detta vatten kommer profeterna att hämta från visdomens och sanningens källa, som jag är, och i 

det kommer de att finna hälsa, renhet och evigt liv. 

40 All den smärta som för närvarande utgjuts över mänskligheten är den bittra bägare genom vilken 

den kommer att nå rening. Änkorna och de föräldralösa kommer att bli fler och fler dag för dag, men över 

deras förtvivlan och deras klagan har Marias mantel brett ut sig. Min rättfärdighet har kommit till er värld 

och genom den kommer till och med planetens ansikte att förändras. Naturen kräver att människan ska stå 

till svars för sina föroreningar, vilket är anledningen till att naturkrafterna släpps lös. De vetenskapsmän 

som säger sig tro på mig är förskräckta och förvirrade, och när de såg min rättvisa komma, ropade de: 

"Fader, Fader!" Men deras rop var inte av kärlek eller ånger, utan av rädsla för sina liv och för vad de äger 

i världen. Jag säger er återigen att alla som säger "Fader" till mig inte älskar mig. 

41 När mänskligheten ser alla tecken på domen och de rika skulle skynda sig att dela med sig av det 

de äger till de fattiga, när de som har gjort sig skyldiga till förseelse skulle be om förlåtelse; Om de som 

har smutsat ner sig med stöld, laster eller lögner skulle ångra sig och ta på sig att tvätta bort sina fläckar - 

sannerligen säger jag er att vattenfloderna försiktigt skulle återvända till sina flodbäddar, de orkanliknande 

stormarna skulle bli en lätt bris, och kriget som har fängslat människorna skulle förvandlas till en 

fredsängel. Men ditt hjärta är hårt; du ser den nakna mannen vid din sida utan att känna hans kyla, och du 

känner inte dina medmänniskors hunger eller smärta, trots att din hjälp kan nå dem. 

42 Ingen vill tänka på att ni bara är pilgrimer i den här världen, och ni vill inte heller göra något som 

kan vara till nytta för er på er resa in i evigheten. 

43 Här är jag, mänskligheten, andligt närvarande, verklig och sann, inom dig och utanför dig, så att du 

kan höra Ordets röst och ge dig iväg för att ta tag i sandalerna, maten för resan och vandringsstaven, så att 

du kan vandra på mina lärdomars väg in i närvaron av honom som är din enda Gud. 

44 Israels folk, ni är i min närvaro. Ni kommer hit som okunniga barn och inser inte att ni har med er 

en stor skuld i er själ som ni måste betala. Ni har skickats ut ännu en gång i den här tiden så att ni kan få 

möjlighet att gottgöra era gamla överträdelser, och ni kan stiga upp till den nivå där jag vill se er. 

45 Du kommer för att höra Mitt Ord denna dag, och med osäkerhet i ditt hjärta böjer du dig inför Mig 

och frågar Mig om Jag har kommit tillbaka till dig. Men jag säger er: Tänk efter och du kommer att inse 

att jag har uppenbarat min kärlek för dig och fått dig att känna min närvaro. Jag har valt ut er från en stor 

mängd människor för att ta emot detta arv och sedan föra det vidare till era bröder. 

46 Du presenterar din kamp inför mig, ditt slit och din sorg för andra, och jag accepterar dem 

eftersom de är tilltalande för mig. Jag ser er trötta, med blödande fötter, men med den erfarenhet som livet 

ger. En del av er tar mig som exempel och utför er uppgift med tålamod och andlig förhöjning. Tänk på 

dem som kommer efter dig och förbered vägen för dem; ditt exempel är det bästa arvet. Så länge du lever 

ödmjukt och arbetar i lydnad mot mina bud kommer du att känna min frid. Men om du låter dina öron 
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stänga sig för mina instruktioner, så avviker du från vägen och tänker inte på att människor ser på dina 

handlingar och dömer dig varje ögonblick. Hur kan ni tala om min makt och visdom när ni tillskriver mina 

ord till er själva för att bli prisade? Känn den verkliga storhet som jag har gett till vart och ett av mina barn 

och som är större än den som ni låtsas ha. När jag ger dig ett mirakel, gläd dig och kom ihåg att jag genom 

det har visat dig min kärlek. 

47 Studera min liknelse: 

48 "I en provins bodde en gammal man som var omgiven av män, kvinnor och barn som han hade 

bjudit in till en fest. De kom alla från olika håll och accepterade den gamle mannens inbjudan. En 

melodisk klocka ringde högt upp, och på dess kallelse skyndade de sig i långa tåg fulla av hängivenhet till 

den plats där den som kallade dem bodde. 

49 När folkmassorna kom in i bostaden såg de på bordet varken bröd, mat eller vatten för att ge näring 

åt kroppen, och besvikelse började komma in i vissa människors hjärtan och hån av andra. Med uppenbar 

ödmjukhet böjde de sina halsar, men inombords grymtade de mot den gamle mannen. Men han, som visste 

vad som pågick inom dessa människor, talade till dem: 

"Kom till mig och hör! Ni har varit som skeppsbrutna på livets väg, utan en fyr som räddar er. Du har varit 

död för kärlek och glädje och känner inte till det syfte för vilket du kom in i denna värld. Ni har också låtit 

er besegras av livets växlingar, av världen och dess passioner, och det är därför jag har kallat er. Jag ska 

visa dig vägen som gör dig lycklig och ge dig ljuset." Med fruktan och med en känsla av att den gamle 

mannen läste deras hjärtan och kände deras tankar, visade de honom sina sjuka kroppar, sin trötthet och sin 

törst efter förandligande. 

50 "Var glada", sade den gamle mannen till dem, "jag ska ge er allt ni behöver, jag ska stilla er hunger 

och törst." 

51 Bland dessa skaror fanns både hycklare och människor med rent hjärta, och alla lyssnade till 

undervisningen. Han öppnade boken med sin fullkomliga undervisning och gav dem sitt ord som mat, och 

när han hade avslutat frågade han dem: "Har ni fått er hunger mättad? Är du mätt?" De tackade för det 

mirakel de hade fått, för de hade aldrig kunnat föreställa sig att kärleken var så kraftfull. - Den gamle 

mannen fortsatte att tala till dem: "Gläd er över att ni har accepterat mig. Detta är brödet som ger näring åt 

själen och vattnet som släcker törsten efter kärlek och fullkomlighet." 

52 Sedan gav han folket lagar och bud så att de skulle följa dem och förbli värdiga att ta emot maten. 

De som förstod detta budskap lovade att lyda och att alltid leva i enlighet med de dygder som den 

vördnadsvärde gamle mannen lärde ut. Han sa till dem att om de kände sig starka skulle de ta med sig hans 

undervisning till andra områden, att de "första" skulle utföra detta uppdrag, medan resten skulle stanna 

kvar för att ta emot de nykomlingar som skulle komma. 

53 De som utsågs att göra det gav sig ut för att fullfölja sitt uppdrag och tog med sig den gamle 

mannens styrka. De såg på, bad och började arbeta. Alla var förenade i samma ideal, en enda tanke 

dominerade dem: att ge brödet till de hungriga. De stötte på svårigheter på sin väg och deras ande 

kämpade för att övervinna dem. Men snart började de bli svaga och dömde den gamle mannen 

(inombords) och undrade om hans skydd skulle följa dem vart de än gick? De visste att de från tid till 

annan skulle återvända till huset där den gamle mannen hade samlat dem. 

Det kom en tid då folket firade minnesdagen för den dag då de först hade hört den gamle mannens röst, 

och stora folkmassor rusade dit, men de lärjungar som hade gått bort återvände inte, de hade gått vilse och 

förvrängt lagen. Den gamle mannen kände smärta på grund av dessa lärjungars frånvaro; han utbildade nya 

budbärare och skickade ut dem i arbete. Medan de första handlade i strid med sin plikt och glömde det 

väsentliga i denna undervisning, talade de andra i dygdens namn, som den gamle mannen lärde ut, och 

omvände hjärtan genom sanningen i sina ord." 

(slutet av liknelsen) 

54 Studera min liknelse och glöm inte att ni måste vara mycket vaksamma om ni vill uppfylla mina 

bud. Samla de sjuka, törstiga och hungriga och ge dem Andens bröd. Häll kärlek i hjärtan och var 

medvetna om att ni är ambassadörer i mitt arbete för ljus och återupprättelse. Låt inte arrogans eller 

fåfänga uppstå, så att ni inte förlorar er själva. Släpp inte efter i uppfyllandet av min lag. Älska varandra 

och ni kommer att leva i fred. 
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Min frid vare med er! 
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Instruktion 69 
1 I detta ögonblick förlåter jag dig alla dina synder, men jag säger dig också detta: Gå, om du vill, 

till offerpunkten, men synd inte igen. Jag har skrivit en bok i ditt hjärta, men om jag skulle be dig om 

denna instruktion skulle du inte kunna förklara en enda av sidorna för mig. 

2 För att ni skall kunna praktisera aktiv grannkärlek har jag utsatt er för små prövningar genom att 

placera den som hungrar efter bröd och tröst på er väg. Men hur många gånger har ni inte stängt era dörrar 

för mig? Jag har sagt er många gånger att jag gömmer mig i hjärtat på de av era bröder som ber om er 

barmhärtighet. - Lärjungar, dessa möjligheter som er Herre erbjuder er, nämligen att dela ut andliga och 

materiella förmåner, är att praktisera fullkomlig välgörenhet, något som inte väntar någon belöning och 

som i stället skrivs in i boken över era goda gärningar. Har jag inte visat er min barmhärtighet genom det 

jag har gjort för er? Gör därför en insats för dina bröder. Kom ihåg hur många gånger jag har gett dig det 

som du trodde var omöjligt. Om ni vill att världen ska veta att detta är tiden för min nya uppenbarelse, 

vittna om det genom era kärleksverk och gör inte motsatsen till vad jag har lärt er i mina läror, för då 

kommer ni att förneka min närvaro. 

3 Om du trots dina ansträngningar inte ser frukterna av din sådd, oroa dig inte. Denna kärleksgärning 

är som den du gör för en behövande person som knackar på dörren till ditt hem och som du inte förväntar 

dig någon betalning från. Men jag kommer att ge din ande (efter kroppens död) möjlighet att stiga ner från 

den nivå den befinner sig på för att njuta av fruktbarheten hos det frö som den lämnade på jorden. 

4 Familjefäder, ha en stark känsla för hur era barns andliga framsteg visar sig. Observera de barn 

som har anförtrotts er med kärlek och barmhärtighet så att ni kan vägleda de nya generationerna på den 

väg som mitt ljus har stakat ut. Led dem inte in i avgrunden och gräv inga fallgropar för dem. Dessa själar 

ska inte gå in i Sodom och Gomorra i denna tid. 

5 Beväpna er med tålamod, för det kommer en tid då många kommer att fråga er om detta ord. Bland 

dem kommer de nya fariséerna och de skriftlärda att komma och fråga ut er. Var inte fördomsfri när ni 

svarar och ge ärlig information till alla, för ni måste själva stå till svars inför mig för de svar och det 

uppförande ni visar gentemot dessa frågeställare. 

6 I dag slår ditt hjärta med glädje och den bön du sänder upp är som rökelse eller blomdoft. När dina 

tankar når denna renhet förenas de med de rättfärdiga andar som lever nära din Herre. 

7 Jag har alltid sagt till er: "Be. I dag säger jag er att ni kan få visdom genom bön. Om alla 

människor bad skulle de aldrig avvika från den ljusväg som jag har stakat ut. Genom bön skulle de sjuka 

botas, det skulle inte längre finnas några otrogna och friden skulle återvända till själarna. 

8 Hur kan människan vara lycklig när hon har förkastat min nåd? Tror han att kärlek, barmhärtighet 

och mildhet inte är egenskaper i det mänskliga livet? 

9 Det andliga livet styrs också av lagar, och om du avviker från dem kommer du mycket snart att 

känna de smärtsamma konsekvenserna av din olydnad. inse hur stor 

Min önskan är att rädda dig. Idag, liksom då, tar jag upp korset för att väcka dig till det sanna livet. Om 

Mitt blod som utgjordes på Golgata skakade människornas hjärtan och omvände dem till Min lära, så 

kommer det vid denna tid att vara Mitt gudomliga ljus som skakar själen och kroppen för att föra er 

tillbaka till den sanna vägen. 

10 Jag vill att de som är döda för nådens liv ska leva för evigt. Jag vill inte att din själ ska bo i mörker. 

11 Hör ni inte rättvisans röster? Ser ni inte hur naturens krafter ödelägger den ena regionen efter den 

andra? Tror du att om du levde ett dygdigt liv skulle det finnas ett behov av att Min rättvisa skulle kännas 

på detta sätt? Jag säger er att det inte skulle finnas något behov av att rena er om jag hade funnit er rena. 

12 Gör din kropp foglig under detta liv på jorden, för det är inte rätt att din själ senare måste rena sig i 

smärta på grund av dina svagheter. 

13 Syndare gråter när de hör dessa ord och frågar mig vad de ska göra för att tvätta bort sina fläckar i 

detta liv. På detta svarar jag dem: Gör barmhärtiga gärningar bland dina bröder, din värld är ett lämpligt 

fält för att så välgörenhet. Den är befolkad av miljontals hjärtan som lider på olika sätt, med hem i misär, 

med män och kvinnor som lever sig in i laster. Det är en värld där det finns gott om försoningsplatser, 

sjukhus, fängelser och slagfält. Förlåt, förlåt mycket i ditt liv, förstå att förlåtelse föds ur kärlek. Den som 

verkligen älskar mig måste älska sin nästa, för han är mitt barn, och han måste förlåta honom när han blir 
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kränkt av honom. Kom ihåg att mina första ord när jag hängde på korset var förbön och förlåtelse för dem 

som korsfäste mig. 

14 På varje plats och i varje familj kommer jag att placera ett ljusbarn så att de kan bana väg för 

andra, men inte bara på jorden utan också i det andliga livet, så att de kan rena vägen för sina bröder och 

göra den farbar. 

15 Många kommer för att höra mitt ord, men det är bara jag som vet vilken ande som är gömd i varje 

kropp. En del lyssnar till mig med kalla hjärtan, andra tvivlar, men det finns många som darrar av kärlek 

och glädje när de känner min gudomliga andliga kraft, medan andra plågas av ånger som deras materiella 

natur inte förstår. Många av dem ropade då till Pilatus: "Korsfäst honom, korsfäst honom!" Men i dag 

gråter de, och i sin smärta skulle de kunna ropa med tårar i ögonen: "Korsfäst honom inte, det är den 

gudomlige Mästaren!" 

16 Jag har sagt till dig många gånger att du och de är likadana. Kom och smaka på nytt vinet och ät 

brödet från mitt bord. Ät av lammet, det är livets frö. Kom, ni som är hungriga, törstiga och smutsiga, 

stärk er och bli mättade, för härnäst ska jag säga till er: ta upp ert kors och följ mig. Vid mitt bord i denna 

tid kommer både män och kvinnor att vara apostlar; vid detta bord kommer jag att placera er ande. 

17 Det har varit kvinnorna som har hållit den spiritualistiska fanan högt under denna tid, de har 

lämnat spår på vägen av aposteln som med iver följer Herrens lag. I Mitt nya apostelämbete kommer 

kvinnan att vara bredvid mannen, och det kommer inte att finnas några (bestämda) åldrar för att tjäna Mig: 

både den vuxne och barnet eller den gamle mannen kommer att göra det, den unga flickan såväl som 

modern. För jag säger dig än en gång att det är din ande som jag söker, och att den för länge sedan har 

lämnat sin barndom bakom sig. Det kommer inte att finnas tolv tjänare som i den andra tidsåldern, nu 

kommer det att finnas etthundrafyrtiofyra tusen, tolv tusen från varje stam. De är utspridda bland 

mänskligheten, men min kärlek har märkt dem, och andligt sett är de förenade, även om vissa lever i den 

här världen och andra i den andliga världen. Av dem som lever på jorden talar vissa ett språk och andra ett 

annat. 

Språk. Men ingen kommer att avvika från sitt ödes väg, för ljuset från min heliga ande leder dem. Jag 

känner till trädets stam, dess grenar och blad, och detta träd har till uppgift att ge skugga åt mänskligheten. 

18 Min Ande ger dig sina uppenbarelser för att uppfylla löftena från gångna tider. I sanning säger jag 

er att ni redan lever i de tider som har meddelats er. Jag lovade dig att återvända, och nu är jag här. Jag lät 

er känna till de tecken som skulle hända före min ankomst och vad som skulle hända bland er under min 

närvaro, och se hur allting hände. Löftet om min ankomst förblev levande i er ande och ni väntade på mig. 

men piskade av lidanden var ni nära att försvagas; men idag, eftersom jag är med er och ni lyssnar på mig, 

ber jag er: När kommer du att göra mina lidanden till dina? När kommer du verkligen att älska och lida för 

den uppgift som Jesus vigde sitt liv åt? 

19 Människor, mitt ord får era hjärtan att darra och tårar att rinna ur era ögon när ni kommer ihåg att 

han som älskade er så mycket avslutade sitt liv på ett kors. Du minns att jag blöder till döds på korset och 

då skakas din ande. Men vet, mänsklighet, att även om Jesu fysiska smärta var grym så var den bara en 

svag återspegling av den gudomliga andens smärta. 

20 I dag erbjuder jag er mitt ords bröd, ett bröd som inte är rört med surdeg och som inte heller har 

förvärvats genom svett från pannan. Elia har öppnat dörren till huset så att ni kan komma in och sitta vid 

Herrens bord i den tredje tidsåldern, och han har välsignat er väg så att ni kan komma in i Mästarens 

närvaro. 

21 De som trodde att de var fläckade och ovärdiga att framträda inför mig känner sig rena idag, och 

det beror på att Mitt blod inte har slutat flyta, på att Mina sår ännu inte har slutits, och varje gång 

människor avviker från vägen eller faller i synd, är offret på korset, människornas ensamhet och mörker 

närvarande i Min Ande. 

22 Från det andliga bordet i denna tid kommer också en dålig lärjunge att resa sig för att dölja sitt 

förräderi och sin ånger, och även i dag kommer lärjungarna att ställa den frågan till mig: "Vem är det, 

Mästare?" 

23 Vid den tiden åt jag för sista gången, omgiven endast av mina apostlar, och det som Kristus sade 

till dem hörde endast de. Idag äter jag andligt med mina nya apostlar, som är många, och bland dem 

upptäcker jag fariséen, hycklaren och förrädaren. Bland de många kommer män och kvinnor från olika 
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religiösa samfund för att utforska detta ord och dessa manifestationer och sedan bedöma dem utifrån vad 

de vet och för att kunna säga om det är sanning. Jag sänder er alla för att ni ska bli vittnen till detta 

budskap av andlig visdom som jag ger er. Det är det tredje testamentet som endast sanningens ande kan 

avslöja för er. 

24 Tänk på att israeliterna enligt köttet håller Moses lag och profeternas ord, medan de kristna 

förenade Moses lag och Kristi ord i en enda lag. Så vad är det som är konstigt med att dessa spiritualistiska 

människor förenar dessa två testamenten med den Helige Andes uppenbarelser? Detta är den perfekta 

förbundsarken: här finns Moses lag, Kristi kärlek och tröstarens visdom som utlovats för denna tid. 

25 Män, ni som leder människornas sinnen mot religionens vägar: öppna era ögon för detta ljus, 

betrakta detta folk som har brutit ut i längtan efter kärlek, som ropar efter rättvisa och ber om ljus. Det är 

bara en mycket liten del av de människor som reser sig upp som en människa och söker Kristus, hans 

sanning och hans löfte. Se upp för att människan vänder sig till det eviga, till det andliga! Eller är det 

möjligt att du inte ser trots att du har ögon? Jag vet allt och ser allt; därför har jag kommit som en tjuv i 

natten för att överraska er i er sömn och för att väcka er till den nya dagens ljus. 

26 Under lång tid har jag undervisat detta folk och avslöjat för dem de läror som människorna hade 

dolt för dem. Jag har också avslöjat för dem vad jag har sparat för dem, men jag har ännu inte berättat allt 

för dem, och jag kommer inte heller att ge mig till känna i denna form förrän 1950. De som inte hörde min 

undervisning kommer att få mitt budskap genom den bok som skrivits av mina "guldfjädrar". 

27 Efter min avresa kommer många att resa sig mot folket, mot min undervisning. Hav kommer att 

korsas av dem som vill slåss och förfölja mina tjänare. Men vem kunde undertrycka den gudomliga 

mästarens ljus? Vem kan stoppa andens utveckling eller vrida tillbaka tiden? Om människorna i den andra 

tidsåldern trodde att om de dödade Kristus på korset skulle hans undervisning dö, skrev de bara under sin 

dom med sin egen hand, för Kristus besegrade allt på korset med sin oändliga kärlek. Sanningen, liksom 

ljuset, segrar alltid över mörkret, hur mörkt det än må vara. 

28 Min Ande ger dig fröet att så på fälten som är människornas själar som har blivit fruktbara genom 

smärta och kamp och som bara väntar på att såningsmannen ska komma. Snart kommer mitt namn och 

min undervisning att vara på nytt på alla läppar. 

29 För att ge er en lektion i kärlek tvättar jag era fötter, älskade lärjungar, så att ni kan förena de läror 

som jag gav er i denna tid med dem som jag uppenbarade för er i tidigare tider. När 1950 är här, det sista 

året för Mitt Ord bland er, vill jag att de som fortfarande är "barn" i dag ska ha blivit lärjungar. I dag 

lyssnar ni fortfarande till mig med glädje, men vad kommer att hända när ni lyssnar till mig och vet att det 

är sista gången? - Jag påminner er om prövningarna under den andra eran, men jag talar till er med nya 

ord, genom en människas sinnesorgan, för om jag talade direkt till er skulle ni inte kunna motstå kraften i 

mitt ord, inte heller intensiteten i dess ljus, inte heller majestätet i min närvaro. 

30 Det är därför jag en gång kom till er som människa, och till och med till Johannes, efter min 

korsfästelse, uppenbarade jag mig under några symboliska bilder, så att han skulle förstå mina 

uppenbarelser. I sanning säger jag er att jag arbetar med er så att ni kan få manifestationen från ande till 

ande, den direkta kopplingen till min gudomlighet. Efter 1950 kommer ni inte längre att höra mig i denna 

form, men ni kommer att känna min närvaro eftersom er andliga upphöjning kommer att vara större, och 

ni kommer då helt och hållet att gå in i den andliga gemenskapens tid. Och när enighet och broderskap väl 

har kommit in i er kommer det att bli en tid av stora mirakel, en tid då min röst kommer att höras av 

människorna. Sedan kommer striden och förföljelsen, dörrarna till dessa möteslokaler kommer att stängas, 

era hem kommer att förtalas. Ni kommer att kallas trollkarlar, era släktingar kommer att förneka er och en 

del av er kommer att fängslas för att ni försvarar min sak. Men jag kommer att vara med er för att inte göra 

er förtvivlade, för jag är Livet, och om jag är i er, vem skulle då kunna kämpa mot Det Eviga Livet? 

31 Var vaksamma, lärjungar, för när er röst väcker dem som fortfarande sover idag, kommer de från 

sekter och samfund att komma och säga att det ni har är falskt, att de har förbundsarken och uppfyllandet 

av löftena, liksom innehållet i de sju inseglen. Och om ni inte vet hur ni ska kämpa med de vapen som jag 

har gett er, som är kärlekens och visdomens vapen, kommer det att bli mycket förvirring bland 

mänskligheten, och människor som vill ha sanning och hungrar efter ljus kommer att gå dit de är kallade 

och kanske missa vägen. 
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32 Ni som har fått uppdraget att leda och vägleda detta folk - ge ett exempel på broderskap genom att 

förenas i andan efter Jesu, Moses och Elias exempel, som visade sig förenade vid förvandlingen på 

Taborberget. 

33 Lärjungar, jag har under denna tid lärt er inte bara genom Ordet utan också genom mina förmåner 

som jag ständigt har skänkt er i överflöd. Symbolernas tid är över, idag kommer ni att tro på mig utan 

symboler, ni kommer att älska mig och förstå mig, och redan nu blir symbolerna i mitt ord mindre, 

eftersom ni nu kan förstå mina instruktioner, förstå dem och omsätta dem i praktiken i era kärleksverk. 

34 Om du tror att Jesus inte kände någon smärta, eftersom han var Guds son, har du fel. Om du tror 

att jag är fri från smärta eftersom jag kommer i Anden idag, så har du också fel. Om ni tror att eftersom jag 

vet att ni alla kommer att vara med mig i slutet så lider jag inte idag, så har ni inte heller rätt i det. I 

sanning säger jag er att det inte finns någon annan varelse som är mer känslig än den gudomliga anden. - 

Jag frågar dig: Vem gav alla varelser känslighet? Vad kan du göra för gott som inte ger mig glädje? Och 

vilken ondska kan du göra som inte är som ett sår på Min känslighet? Se, det är därför jag säger er att 

mänskligheten har korsfäst mig på nytt. När kommer jag att tas ner från mitt kors och befrias från 

törnekronan? 

35 I dag ska ni minnas Jesu nattvard genom det andliga bröd som jag alltid har gett er. Jag har gett er 

stora exempel på undervisning: mannat i öknen i den första eran, fiskens mirakel i den andra eran. Brödet 

som jag välsignade och delade ut vid mitt bord, som representerar det gudomliga, var en undervisning som 

jag gav till din ande för att den skulle förstå min kärlek. I dag kommer jag inte med materiellt bröd som 

talar till er om himmelska läror. Symbolernas tid är över. I dag ger jag er bara Mitt Ord, där jag säger er att 

denna manifestation inte är den högsta ni kommer att få uppleva, och att det jag säger till er genom denna 

medlare inte heller är allt jag har att säga er. 

36 Älskade människor, kom ihåg och reflektera under dessa timmar över allt som jag gjorde den 

natten, som var den sista jag tillbringade bland er som människa, och även över allt som jag berättade för 

er i de stunder då jag berättade för er i min undervisning: Välkomna, lärjungar från den tredje tidsåldern, 

som jag har samlat och låtit er komma från olika delar av jorden. Jag har samlat er för att bilda Israels nya 

"karavaner" som korsar öknen som sträcker sig framför er, och där skall ni ta emot Herrens nya 

undervisning. 

37 Jag ser att vissa inte har kunnat frigöra sig från avgudadyrkan, trots de läror och prövningar som de 

har gått igenom. Inse hur jag har renat vägen till er utveckling uppåt så att ni kan gå på den. Men låt inte 

tvivlet lägga sig som ett moln som hindrar din ande från att se mitt ljus. 

38 Ni har märkt att ni vid den här tiden är friare från mänskliga frestelser och att jag har gett er endast 

livets nödvändigheter, och jag säger till er: Gå inte efter överflödiga saker. 

39 Du hittade en palm i öknen och en källa med kristallklart vatten. Det var ingen skenmanöver, det 

var ingen illusion, det var verklighet. Palmens grenar och skugga är min andliga närvaro, dess frukt är mitt 

ord, källan är den kärlek och visdom som jag har hällt in i ditt hjärta. 

40 Den som har lyssnat uppmärksamt på mig har den här gången lärt sig att höra sitt samvetes röst, att 

döma sig själv, att erkänna sitt eget arbete och att ta på sig den smärta han skapat. Sedan avslöjar Anden 

djupgående lärdomar för köttet för att övertyga det om att det måste vara mildt och hängivet i 

prövningarna. Den som når fram till dessa djupa kontemplationer kommer inte att motsätta sig mina 

gudomliga bud. 

41 Precis som under den andra eran gömmer sig mitt ord inte för någon, jag låter det nå de okunniga, 

de förståndiga, de som är rena i hjärtat och syndaren, den uppriktige och hycklaren. Den himmelska 

klockan har ringt för alla. Om denna mänsklighet, som i sin majoritet har druckit ur källan till den lära som 

jag lärde er som Kristus, hade varit vaksam och bedjande när jag gav den tecknen på min nya ankomst - 

hur stor skulle inte dess glädje ha varit när den kände min närvaro. Det var nödvändigt att jag sände en 

man till er för att ge er mitt budskap 1866, och genom hans läppar förkunnade Elia den nya tiden för er. 

Sedan dess har denna palm spridit sitt lövverk mer och mer, mitt ord har nått nya regioner, fått de 

förseglade att lämna oss och undervisat folkmassorna. De som har lyssnat till mig med mildhet och följt 

mig på vägen till sin andliga utveckling har inte längre känt trötthet på vägen, inte heller hunger och törst. 

De har upplevt otacksamhet, förlöjligande, förakt och likgiltighet längs vägen. Men ingenting har stoppat 

dem, för deras ideal finner sin fullbordan i slutet av vägen, och de vet att detta mål inte finns på jorden. 
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42 Endast de som förbereder sig med denna ödmjukhet och andlighet kommer att få befogenhet att 

befria den som lider från smärta, för den som är fylld av fåfänga eller använder sina gåvor på ett dåligt sätt 

förlorar denna nåd. 

43 Påtvinga inte någon min undervisning under ett visst namn, utan res den som fallit upp och be 

honom att tro på mig. Vem kan hindra dig från att göra gott mot din nästa? 

44 Tänk inte längre på jordiska bekvämligheter så att ni förbereder er för att fullgöra er uppgift och ni 

tänker på de mängder av människor som kommer att ge sig iväg i längtan efter kärlekens frälsningsark, 

som är Min undervisning, och som måste möta era hjärtan på vägen. 

45 När kommer apostlar för min sak att dyka upp på nytt som de som följde mig under den andra 

eran? Med hur mycket tro, kärlek och ståndaktighet försvarade de min sanning! Ni skulle vilja göra dessa 

gärningar och mirakel, men sannerligen säger jag er att ni skulle kunna göra det om er tro var lika stor som 

deras. Var troende människor och ni kommer att utföra mirakel, även om ni är behövande i materiellt 

hänseende. Lyssna på mig och utforska mitt ord, annars har du bara låtit mig tala in i tomheten. 

46 Var ödmjuk, inse hur Jesus böjde sig ner inför sina lärjungar för att tvätta deras fötter. Gör sådana 

gärningar för era bröder och ni kommer med rätta att kunna kalla er mina lärjungar. 

47 Hur få är inte de som har sett och minns den dag då Jesus dog på korset. Men jag säger verkligen 

till er, när ni tänker på mästarens död, kom ihåg att detta ögonblick kommer för var och en av er. Jag 

behövde inte frukta döden, för jag är livet, men du måste vara angelägen om att slutföra ditt uppdrag 

förberedd och utrustad inom dig. 

48 Låt ingen känna sig obetydlig och patetisk, för ni känner inte till er talförmåga eller hur rikt ert 

hjärta är för att älska era bröder. 

49 Ni gråter över den skamliga död som ni gav er Herre på Golgata, och ni inser inte att ni just nu 

sårar mig på nytt och hånar mitt ord. Men jag har lovat att rädda alla mina barn och min vilja kommer att 

uppfyllas. Om mitt blod som utgjordes vid den tiden inte räcker till för mänskligheten kommer jag att ta 

ett andligt kors för att låta mig korsfästas på det och sprida ljusets gnistor som når själarna genom 

människors samvete. 

50 Ve dem som i denna tid genom sin skamlighet och olydnad ger ett dåligt exempel till de barn som 

jag har sänt med ett andligt uppdrag (till jorden)! Kommer ni att vara som de folkmassor som med skrik 

och hån ledde Jesus till Golgata och sådde skräck i barnens hjärtan, som inte kunde förklara varför de 

torterade och dödade en man som bara delade ut välsignelser. 

51 Varje gång Jesus föll grät dessa oskyldiga. Men sannerligen säger jag er att deras gråt var mer av 

ande än av kött. Hur många av dem följde mig senare och älskade mig utan att minnet av vad deras 

oskyldiga ögon hade bevittnat raderades ur deras hjärtan. 

52 Det är dags för dig att tänka på vad jag säger till dig. Låt människor höra mig, låt de sjuka vara de 

första att komma in i min närvaro. Be för de frånvarande sjuka och besök dem som är inlagda på 

institutioner. Kom ihåg att under den andra epoken bodde många av de spetälska utanför stadens portar, 

och även om de visste att Jesus botade de sjuka, så nöjde de sig med att höra ljudet av hans röst endast på 

avstånd, eftersom de sade till sig själva: "Hur ska vi kunna komma till Mästaren om folkmassorna jagar 

bort oss?" Sedan belönade Jesus deras tro trots mänsklig likgiltighet och själviskhet genom att rena deras 

kroppar från det onda som plågade dem. 

53 Tröttna inte på att lyssna till mig vid denna tid, för de som hör mitt sista ord 1950 kommer att ta 

emot det i sin ande som en symbol för den sista blodsdroppen som kom från min kropp på korset. 

54 Ni glömde lagen och väntade tills naturens krafter påminde er om min rättvisa: orkaner, vattendrag 

som går över sina bräddar, jordbävningar, torka, översvämningar är rop som väcker er och talar till er om 

min rättvisa. 

55 Vilken annan frukt kan mänskligheten erbjuda Mig i denna tid än den av oenighet och 

materialism? Detta folk, som har lyssnat till min undervisning i åratal, kan inte heller ge mig en god skörd. 

56 Ingen undgår min rättvisa. Jag dömer levande och döda. Men sannerligen säger jag er att om ni 

inte tar er upp och praktiserar min lära på ett sant och högljutt sätt, kommer människornas rättvisa att 

döma er. - Hur mycket har denna mänsklighet inte besudlat sig själv! Lammets blod visade människorna 

vägen till själens utveckling, som de måste vandra på för att gottgöra de överträdelser de begått; men 
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genom att lita på det gudomliga blodet har ni syndat på nytt. Världen har tagit er till fånga, men jag tar nu 

tillbaka det som tillhör mig från er. 

57 Jag ska ta bort ogräset, som är en giftig växt, och jag ska återigen så det gyllene vetekornet, så att 

de fält som länge har varit ofruktsamma ska bli fruktbara och produktiva. 

58 Sedan urminnes tider har ni vetat genom min profet Johannes att en tid skulle komma då alla ögon 

skulle se mig; ni har den tiden framför er. Vid den tiden kommer människans ande att öppna sina ögon för 

sanningens ljus och skåda mig. Han kommer att förstå mitt ord och känna min närvaro. Det är inte bara 

vatten som kommer att strömma ut från stenarna, utan även blommor kommer att spira. 

59 Idag tror ni att Min rättvisa straffar er genom att släppa loss naturkrafterna för att så elände, sorg 

och hunger. Men en dag kommer du att förstå att det var dina gärningar som orsakade den olyckan, den 

domen, som drabbade dig. Du kommer också att lära dig att dina förtjänster, din tro och dina böner kan 

lugna naturens krafter. Har ni inte hört att jag ger mina barn makt över naturens krafter när jag märker dem 

andligt? Detta kan inte förvåna er om ni kommer ihåg att jag gav den första människan befogenhet att 

underordna sig jordens skapelse. Detta är anledningen till att jag ibland säger att människan ännu inte har 

upptäckt sig själv och därför inte känner sig själv. 

60 Jag är universums kung och människan här på jorden är en prins eftersom hon är mitt barn. Har 

människan vetat hur hon ska använda alla sina förmågor på ett bra sätt? Sannerligen säger jag er att han 

har förnekat sin Fader och gjort sig själv till kung för att göra sin vilja i världen. 

Men den som inte förenar sin vilja med min vilja och går utanför de gudomliga lagarna skapar i sig själv 

förutsättningar för att de ska döma honom. Detta kallar ni för bestraffning, och slutligen kallar ni mig för 

en orättvis Fader. 

61 I denna tredje tidsålder kommer många själar att skåda mitt ljus, och när de lyser upp sin väg 

genom det kommer de inte att gå vilse igen. De kommer snarare att se tillbaka på sitt förflutna för att inse 

alla sina fel och ångra dem. De kommer inte längre att sträva efter mänsklig ära, utan endast efter själens 

odödlighet. 

62 Människor kommer att klättra upp till toppen av berget och därifrån kommer de att se bilden av det 

förlovade landet, det nya Jerusalem som väntar på dig som den högsta belöningen i evigheten. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 70 
1 Jag är den skattkista av visdom som mänskligheten hittills inte har förstått att utforska. Jag har gett 

dig nyckeln till förandligande så att du kan öppna kistan med den och inse vad jag har i beredskap för dig. 

2 Om något av mina barn anser sig ovärdigt eller känner sig oförmöget att öppna dörrarna till min 

kärlek, säger jag er i sanning att alla mina barn är värda min kärlek. Ni har alla nyckeln för att öppna 

denna dörr. Förlora den inte, så att du inte följer Juda stam som vandrar i detta liv, viljelöst omkring på 

jorden. 

3 Jag vill inte se er som rika eller tiggare, utan som pilgrimer som i sin proviantpåse aldrig saknar 

mat för sig själva och för de hungriga som de möter på sin väg. 

4 Jag vill att du ska känna till vägarna, att du ska veta hur man skiljer på de olika "träden" och att du 

ska känna igen din egen bror i varje vandrare du möter, så att du svarar uppriktigt och bestämt när de 

frågar dig: "Vart är du på väg?" och alltid talar min sanning. 

5 På så sätt blir ni som den vandrare som litar på morgondagen, som går utan bekymmer för sig själv 

och kan tänka på andra; för jag lär er att känna er nästas smärta och lindra den med en droppe balsam som 

jag ger er så att ni kan hjälpa era bröder med den. 

6 Hur mycket har jag inte varit tvungen att rena din själ hela tiden! Tror du att jag skulle låta dig bli 

oren så att du skulle börja predika mina läror i detta tillstånd? 

7 Jag utrustar dig för att bli det starka Israel bland människor. 

8 När du hörde mitt ord har din ande bävat, eftersom den minns att den har hört denna röst tidigare, 

och den frågar sig själv: Var var den? Och jag säger er: det var i öknen, på bergen och vid flodernas 

stränder i Judéen, från Jesus från Nasaret, som ni tvivlade på, fastän ni insåg att det i hans ord fanns en 

gudomlig styrka, en kärlek och en kraft som gav er liv, hälsa och frid. 

9 Du har återuppstått i denna tid och din ande har hört Min undervisning ännu en gång, ditt hjärta har 

bävat vid ljudet av den röst som det redan känner till. Mitt ord är enkelt och ödmjukt, men titta inte bara på 

fruktens färg, ät den så att du kan upptäcka fröet inom den. Det är detta frö som du kommer att odla i 

morgon. Om du tar väl hand om den kommer den att ge dig god frukt. Då kommer du att inse att trädet 

som det kom från bar på din Faders kärlek. 

10 Gör dig förtjänst så att du kan nå den plats som är din, som inte finns på troner eller i palats på 

jorden, inte heller med världens härlighet, med smicker eller jordiska hedersbetygelser. Din plats här på 

jorden är i kampen för fred och godhet, och i det hinsides kommer den att vara med min kärlek. 

11 Detta är inte det utlovade landet, du känner ännu inte till det hem som utlovats till din ande, och 

din ande har inte heller en brinnande önskan att nå det på grund av att du är bunden till jorden. 

12 Till alla människor av olika trosbekännelser och religioner säger jag att de inte visste hur de skulle 

förflytta de materiella rikedomarna till sin plats och sedan placera andens rikedomar på deras rättmätiga 

plats. Om människorna uppfyllde mina lagar skulle de redan härifrån skåda det utlovade landets spegelbild 

och höra ljudet av invånarnas röster. 

13 Ni säger att ni tror på min existens och att ni tror på min gudomlighet; ni säger också att min vilja 

skall ske. Men i sanning säger jag er: Hur liten är inte er tro och er underkastelse till det jag bestämmer! 

Men jag väcker i er en sann tro, så att ni kan vara starka på den väg som jag har förberett för er. 

14 Arbeta med er själva, vänta inte tills döden tar er oförberedd. Vad har du förberett för den tid då du 

återvänder till det andliga livet? Vill du bli överraskad medan du fortfarande är bunden av kedjor till 

materia, passioner och jordiska ägodelar? Vill du gå in i det hinsides med slutna ögon, utan att hitta vägen, 

och ta med dig det här livets trötthet som har präglat din själ? Förbered er, lärjungar, så att ni inte behöver 

frukta den kroppsliga dödens ankomst. 

15 Suck inte för att ni måste lämna denna jordiska dal, för även om ni inser att det finns underverk 

och härligheter i den, så säger jag er i sanning att dessa bara är en återspegling av det andliga livets 

skönhet. 

16 Om du inte vaknar upp - vad gör du då när du befinner dig i början av en ny väg som belyses av ett 

ljus som verkar okänt för dig? 

17 Avgå från denna värld utan tårar, utan att lämna smärta i dina älskades hjärtan. Lösgör er när det är 

dags och lämna ett fridfullt leende som talar om själens befrielse på din kropp. 
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18 Din kropps död skiljer dig inte från de varelser som anförtrotts dig, och den befriar dig inte heller 

från det andliga ansvar du har för dem som var dina föräldrar, syskon eller barn. 

19 Förstå att döden inte existerar för kärlek, plikter, känslor, med ett ord: för själen. 

20 Jag har talat till dem som trodde sig vara döda, och de har sagt till mig: "Vem har talat till mig?" 

Jag har rört vid dem, och de har frågat mig: "Vem har rört vid mig?" Och de hörde en röst som sade till 

dem: "Jag är den som uppväckte Lasarus, han som uppstod från de döda för att ge er andligt liv." 

21 Min undervisning kan aldrig leda dig till fanatism, inte heller präglas du av vidskepliga eller 

avgudadyrkande idéer, tvärtom befriar den din ande från de kedjor som mänskligheten har lagt på den. 

Min väg är smal, men den som vandrar på den får sann frihet och njuter av den. 

22 Jag vill inte förslava er med min undervisning, för i den finns inga dogmer, fördömanden eller 

fördömanden. Jag vill att ni ska komma till mig av kärlek, av förtjänst, av tro, av övertygelse. 

23 Jag har tillåtit er att lära känna trosbekännelser, sekter och lärosystem så att ni, genom att smaka på 

olika träds frukter, kan veta hur ni ska bedöma smaken av den frukt som jag erbjuder er. Men jag frågar 

dig: Kommer du fortfarande att kunna fråga prästerna om det är sant att jag manifesterar mig genom det 

mänskliga sinnesorganet? Varför ber du dem som glömt mitt löfte att komma tillbaka och som inte ens 

förbereder sig för att ta emot mig? Sannerligen säger jag er att även den mest okunniga av er kommer att 

inse att jag är den som jag talar till er. Om mitt ord får din ande att darra, om den väcks och berörs djupt, 

kommer detta att bevisa för dig att jag är med dig, för jag är den enda som har makt över anden. 

24 Mänskliga ord kan få ditt hjärta att darra eller imponera på dina känslor och ditt intellekt. Men om 

det finns något som har fått dig att bli djupt rörd bortom dina känslor, ditt hjärta och ditt intellekt, så har 

det varit din Herres röst. 

25 Jag säger er att den som inte blev djupt rörd när han hörde detta ord kan förneka min närvaro, men 

det förblir inpräntat i hans ande, och den tid kommer då han kommer att säga: Den röst som jag hörde var 

Herrens röst. 

26 För att hjälpa er att fortsätta bära ert kors delar jag ut manna som ger näring åt er själ, jag 

förbereder era hjärtan och gör er till mina tjänare. 

27 Tiderna har förändrats, jag gör er nu fria från all fanatism och avgudadyrkan så att ni bara kan 

erbjuda mig er förandligande. 

28 Jag skickar kallelsen till Mina utvalda i olika regioner och söker upp dem på deras olika livsvägar 

så att de alla tar till sig den andliga innebörden av Mitt Ord och uppnår den klara och sanna förståelsen av 

Min undervisning och praktiserar den i sina kärleksverk bland sina bröder. 

29 Även om ni för närvarande är små barn kommer ni i morgon att vara lärjungar, och ni kommer att 

efterlikna lärjungarna från den andra eran, och precis som de gick och vittnade om sanningen, om mina 

mirakel och min kärlek, så måste ni i morgon gå och vittna om min sanning. 

30 Jag har avslöjat för er vilka dygder ni ska utöva, och med de gåvor som er ande har sedan början 

av er skapelse ska ni göra er kända bland människorna. Jag utbildar nu mina nya arbetare som kommer att 

så detta frö över hela världen i morgon. Småningom kommer stora skaror till Mitt verk, attraherade av 

ljuset från den Helige Ande som sänder sina strålar bland alla människor i denna tredje era. 

31 Jag har kommit "på molnet" för att tala till mänskligheten, som - eftersom den är hårdnackad i sin 

fördärvlighet - inte har känt mina steg eller min närvaro, och som inte heller har lagt märke till min 

förbindelse med er genom det mänskliga intellektuella organet. Jag kommer att vara outtröttlig för att 

skaka upp dem ur sin slöhet, och ni kommer att se att människor gradvis kommer att komma från olika 

vägar för att förena sig med er. Många kommer att konvertera till spiritualism, för jag eliminerar nu 

fanatism och avgudadyrkan, mänsklighetens stagnation och förvirring. 

32 Detta är den tredje uppenbarelsen som tillkännagivits av mig och profeterna. Detta är den tid då 

ljuset från den sjätte lampan lyser upp mänskligheten. Det är den utlovade tiden då jag ska komma i 

strålande ljus för att uppfylla mitt ord. Jag har kommit för att ge er samma andliga och gudomliga lag som 

i alla tider. 

33 Välsignat Israels folk: Jag har alltid räddat er från Faraos träldom, och jag säger till er: "Jag har 

alltid räddat er från Faraos träldom: Om ni inte vill fortsätta att vara slavar, kom till mig, för jag ska ge er 

styrka och auktoritet att bryta era kedjor. Vill du klättra upp för den himmelska stegen som är redo för din 
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själ? Var då ihärdig, studera och utforska Mitt Ord så att du slutligen kan förstå det i dess essens och 

andlighet, så att du får meriter på den väg som leder dig till Mig. 

34 Någon säger till mig: "Fader, jag vill vara din arbetare, jag vill tjäna dig, jag vill att min ande ska 

vara nära din ande, men jag vet inte vad jag ska göra för att förtjäna din förlåtelse." Och jag svarar det 

hjärta som på detta sätt vänder sig till sin Fader: Förnya dig själv, ge upp dina gamla vanor, din 

jordbundenhet, så att du kan lära dig att förstå mig och känna igen din uppgift. Men alla som önskar 

förnyelse måste gå igenom många prövningar eftersom frestelsen förföljer er, och när den ser att ni vänder 

er själ bort från de felaktiga vägarna måste den föra en fruktansvärd kamp för att få er att avstå från era 

föresatser, och om ni visar er svaga kommer den att dra fördel av denna svaghet och försöka få er att 

återgå till era gamla vanor, men det är inte min vilja att ni låter den övervinna er. Jag vill att era steg alltid 

ska gå framåt, att er tro ska vara fast och att ert beslut att andliggöra er själva ska vara sant, baserat på vad 

ni har lärt er. 

35 Om du är Israel är det bara så att du lär dig att älska mig och dyrka mig från ande till ande, att det 

yttre i din dyrkan blir mindre och mindre tills du når förandligande. Min Ande kommer med tiden att göra 

dig fri från varje dålig tolkning av Mitt verk. - Människan har misstolkat min undervisning, mina 

doktriner, mina profetior, och det är min vilja att mitt folk Israel ska visa sig med de andliga gåvor och 

mirakel som de uppnår genom sin andlighet. 

36 Jag kommer att presentera er för människorna som mina tjänare, som den tredje epokens treeniga 

och mariala andliga - andliga eftersom ni ska vara mer ande än materia; treeniga eftersom ni har fått min 

uppenbarelse i tre tider; mariala eftersom ni älskar Maria, er universella Moder, som har vakat över er så 

att ni inte ska förtvivla på livets väg. 

37 Denna manifestation genom det mänskliga intellektuella organet kommer att ta slut, men därefter 

måste ni söka mig från ande till ande för att få mina instruktioner. Därför kräver jag förnyelse från er så att 

ni kan uppnå denna förandligande process. Jag kommer att fortsätta att lära dig att förbinda dig med min 

Ande, och du kommer att återupplivas när du har uppnått den form av gemenskap som är värdig den som 

kallar sig för en treenighets- och marie-spiritualist. 

38 Var modiga och försvara er i alla prövningar genom era böner. Mina andliga förmåner kommer att 

fortsätta att strömma ut över er för er uthållighet och er vilja att kämpa. Du kommer inte att vara ensam, 

min andliga värld kommer att finnas där för att ge dig skydd, vägleda dig och stötta dig i din kamp. 

39 Jag är ljuset som inbjuder dig att tända din lampa tillsammans med mig så att du kan lysa upp din 

ande och upptäcka min närvaro i den. Från och med den dag ni vet hur ni kan tränga in i er själva kommer 

det att bli lätt för er att nå era bröders hjärta. 

40 Vid mitt ord gråter de "första" och de "sista" gläds. - Varför? - Därför att de "första" blir alltmer 

trötta och bär på allt fler sår, fastän jag måste säga er att det är de som gör korset tungt och bägaren bitter 

som de dricker i sin försoning. Ty jag har alltid gett dem min hjälp på deras väg, så att livets väg är 

uthärdlig och deras steg fasta. 

41 Ni har inte missat min hjälp för ett enda ögonblick, mitt ord har inte upphört att ge sig till känna. 

Jag har aldrig lämnat er ensamma i era prövningar; till och med till er sjukbädd har min andliga värld 

kommit ner när smärtan har tyngt er, och dess hjälp och råd har inte saknats för att ni ska kunna hjälpa de 

behövande som kommer till era dörrar dag efter dag. Intuitionens, inspirationens och den andliga visionens 

gåvor har vaknat upp i ditt väsen och har belyst din väg. Jag har varit med er i ert dagliga mänskliga liv, ni 

har inte saknat det dagliga brödet på ert bord. Men efter att ha gett er så många bevis på Min kärlek och 

hållit er nation i fred, medan världen förvandlas till ett bål av hat och passioner, klagar ni fortfarande över 

bördan av ert kors? O lärjungar i den tredje eran, glöm inte att det kors som världen en gång påtvingade 

mig var gjort av mörker, otacksamhet, hån och förakt, och jag accepterade det, för det var mina barn som 

påtvingade mig det! Tänk däremot på det kors som jag har anförtrott dig: Hur tröstande och lätt är det inte 

när man vet hur man bär det med kärlek! 

42 Det är nödvändigt att du känner till ditt ursprung och det mål som dina steg leder dig till, så att du 

accepterar ditt öde med kärlek och omfamnar ditt kors tills du dör av det, som Kristus, din Mästare, gjorde. 

43 Jag har kommit just nu för att tala till er om ert ursprung, er uppgift och det mål som väntar er i 

andens evighet. Den som inte har förstått mitt ord och känner sig svag efter att ha hört mina läror har inte 

gett sin ande näring och stärkt sin ande, utan har alltid önskat sig de varor som tillhör världen, som aldrig 
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är nödvändiga i ditt liv utan som du får på köpet. Varför låter ni er frestas av världen? Du måste lära dig 

att höja dig över jordiska tillfälligheter, för i många fall är de bara bagateller, elände, som du fäster alltför 

stor vikt vid. Om du tog hand om andens tillgångar på samma sätt som du tar hand om det materiella, 

skulle du inte sakna någonting och din utveckling skulle vara stor. 

44 Glöm ditt förflutna, undvik alla de misstag som har följt dig under lång tid, så kommer du gradvis 

att uppleva en absolut förändring i ditt väsen, för då har du börjat din uppstigning till förandligande. 

45 Förstå att jag erbjuder er en värdig plats, både här på jorden, så länge ni lever på den, och i det 

hinsides, när ni väl bor i det andliga riket. 

46 Vad väntar du på för att ta det avgörande steget? Be, be, be, så att du får det. 

47 Ta mitt kärleksfrö i ditt hjärta och börja vårda det utan att någonsin försumma det, så kommer det 

snart att ge dig frukt som kommer att tjäna dig som näring på dina vandringar. 

48 Prata med varandra, med Mitt Ord som samtalsämne, men bestäm er alltid för att instruera 

varandra. Detta utbyte av åsikter och kunskap kommer att vara till nytta för dig och lyfta din själ. Jag lovar 

att vara närvarande i dessa stunder av andligt samtal för att inspirera er och alltid leda er till förståelse och 

ljus, men förvandla aldrig det som borde vara andlig gemenskap till en vanlig diskussion, för då kommer 

min närvaro inte att vara med er. 

49 Jag vill tala till dem som ännu inte har känt min helande balsam på sina kroppar och som inte 

heller har fått min frid i sina hjärtan. 

50 Sannerligen säger jag er: Jag har hällt ut min balsam över er, men ni var inte beredda att ta emot 

den. Vissa har förkastat den genom sina hädelser, andra genom sin bristande tro. 

51 Jag säger er att era fel är förlåtna, men ni måste lära er att genom förtjänster få rätt till alla de nåder 

och förmåner som ni ber er Fader om. För om jag gav dig dem utan att du gjorde något i gengäld, skulle 

din ande inte göra några framsteg. Vad skulle du kunna lära ut i morgon till dem som lider? Vilka 

erfarenheter skulle du ha fått av dina försök? Tänk på de sjuka som har fått ett mirakel av mig, och du 

kommer att upptäcka att var och en av dem har förvärvat meriter för att få en belöning. Hos vissa 

triumferade tron, hos andra skedde en förnyelse, andra kände sann omvändelse, ytterligare andra tuktade 

sig själva i sina svagheter eller i sin stolthet. 

52 Med vilken tillfredsställelse reser sig anden efter att ha utkämpat en strid och gått segrande ur den! 

Vilken tillfredsställelse kunde de uppleva som utan någon som helst förtjänst fick en förmån av sin far? De 

skulle inte uppskatta det de fick och inte heller veta hur de skulle bevara det, eftersom det inte kostade 

dem någon ansträngning eller uppoffring att få det. Men den som har vunnit fred efter en stor kamp 

utsätter sig inte för risken att förlora den, utan han bevakar den och vakar över den. Den som återfår sin 

hälsa på grund av försakelse och uppoffring utsätter den inte för någon fara igen, eftersom han vet vad det 

kostade honom att få den. 

53 Frukta inte, du som för mig din utmattning och din svaga själ, jag begär inget omöjligt av dig. - 

Lyssna: På denna dag ber jag bara om er uppmärksamhet och att ni låter Mitt Ord komma in i era hjärtan, 

för det kommer att väcka era slumrande känslor och upplysa er ande så att tro och hopp kan brinna i era 

hjärtan som en låga. Detta är nödvändigt för att du ska kunna bereda vägen och för att det mirakel som du 

förväntar dig av mig ska kunna ske. 

54 Var medveten om att ni inte längre lever i den tid då Fadern gav er allting utan att ni gjorde det, 

eftersom er ande saknade utveckling, erfarenhet och kunskap; att ni nu måste göra mycket själva för att få 

det ni önskar eller behöver. 

55 Förtvivlar du för att jag talar till dig på detta sätt? Har ni som är sjuka tappat modet? I detta 

ögonblick ger jag min helande balsam till alla som är på väg att omfamna korset för förnyelse, förbättring, 

moralisk och andlig återuppbyggnad. Jag ger också hälsa till vissa som snart kommer att glömma min 

välgörenhet, för de kommer inte ens att förstå varför deras Mästare har botat dem. Men jag har i förväg 

placerat fröet som kom fram från undervisningen i denna dag i deras själar, och i sinom tid kommer de att 

få avlägga räkenskap inför mig. 

56 Smärtan hos vissa och andra når Mig, för all Min Kärlek har en droppe av gudomlig balsam. 

57 Känn mig nära dig, bli frisk och återuppstå till liv så att du kan vittna om min sanning. 
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58 Människor, profeterna dog, men deras budskap förblev en outplånlig skrift. I Jesus uppfylldes 

många av dessa profetior, men för de övriga var det nödvändigt att den här tiden skulle komma för att de 

skulle få sin fullbordan. 

59 Nitton århundraden har gått sedan jag gav er mitt sista ord på korset, men när jag återigen lät min 

röst höras bland människorna fann jag att de i stället för att älska varandra hatar varandra, inte erkänner 

varandra som bröder och till och med dödar varandra - precis som profeterna förutspådde och Jesus 

förkunnade. Men just i denna tid, när fördärvet har nått en stor utveckling, har det uppstått ett folk med ett 

frö av förandligande, som skall väcka människorna med en profetisk röst, som genom sin auktoritet över 

naturkrafterna och sjukdomarna skall ge vetenskapsmännen bevis på nåd och kraft, och som genom sin 

genomträngande förmåga att utnyttja Andens gåvor skall ge dem som undervisar i religion bevis på deras 

sanning. Profeterna hade också förutspått att detta folk skulle dyka upp. 

60 Jag har gjort mig känd genom dessa röstbärares sinnesorgan för att skriva min gudomliga 

undervisning i era hjärtan, men de har en likhet i sin råhet med den sten som jag skrev lagens bud i den 

första tidsåldern. 

61 När ni reflekterar över de läror som jag har gett er, över den tid ni lever i och över det sätt på vilket 

jag gav mig till känna, kommer ni att upptäcka att allt - både min ankomst, den tid under vilken min 

manifestation ägde rum och den dag då den avslutades - åtföljdes av ett stort antal överraskande och 

slående händelser och skeenden, både i det mänskliga livet och i det andliga riket. Då kommer man i alla 

dessa händelser att känna igen de tecken som sedan den tiden har tillkännagivits för min återkomst. 

62 Vetenskapsmännen, religionerna och teologerna kommer inte att kunna upptäcka hur min rättvisa 

fungerar under denna tid, men för er har jag uppenbarat den. - Varje människohjärta är ett levande bevis 

på min rättvisa och visdom. Ibland gömmer sig i en stackars människas hjärta själen av den som i en annan 

tid bar en krona på sitt huvud, eller i ett fängelse sitter den som i ett annat liv berövade ett folk dess frihet. 

Hela din existens är en oändlig lektion i kärlek till fullkomliga själar så att de kan nå sin Faders barm som 

villiga och lydiga barn. Men så länge som detta mörker, som nu omsluter mänskligheten, tjocknar, 

kommer människor, när rädslan tar tag i dem, att behöva ropa: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit 

oss?" utan att inse att ljuset från min Ande är redo att tränga in i deras hjärtan så snart de reser sig till tro. 

Men detta mörker kommer inte att vara för evigt, inte ens för länge, även om det för människor verkar som 

om det hade varat i evighet på grund av intensiteten i deras smärta. Så småningom kommer det att bli ljus i 

själarna och de kommer att skrika ut full av glädje: 

"Hosianna, hosianna, Herren är nu med oss!" 

63 Människor, tänk på alla denna mänsklighetens strider, tänk på folkmassorna när de flockas till sina 

gudstjänstlokaler i längtan efter mig! Deras hjärtan har en oförklarlig längtan eftersom deras ande väntar 

på min återkomst. 

64 Förnya ditt liv, rena ditt hjärta! För jag säger er att i den andliga sfären lever många ljusandar som 

bara väntar på er förberedelse för att komma in i köttet bland er och föra ut sitt budskap till mänskligheten. 

De är de utlovade och tillkännagivna generationerna, de kommer att bli dina barn och ättlingar. Därför 

säger jag er att ni ska dricka er bägare med tålamod, så att det arv som ni lämnar till dem blir rent, och så 

att de också kan finna den väg som er kärlek och tro har banat. 

65 Kommer de som har hört detta ord att förneka det när de blir tillfrågade? - Må det inte hända att du 

gråter bittert efteråt! Bevisa det med ord, med gärningar, med tankar, med böner, med tystnad; detta är er 

uppgift. 

66 Er Herre säger till er: Välsignade är de som gör Faderns vilja, för även om de kommer att gråta när 

de hör Mitt Ord för sista gången 1950, kommer de efteråt att se Mig närvarande "i molnet" utan att det 

någonsin försvinner ur deras synfält igen. 

67 På många ställen i ert land har jag skapat bönehus så att ni kan höra mitt ord i dem. 

68 Mitt folk är lika ödmjukt som de platser där jag gör mig känd. Men det är min vilja att återigen 

förvåna mänskligheten genom de ödmjuka och lågmälda i hjärtat; genom dem ska jag göra det känt att 

detta är ljusets och nådens tid. 

69 Min kallelse har fört samman detta folk som jag tålmodigt har förberett under mitt beskydd så att 

de kan vara värdiga att ta emot lagen och föra den till människorna som ett budskap om gudomlig kärlek. 
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70 Jag säger er att en syndares omvändelse har ett stort inflytande på människors hjärtan eftersom det 

fungerar som en sporre för dem. Detta är anledningen till att jag inte har sökt rättfärdiga för att bilda min 

nya apostelskara, utan syndare för att göra dem till mina lärjungar och för att bevisa för människorna att de 

har avvikit från godhetens väg och att det är möjligt för dem att återvända till den genom att förnya och 

förändra sig själva. 

71 Jag har sänt er en rättfärdig man för att inleda denna era, Roque Rojas, genom vars läppar Elia 

talade, vägvisaren. Han banade Herrens väg så att jag kunde göra mig känd för människorna och ni kunde 

höra min röst. Sedan den första gången den ljöd har ni ständigt hört den och fått min manifestation. Ingen 

har fått veta att han måste gömma sig för att kunna höra mig eller att han måste dra sig tillbaka till en viss 

plats för att kunna utföra sitt uppdrag. Varken katakomber eller dolda platser har varit nödvändiga för att 

förnöja er med Mitt Ord och för att hålla era andakter. Men jag har lärt er den lag som ni nu måste leva 

efter, nämligen: "Älska varandra! 

72 Jag har gett dig tid för att utföra din uppgift och ett fält utan gränser för att du ska kunna så på det. 

Jag har inte gett er en specifik plats eller en specifik tidpunkt. Återigen säger jag till er: "Gud är ande, och 

ni måste dyrka honom i ande och sanning". 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 71 
1 Älskade lärjungar, under denna tid har ni fått nåden att sitta vid mitt bord; kom och var med mig i 

andevärlden. Behåll Mitt Ord i era hjärtan och ni kommer att skapa en minnesbok av underbar visdom av 

Mina kärleksläror. 

2 Min Heliga Andes ljus kommer att lysa upp stigar och öknar så att mänskligheten kan hitta den 

sanna vägen, den som leder till en andlig utveckling uppåt. Jag kommer när fördärv och korruption är som 

störst. Min undervisning framstår för er som en räddande ark; världen är ett hav av smärta; när 

mänskligheten ser denna ark, kommer den då inte att vilja finna räddning i den? 

3 Lärjungar, ni känner alla till öknarna och korsvägarna (i livet); därför är ni lämpade att söka upp de 

många som längtar efter ljus. 

4 Gå till den spetälske så snart det inte längre finns någon spetälska i era hjärtan. Tala kärleksfullt till 

dem som är böjda av smärta, och när min undervisning återspeglas i dina känslor och du känner kärlek och 

medkänsla för dina bröder, har du gått framåt i din andliga utveckling. Visa dina bröder vägen och bli inte 

förnärmad om de lämnar dig ifred på slutet av otacksamhet. Din tillfredsställelse kommer från 

medvetenheten om att de som var förlorade närmar sig mig, och du kommer att känna min hjälp i din 

ensamhet. 

5 Då kommer mannat att komma ner för att ge dig näring, och du kommer alltid att ha något att ge 

till de behövande. 

6 Jag älskar dig och vill att du ska vara perfekt. Det är därför min rättvisa uppenbaras bland 

människor på ett obevekligt sätt. Alla Guds tidigare och till synes glömda verk kommer att dömas under 

denna tid när den inkarnerade anden kan förstå, acceptera och förstå mina domar. Kungar, domare, herrar - 

alla som på något sätt har sått ondska bland sina bröder kommer att vara närvarande vid Herrens dom. 

Men jag säger er att i stället för att binda dem med kedjor, beröva dem ljuset eller utsätta dem för eviga 

plågor - vilket människor kan tro i sin okunnighet - kommer jag att tilldela dem en uppgift i mitt 

frälsningsarbete, så att de kan rena sina själar, gottgöra de överträdelser de har begått och förstå att min 

rättvisa kommer från den gudomliga kärleken. Om jag använder dessa stora syndare, av vilka många namn 

har gått till historien, vid rätt tidpunkt för att utföra verk för broderskap och fred mellan människor, varför 

betraktar ni då ibland vissa av era bröder som ett hinder på er väg? Varför vill ni ens avlägsna de varelser 

som Min vilja har placerat där från den väg som är avsedd för er? Åh, om du visste att just de ofta tjänar 

mig bättre och att de är på väg att hjälpa dig att komma till mig. 

7 Låt ditt hjärta vara som dessa mötesplatser där ni samlas för att höra mitt ord. Genom deras dörrar 

har de som har begått många överträdelser passerat, de som har besudlat sin hand med sin broders blod, de 

som döljer stölder, förtal och skändligheter, och ändå - när har de någonsin blivit avvisade av mig? Eller 

när har de ens blivit avslöjade före andra? En barmhärtig slöja av ömhet har täckt deras fläckar, medan 

min Ande har talat till dessa syndare ensamma. Se hur de lär sig att be genom att lyssna till Mitt Ord, lyfta 

sina tankar till det oändliga, hur känslan vaknar i dem att den som vänder sig till det andliga får styrka, 

ljus, inspiration och läkande kraft, mod att leva och frid. 

8 Välsignade människor, i dessa ögonblick då kriget skakar världen har jag bett er att stå upp och be 

för era medmänniskor, att sympatisera med deras smärta och att sända dem känslor av ljus och fred. Men 

jag måste säga er att ni först måste lära er att älska, tjäna och förlåta dem som finns runt omkring er, så att 

ni kan veta hur ni ska älska och tjäna dem som är långt borta. Älska ditt öde, acceptera din bägare, 

omfamna ditt kors med kärlek. Ingen vet vilken själ som besjälar hans varelse, och ingen vet heller 

orsaken till hans försoning medan han är på jorden. 

9 Anden skall upplysa själen och själen skall vägleda materien. 

10 Släpp er sorg och hopplöshet, ni kan alla nå den utlovade Faderns hus; jag kommer att hjälpa er 

med detta. Vilka mer gynnsamma tider än de nuvarande väntar du på för att ge dig iväg? Väntar du på att 

fredstider ska bli meriterande? I sanning säger jag er att detta är den bästa tiden för att uppnå försoning 

och få meriter. 

11 Människor, jag säger till er: Använd de gudomliga instruktioner som jag har gett dig, för efter år 

1950 kommer du att vara utan dem. Solen skulle hellre sluta skina än att mitt ord inte skulle uppfyllas. 



U 71 

99 

Men de som inte har bevarat det i sina hjärtan måste gråta över sin otacksamhet, även om detta inte är min 

vilja. 

12 Jag skakar ständigt upp dig, och med varje instruktion arbetar jag på dig så att du inte avviker från 

vägen och inte längre besudlar din själ. 

13 Var inte otrogna, inse att det som jag lovade er förr i tiden har jag uppfyllt i den tredje eran; 

människan däremot har inte vetat hur hon ska uppfylla sina löften och sina plikter. 

14 För stunder tar ni er samman för att följa mig när ni känner att jag kommer att hjälpa er i era 

prövningar och att min barmhärtighet kommer att hjälpa er att ta er igenom dem oskadda, men efteråt 

glömmer ni bort det igen på grund av er otacksamhet. 

15 Bland er finns också de som älskar mig och som bara väntar på att besöken och förföljelserna ska 

bevisa deras trohet och styrka. Dessa kommer att vara de som ger sig ut i de länder som plågas av naturens 

krafter för att ge sin barmhärtiga hjälp till de behövande. Jag kommer att få dem att känna igen den rätta 

tiden för att gå till fullbordan (av sin uppgift), och låta dem känna i sina hjärtan det budskap som säger till 

dem att inte ta en andra bunt för resan, och att de ska lita på Min himmelska kraft. 

16 Andra arbetare kommer att sändas för att tala om Mitt arbete i andra nationer, och där kommer de 

att stå emot kriget genom sina kärleksverk och sina böner. När tiden för deras fullbordan har kommit 

kommer de inte att motsätta sig mitt uppdrag, eftersom de kommer att behöva lämna sina egna och sina 

ägodelar bakom sig. De ska inte ta den rika snyltaren som exempel. 

17 Den som klagar över att han måste lämna sina ägodelar för att följa mig kommer att göra sin väg 

sorglig och sitt kors svårt. Den som å andra sidan överlämnar allting till min vård med överlåtelse och tillit 

kommer att få frid och styrka i striden, och när han återvänder kommer han att finna allting precis som han 

lämnade det. 

18 Jag har avslöjat för er vilka andliga gåvor ni har och hur ni ska använda dem, så att ni aldrig 

använder dem för att göra något som inte är inom min lag, för då skulle ni i stället för att ge ljus sprida 

mörker och villfarelser. 

19 Ge inte ens dina släktingar anledning att missbedöma dig och skilja sig från dig på grund av dina 

ofullkomliga handlingar. De kommer att förstå er när ni har förstått mig. 

20 Jag vill att mina lärjungar alltid ska vara beredda att svara på kallelsen från den som lider och bota 

honom med sann barmhärtighet. 

21 Se hur många sjuka människor det finns runt omkring dig, kom ihåg att det inte finns något hem 

som är fritt från sjukdom. Se de många besatta som inte får någon barmhärtighet från någon. 

Det är era fält att så: bär era andliga gåvor, för in ljuset och befria dem från sina bojor, utan att glömma att 

ni också bör behandla de osynliga varelserna med kärlek och barmhärtighet så att ni kan leda dem till 

ljuset. 

22 Varför blir du trög när jag översvämmar dig med frid och lycka? Är det nödvändigt att smärta 

alltid följer med dig så att ditt hjärta kommer ihåg mig och din ande förblir vaken? 

23 Stå upp och synd inte mer, försvag er inte i jordens nöjen, för ni kommer att behöva svara mig för 

er själ såväl som för er kropp, och det ögonblick kommer när det ni ber om inte (längre) kommer att 

beviljas er, även om era rop stiger upp till Himlen, för första, andra och tredje gången gavs det er, och trots 

er kunskap lät ni det stå oanvänt kvar, eftersom ni insåg att jag är Kärlek över allt annat; Men glöm inte att 

jag är obeveklig i min rättvisa. 

24 Se upp, för snart kommer jag att komma som domare till varje sekt och religiöst samfund, och jag 

kommer att fråga varje religiös ledare, varje pastor eller präst vad han har gjort med de själar som 

anförtrotts honom. Jag kommer att fråga alla vad de har gjort med min lag och min lära, och allt ogräs 

kommer att förstöras. 

25 Stå också upp för freden i denna nation som jag har förordnat att höra och studera mitt ord i den. 

Krig, girighet, maktbegär och falska läror ligger på lur för ditt folk. Men jag ska befria er från Farao, som 

vill göra er till sina vasaller, för nu tjänar ni min sak. 

26 Men om ni önskar slaveriet på nytt kommer det att beviljas er, men glöm inte att ni är ämnade att 

be för freden i världen och förhindra att kriget rycker barn ur föräldrarnas armar. Be så att mörkret kan 

skingras genom din bön. 
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27 Mödrar, be för mänskligheten! Flickor, stanna kvar i bön och dygd! Ni är den källa från vilken 

morgondagens generationer kommer att komma fram och vittna om min sanning. 

28 Människor, det var inte de ord som ni talade i er bön som öppnade Min hjärtats kammare; det var 

er andes röst och ert hjärtas bultande. Ta emot allt som jag överlämnar till er, för jag vill inte se någon sorg 

eller nöd bland detta folk som jag älskar så mycket. Tappa inte bort den fridens mantel som jag täcker dig 

med. 

29 Det andliga altaret, som är osynligt för dina materiella ögon, inbjuder dig alltid att lägga ditt offer 

på det, som också måste vara andligt. 

30 Hör mitt ord, det är fröet ni ska så; dess innersta väsen är kärlek. Jag ger den till dig utan något 

värde i gengäld. Det är den gåva som har bevarats för dig för den här tiden. Jag kommer inte att tröttna på 

att överösa mina barn med kärlek, och jag kommer inte heller att tröttna på att vänta på att de ska 

återvända till den goda vägen. Men mänskligheten kommer säkert att tröttna på att fortsätta att så hat, våld 

och själviskhet. Varje hatfrö som de sår kommer att föröka sig på ett sådant sätt att deras styrkor inte 

kommer att räcka till för att skörda. Detta oförutsedda resultat, som ligger bortom hennes mänskliga 

krafter, kommer att stoppa henne i hennes hisnande och vansinniga kurs. Därefter kommer jag att utföra 

ett mirakel i alla hjärtan genom att låta grannkärlek uppstå där det bara fanns själviskhet. Människor 

kommer återigen att tillskriva mig all perfektion, allvetande och högsta rättvisa. De kommer ihåg att Jesus 

sade: "Inget trädblad rör sig utan Faderns vilja." För idag - enligt världens uppfattning - rör sig trädets 

blad, de levande varelserna och stjärnorna av en slump. 

31 Sannerligen säger jag er: Jag ska röra vid er med min kärleksstav och jag ska få vatten att rinna ur 

klipporna. Den skuld och de synder som har tyngt mänskligheten i århundraden kommer att förlåtas och 

fred kommer att råda i själarna. "Kom till mig, ni sjuka, ni blinda i anden, min helande balsam är redo att 

hälla in i var och en av er! Kom till mig, du som en gång var herre och som nu utstår umbäranden, 

förödmjukelser och elände - du som en gång hade festliga kläder och hedersbetygelser och som nu döljer 

dina tårar i din sängkammares avskildhet. Närma er mig, ni män som döljer er gråt för er hustru och era 

barn så att de inte tappar modet inför livet. Öppna ditt hjärta för mig och berätta för mig om alla dina 

sorger. Jag ska ge dig en nyckel, ett bröd och ett mynt, så att din bitterhet kan förvandlas till glädje." - I 

dag äger du ingenting, det hem du bor i och där dina barn föddes är inte ditt. Ni är som fåglar och ni vet 

inte hur, men ni lever! 

32 Det är en tid av dom och besök. Den tid då du var nöjd, då du hade allt, är över. Förvärv dig 

meriter i prövningarna och jag kommer att ge dig rättfärdighet, ljus och frid för din själ, och vad du 

behöver på jorden kommer att ges till dig på toppen av det. 

33 Hur mycket lidande ser jag inte i er värld! Redan barnet känner till bitterhetens bägare, och tidigt 

blir hans hjärta hårt. Blommorna vissnar i sin ungdom, och håret börjar tidigt skina silvervitt. Jag tar emot 

dina tårar som en gåva; de slår mot min barmhärtighets dörrar och jag öppnar dem för att fylla dig med 

hopp och frid. 

34 Känner du inte att du återvänder till livet? - Ni har lagt er klagan och er bekännelse av skuld inför 

mig, och ni vet att ni blir hörda och tröstade eftersom jag är uppståndelsen och livet. 

35 Idag kommer du under molnet av mitt löfte för att finna skugga, och din själ blir upplyst av den 

utstrålning som mina läror ger dig. 

36 Ni lever i den tid som profeter och siare i gångna tider har förutsagt, och vars ande nu ser 

uppfyllandet av det gudomliga ordet. 

37 Om du var andligt förberedd skulle du i oändlighet kunna se mängder av andliga varelser som 

skulle likna ett enormt vitt moln framför din blick, och när sändebuden eller sändebuden lösgjorde sig från 

det, skulle du se dem komma mot dig som gnistor av ljus. 

38 Din andliga syn är ännu inte genomträngande och därför måste jag tala till dig om det 

bortomliggande, om allt det som du ännu inte kan se. Men jag säger er att den tid kommer när ni alla 

kommer att bli seare och njuta av det fantastiska liv som ni för närvarande känner er avlägsna från er, men 

som i själva verket vibrerar nära er, omger er och upplyser er, inspirerar er och knackar oavbrutet på era 

dörrar. 

39 Denna undervisning har till uppgift att göra alla vilande fibrer i ditt väsen känsliga, så att 

människan redan från denna värld kan skymta lite av ljuset från det rike som väntar henne. 
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40 Många århundraden av materialism tynger mänskligheten, men detta är inte dess öde. Människan 

är inte dömd att för alltid vara utan kunskap om det högre livet. Om han fortfarande inte känner till många 

av skapelsens härligheter är det inte för att Gud har gömt dem för honom, utan för att hans kärlek till 

världen har förblindat andens ögon. Men nu kommer han att öppna dem för ljuset, och då kommer han att 

inse att hans Fader alltid har sökt honom för att avslöja innehållet i det sanna livets bok för honom. 

41 Hur starka blir inte människorna när de förenar sig med sina bröder som bor i ljusets rike! Men för 

att den tiden ska komma måste mänskligheten fortfarande dricka mycket bitterhet. 

42 Smärtan kommer att bli lidandets kalk som kommer att ge människorna känslighet, ädelhet, renhet 

och andlighet tillbaka. Men sannerligen säger jag er: Det är inte er Fader som räcker er den bägaren, utan 

det är ni själva som har fyllt den och måste dricka upp den, så att ni kan känna smaken av frukten av alla 

era gärningar. Men efter den domen kan du stiga upp till det sanna livet, vars väg kommer att belysas av 

samvetets ljus. 

43 Älskade arbetare, har ni gjort en samvetsgranskning innan ni erbjuder mig er frukt? 

44 Varför ser jag gråt bland er? Varför har du tårar i ögonen?...: För att du inte håller med om vad du 

har gjort. 

45 Frukta inte, lärjungar, jag tar emot era kärleksbetyg, ert barmhärtighetsarbete och till och med era 

tårar som ni har fällt. Luta ditt huvud mot mig, vila medan du lyssnar till mitt nådiga ord, så kommer du att 

återhämta dig från alla dina sår. 

46 Den uppgift som jag har anförtrott dig är svår, och just när du hör min röst jämför du med ökad 

förståelse mina fulländade läror med dina fåtaliga verk, och då finner du dem små och ovärdiga för mig. 

Men jag säger er att endast er Fader kan bedöma om era gärningar är hederliga eller inte. 

47 Du står inför ett folk som dag efter dag söker dig för att få helande, råd, ljus och tröst, och ibland 

är du rädd för att inte ge dem det som jag har anförtrott dig. 

48 Jag gillar din rädsla och din plikttrivsel, för det kommer att få dig att göra framsteg i din 

utveckling, genom vilken du kommer att utveckla och använda alla de gåvor jag har gett dig. 

49 Längtar ni efter att fullända er själva? Lyssna då uppmärksamt på min undervisning. Ingen kan 

korrigera dig med den kärlek, visdom och ömhet som jag gör. 

50 Vill du tvätta bort dina fläckar? Låt då min barmhärtiga kärlek drabba dig med sin kloka och 

perfekta rättvisa. 

51 Jag förebrår dig inte inför dina bröder och avslöjar dig inte inför dem. Jag vet hur jag kan nå varje 

själ med mitt ljus och tala till varje hjärta i hemlighet, med en mjuk men insisterande röst. 

52 Dagar kommer att komma då Mitt Ord kommer att manifestera sig mer strikt, för ju längre ni hör 

Min undervisning och tar emot Mina bud, desto större är ert ansvar. Om ni inte vill att Mästaren ska tala 

till er i en sträng ton kan ni undvika det genom er foglighet, genom att vara lydiga mot mina order, genom 

att inte låta denna välsignade manifestation bli en vanlig daglig händelse för er, och genom att vara 

outtröttliga spridare av barmhärtighet, ljus och fred. 

53 Låt Mitt Ord befria dig från fläckar och orenheter och vänta inte på att smärta ska rena dig. Här, 

längst ner i Mitt Ord, kan du hitta allt du behöver för att förstå det perfekta sättet att praktisera Min lära 

och att ha tro för att din försoning ska fullbordas. 

54 När du tar ett avgörande steg på vägen mot förandligande kommer du ihåg att efter dig kommer de 

generationer som kommer att göra ännu större framsteg. Ni ska förbli fasta grundvalar så att era bröder kan 

resa sig på dem fulla av tro. 

55 Ni kommer att bilda ett nytt apostlaämbete inom Mitt verk. Låt er sporras av de höga exemplen 

från dem som följde mig under den andra eran. Men när du inser att vissa av dem hade svaga stunder som 

gjorde att de inte kunde göra något, se till att du inte faller in i samma fel. Var inte rädd som Petrus, så att 

du inte förnekar mig, och håll inte drömmar om jordisk ära eller storhet, så att du inte förråder mitt arbete 

för eländiga pengar som Judas Iskariot, och tvivla aldrig på min närvaro som Thomas, så att du inte känner 

smärtsam ånger. 

56 Vet att jag älskar er, eftersom jag avslöjar denna kärlek för er i varje ord, men glöm inte att jag 

också skulle behandla er hårt för att få er att avstå från era fel eller från er envishet i en sak som är 

olämplig för mina lärjungar. - Vad saknar ni för att vara mina goda lärjungar? - Du har allt. Omfamna ditt 
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kors, bär det med kärlek, för genom det kommer du att stiga upp till det ljus som väntar din själ när din 

uppgift är slutförd. 

57 Er glädje är mycket stor när ni ser att Min kärlek förbereder nya organ för förståelse genom vilka 

jag ska ge er Mitt Ord, för ni förstår att ni inte kommer att sakna manna i öknen. Detta ord kommer att 

vara den näring som kommer att ge er styrka att nå det förlovade landets portar. 

58 Ni ber, människor, min röst tar er bort från världen och hjälper er att höja er inåt. Hur många 

gånger har ni inte varit tvungna att vänta på det ögonblick då Min stråle kommer ner till er för att kunna 

be, eftersom ni inte kunde göra det tidigare. Var uppmärksam på hur din själ känner Min närvaro närmare 

och närmare när den renar sig själv. Den tid har redan gått när ni kände mig avlägsen, när ni trodde att jag 

var en kung som inte kunde komma ner till er eftersom ni tyckte att ni var ovärdiga och eländiga. Därför 

har jag kommit tre gånger för att göra mig helt igenkännbar för människan. 

59 I dag säger jag till er: Förbered er innerligt så att ni kan känna min kärlek och förstå mig. De som 

vet hur de ska förandliga sig själva upptäcker mina spår överallt, och i varje ögonblick känner de min 

närvaro inom sig. 

60 Kom outtröttligt för att höra mig. Jag ger dig de nödvändiga vapnen så att du kan övervinna de 

hinder och dåliga influenser som kan hindra din väg. Övervinn världen, övervinn er själva och ni kommer 

att nå mig. Kämpa och jag kommer inte att överge dig i din kamp. 

61 Det var inte en slump som förde dig hit för att höra mig just nu. Det var min faderliga kärlek som 

valde ut dig från det stora antalet människor, eftersom jag andligen erkänner dig som den förstfödde. Min 

lag och min rättfärdighet har sänkt sig över er för länge sedan. Med dig fanns profeternas lag och lammets 

blod. Min Heliga Andes ljus är nu över er och förklarar mysterierna för er. 

I gångna tider bildade jag ett folk av era själar - ett folk som i den här tiden, då de är inkarnerade, är 

gömda bland människorna. I dag förenar inte ras, blod, namn eller stammar er; den ena vet inte ens var den 

andra befinner sig, och ändå kommer ni att förenas av Anden. Endast min genomträngande blick kan 

upptäcka dig, men inte de jordiska härskarnas blick. Vem skulle kunna hitta dig för att leda dig in i slaveri 

och fängelse? 

62 Även om jag har kallat dig förstfödd, förväntar du dig inte att någon ska böja sig för dig, 

förödmjuka inte någon. Det är bara jag som vet vem som är "först" och vem som är "sist" på denna väg. 

Men så som jag har gjort er till arvingar, gör också era bröder till arvingar. Förena er i andan, i er fantasi, i 

tanken. Skapa band av kärlek och välvilja mellan er, då kommer ni att vara starka och ingen kommer 

längre att förödmjuka er. Faraoner, kungar, kejsare och bödlar stod över er i gångna tider när mitt folk var 

svagt. Vem kommer att förtrycka er i denna tid, om ni inte blir svaga? Du behöver inte förneka respekt för 

någon för att uppfylla min lag. Du får inte förkasta de lärda eller prästerna inom något trossamfund eller 

någon religion. Din uppgift är begränsad till att göra den uppenbarelse som jag har gett dig känd. 

Jag talar till dig på detta sätt eftersom jag, när jag skapade dig, placerade mitt frö av fullkomlighet i din 

varelse. Jag vill att ni ska bli som jag genom era gärningar. Var inte nöjda med att vara som min 

gudomlighet genom att ha ande, intelligens, samvete och andra egenskaper, för allt detta är mitt verk. 

63 Jag kommer inte att erbjuda er frukt och säga till er: "Ät den, så blir ni som gudar!" Jag har sagt 

till er: "Ät detta bröd så att ni kan leva i min nåd." Men varför har människan inte uppnått att bli som sin 

Mästare genom sina gärningar...? Eftersom han i materialismen har vanställt sig själv andligt och 

moraliskt, och så länge han längtar efter jordens härligheter kan han inte få tillgång till det förlovade 

landet. 

64 Jag sa att en kamel hellre skulle gå genom ett nålsöga än att en rik snåljåp skulle komma in i 

himlen. Men om någon frågar mig om den som var rik är dömd att aldrig få njuta av lyckan i mitt rike, så 

säger jag till honom: så snart detta hjärta har frigjort sig från sin girighet, sin själviskhet och sin 

materialisering kommer han inte längre att vara en rik snåljåp, och då kan han komma in i mitt rike. Min 

rättvisa dömer ingen, och definitivt inte för evigt. Den eld som Skrifterna talar om till dig är det 

obevekliga samvetet som brinner som eld tills det har renat själen från varje fläck, och den elden upphör så 

snart spåren av synd har försvunnit. Förstå att det inte är jag som dömer er, utan det är ni själva. 

65 Den tid som ni nu går in i är den tid då ni ska upptäcka den skatt som Min Faderliga kärlek 

begåvade varje människa med och som ingen på jorden har lärt er att upptäcka. Snarare har dessa läror 

undanhållits från er och doldes för er av människor av rädsla för att ni skulle känna igen er själva. Men nu 
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har jag kommit, och jag vet att ingen kommer att gå vilse på vägen för själens och andens utveckling, och 

jag uppmuntrar er att fortsätta att utforska, studera och känna igen ert väsen - vilket är en början till att 

hitta och känna igen mig. Vem kan hindra dig från att se in i ditt eget inre? Vem kan uppleva ögonblicket 

av din andliga gemenskap med mig? Vem kan stänga dina ögon för sanningens ljus? 

66 Ni upptäcker er själva, och genom Anden får ni uppenbarelsen om det andliga livet. Vem av dem 

som har vaknat upp och betraktat detta ljus skulle kunna gå emot sin egen ande? Vem skulle våga beröva 

sin kropp dess existens efter att ha fått en aning om vad Beyond är? Vet att det inte var en blind slump som 

skickade dig till jorden. Ingenting händer utan min vilja. Jag har sänt er hit för att vara fredens väktare, 

som ni ska dela med era bröder genom bön, ord och tankar, när ni från ande till ande kommunicerar med 

min gudomlighet. 

67 Betrakta krig, svält, pest och död som en dyster begravningsprocession som rör sig från nation till 

nation och sår sorg, elände och förstörelse. Kämpa mot kriget, du har kärlekens och barmhärtighetens 

vapen. Ni kan redan vara subjekt i mitt fredsrike i den här världen om ni älskar varandra. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 72 
1 Välsignade är de som vördnadsfullt och ödmjukt går in i de gudomliga uppenbarelserna med 

Andens ögon, för deras vittnesbörd om Min manifestation som den Helige Ande kommer att vara sant. Gå 

till folket och så Min kärleks frö även på de torra fälten och vattna det med Min kärleks vatten. 

2 Det finns många som ser det andliga vid denna tid, men tro inte att alla älskar mig. Jag har tidigare 

sagt er att inte alla som säger till mig "Fader, Fader" älskar mig, utan den som i tysthet visar barmhärtighet 

mot sina bröder och ödmjukt kommunicerar med mig. 

3 Förmågan till andlig syn är en gåva från den helige Ande. Men medan vissa är ödmjuka och darrar 

av glädje och rädsla inför synerna, skryter andra om den gåva de har. 

4 Varför finns det lärjungar som strävar efter de första platserna, trots att jag inte gynnar någon vid 

mitt bord? Jag, som är mästaren och som borde ha hedersplatsen vid bordet, omgiven av mina barns 

kärlek, när jag gick in i hjärtat på var och en av dem, fann jag i vissa en domstol där mina ord och mina 

gärningar döms, i andra en mörk fängelsehåla där jag gisslas och hånas, och i andra fann jag ett kors redo 

för ett nytt offer. 

5 En del av mina barn lider när de ser hur obegripliga de människor är som alltid är olydiga mot 

mina order och direktiv. 

6 Men trots så mycket själviskhet finns det några som besöker fången i hans cell, den sjuke i hans 

läger, och några rusar till sjukhusen för att ge en ljusstråle till dem som lider där och är bortglömda. De 

som är aktiva på detta sätt älskar mig i sin nästa och hedrar mig genom sina gärningar. 

7 Tyst era sinnen, tänk på att de stunder som ni har varit närvarande i denna manifestation redan är 

korta. År 1950 är redan mycket nära och jag ser att ni fortfarande är djupt försjunken i en djup slöhet. 

Anledningen är att du hör mina ord genom en syndig kropp som din, och därför har de inte den 

trovärdighet för dig som de förtjänar. Men den dag kommer när mitt profetiska ord kommer att uppfyllas, 

och då kommer ni att ångra er för er brist på förståelse. 

8 Detta har varit den tid som jag har meddelat att jag talar till mänskligheten; efter detta kommer din 

tid. Men om du håller dina läppar stängda och inte gör min undervisning känd, kommer stenarna att tala 

och naturens krafter kommer att väcka dig. 

9 Människor, jag vill befria er från den smärta som tynger er. Stöd mig i detta arbete: har du viljan 

att göra detta? Lär dig då av mig, lyssna till mina instruktioner, använd den här tiden som snabbt kommer 

att passera för dig. 

10 Om matsalen förblir tom och bordet öde, låt orsaken vara att lärjungarna spreds till alla fyra vindar 

och spred de goda nyheterna, och inte för att de vände mig ryggen och inte hörsammade min kallelse. 

11 Jag lovar er att efter min avresa, men innan ni sprids över världen, kommer jag i andevärlden för 

att ge er det ljus som får er att förstå allt det som jag har gjort känt för er med mina läror och för att ge er 

den nödvändiga styrkan för att fullfölja er uppgift. I dessa ögonblick kommer den Helige Andes ljus att 

vara i alla sinnen; vissa kommer att se mig, andra kommer att höra mig, och alla kommer att känna min 

närvaro andligt. 

12 Gör er värda denna nåd; inget av mina ord ska försvinna från ert hjärta, för ni skulle falla in på 

förbjudna vägar. 

13 Lär dig nu, fyll din ande med mitt ljus, för ögonblicket kommer när du kommer att känna impulsen 

att ge dig iväg och fullfölja din uppgift. Men vad kan han lära sig om han inte har lärt sig något? Kan en 

blind man vägleda en annan blind man? 

14 Med sann tro känner ni att jag är närvarande bland er, men ni känner er oförmögna att göra stora 

gärningar till förmån för era bröder. Men sannerligen säger jag er att trots er kyla kommer det i denna tid 

att uppstå lärjungar bland er som kommer att ge upp allt för att följa mitt spår, precis som de syndiga 

kvinnorna som på mitt ord börjar ett nytt liv, inte syndar mer och är en förebild för sina bröder och systrar. 

15 Vet att ljuset från det sjätte inseglet lyser upp er ande. Boken är öppnad, ty sigillerna har lossats från 

det första till det sjätte. Jag samlar nu dem som ska bära mitt tecken för att anförtro dem en mycket svår 

uppgift. I slutet av denna period kommer jag att ta emot dem som har uppfyllt den, och de som inte har 

följt mina instruktioner eller som har förfalskat dem kommer jag att förebrå dem mycket hårt, och mitt ord 

kommer att visa sig vara strängt mot dem. 
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16 Människor, förstå att ni inte längre får slösa tid på småsaker, på att skaffa onödiga rikedomar eller 

på nya världsliga äventyr. Förstå att varje ögonblick som jag ger dig är ljus och framsteg för din ande. 

17 Min närvaro överraskar denna mänsklighet som inte är beredd att ta emot mig. Min manifestation i 

Anden i denna tredje tidsålder sammanfaller med vetenskapens största materialism, som har nått sin 

höjdpunkt. Jag ser de vapen med vilka människorna förbereder sig för att bekämpa Min undervisning, 

nämligen deras vetenskap, deras filosofi, deras materialistiska teorier, deras egenkärlek, deras ambitioner 

och deras arrogans. Men jag har ett svärd, som är sanningen, vars strålande glöd ingen kan motstå. Dess 

ljus kommer att lysa upp mänskligheten i denna tid och avslöja allt som är falskt och skingra mörkret. När 

mitt ljus lyser på alla vägar och sanningen finns i alla själar - vem kommer då fortfarande att kunna ge 

skydd åt lögnen? Vem kan lura sin bror? 

18 Människans hjärta har hårdnat tills det slutligen blev okänsligt för det andliga, som är dess innersta 

väsen och ursprung. Jag säger till er: Medan Min Faderliga Kärlek knackar på ditt hjärta utan att få svar, 

känner de lägre varelserna än människan och alla skapade ting Skaparens närvaro. Jag talar till bergen och 

de svarar mig; jag talar till fåglarna och de svarar mig med glädje; jag välsignar fälten och de breder ut en 

mattan av blommor. Om jag däremot talar till människor måste jag, för att bli hörd, dö inför deras ögon 

som en människa. Men jag har kommit på nytt, för jag vet att deras ande kommer att stiga upp till ljuset 

från mina läror för att återvända till den sanna vägen. 

19 Älskat folk, jag ger er namnet Israel, för jag har gett er min lag på nytt och lärt er den perfekta 

tillbedjan av Gud. Ni var långt ifrån att dyrka naturens krafter och stjärnorna, som de gamla gjorde, men 

jag fann att ni föll in i en ny avgudadyrkan vid den här tiden. Mitt ord var tvunget att kämpa mot era 

misstag, och i många hjärtan finns fortfarande rötter av tidigare seder, trosuppfattningar och traditioner. 

20 Var finns de avgudar av guld och silver som människorna tillverkade förr i tiden, och var finns de 

gudar som människornas fantasi skapade? Sten efter sten har gradvis fallit från de ofullständigt uppförda 

altaren. 

21 I dag kommer jag till er med en lära som när den väl har förståtts är den lättaste att uppfylla, även 

om världen tycker att den är omöjlig att förverkliga. Jag lär er kulten av kärlek till Gud genom ert liv, era 

gärningar och andliga böner, som inte uttalas från läpparna på en viss plats och som inte heller behöver 

kultiska handlingar eller bilder för att bli inspirerade. 

22 Det är inte min vilja att ni fortsätter att leva i mörker. Det är därför jag har skickat mitt ljus till er 

och bjudit in er att kommunicera med er Gud från ande till ande. 

23 Min undervisning lär er att se mig nära som en kärleksfull Fader och inte som en avlägsen Gud 

som de flesta människor uppfattar mig. Den visar dig också det renaste, enklaste och säkraste sättet att 

komma in i min närvaro. 

24 Människor, jag ger er en perfekt instruktion. Försök att höja er själva, kämpa för att bestiga berget, 

rena er själva så att er själ kan frigöra sig från världsliga passioner och uppleva den lycka som det innebär 

att bo i det oändliga. Förstå att din själ hungrar och törstar efter att få näring av Min kärlek i de regioner 

där vibrationen av Min kraft, Min kärleksanda och Min universella utstrålning regerar. 

25 Om ni har lyckats ta några steg framåt, bli inte fåfänga eftersom ni anser er vara jordens första 

folk, innehavare av sanningen. Glöm inte att utan ödmjukhet kommer alla dina verk att vara falska. 

26 Jag vill att ni ska utmärka er genom aktiv välgörenhet, genom förandligande, genom dygd, så att ni 

genom era liv kan ge mänskligheten det bästa vittnesbördet om att ni är "Israel", Guds folk, i vars sköte 

Mitt ord inbjuder varje själ att träda in. 

27 I dag vill ni förklara varför ni är israeler, men ni har inga argument; ni vill förklara varför ni är 

spirituella, men ni saknar ord. Du försöker förklara vilka dina andliga gåvor är, men du saknar bevis och 

andlig utveckling för att förklara dem på ett övertygande sätt. Men när er utveckling uppåt blir sann 

kommer de nödvändiga orden att flyga till er, för ni kommer att visa med era kärleksverk vem ni är, vem 

som har lärt er och vart ni är på väg. 

28 Tiderna närmar sig och är fulla av överraskningar och oväntade händelser för mänskligheten. Jag 

vill att detta folk ska veta hur man ger den rätta tolkningen av dessa händelser, för allt som måste hända 

har uppenbarats för er i Mitt Ord. 

29 Ni befinner er i Mitt Arbetes gudomliga smältdegel för att testas och förberedas. Men misströsta 

inte inför smärtan, för det är nödvändigt att du blir polerad. Lär dig att tömma lidandets bägare med 
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tålamod så att du får rätt att trösta dem som lider och inte förbanna smärtan. För när ni känner det inom er 

själva kan ni bättre förstå era bröders känslor. 

30 Jag utbildar er så att ni snart kan bli själens och kroppens läkare. Men vet att inför mig är den som 

botar själen viktigare än den som bara botar kroppens smärta. 

31 Till de män, kvinnor och barn som hör mitt ord säger jag: Behåll det i era hjärtan och kom ihåg 

mina läror och bud i ljuset av ert samvete, för i morgon kommer de att vara de vapen som kommer att 

tjäna er för att sprida läran och göra känt vad som kommer att bli ert kors av kärlek och frälsning, så att jag 

kan säga till er: Var välsignade, för ni känner mer och mer igen Andens sanna väg, från vilken många har 

avvikit eftersom den är lång, och som då sade till mig: Herre, vi kan inte följa dig. 

32 Många är de som har lyssnat till mig, men få är de som följer mig, och dessa använder jag för att 

uppmuntra dem som har avvikit från den smala vägen - för att få de blinda att se, de döva att höra, de lama 

att gå och för att återuppväcka de "döda". Genom mina tjänare har jag utfört och fortsätter att utföra 

mirakel bland människor för att väcka dem ur deras djupa sömn. 

33 Under den andra eran lämnade ni mig ensam på korset när jag drack bägaren av galla och vinäger, 

och endast mitt blod utgöts på Golgata. Men nu kommer du att följa mig med ditt kors och ha din Herre 

som din hjälpare, precis som jag hade en person på smärtans väg som hjälpte mig att bära korset. Ditt liv 

är bitterhetens väg där du faller och stiger upp igen steg för steg tills du når toppen av berget där du kan 

säga till din Fader: "Herre, i dina händer överlämnar jag min ande." 

34 Vilka är de som följer mig till slutet utan att skryta? Du vet inte. - Vilka kommer att nå dit? Alla, 

säger Mästaren, först vissa, sedan andra. Vissa med mindre smärta och andra med stora uppoffringar, 

beroende på vilken väg var och en väljer och hur han eller hon vandrar på den. 

35 Den raka vägen är den kortaste, den är belagd med ljus, kärlek och dygd. Det är lagens väg. 

36 De krokiga vägarna förlänger utvecklingens gång, men till slut kommer ni alla att nå fram till mig. 

37 Ni känner inte till den fridfulla plats som de själar som når "bergshöjden" når, men ni tror på att det 

förlovade landet existerar, och därför säger jag på nytt till er: Saliga är de som har trott utan att se. 

38 Profetiorna har sedan gammalt meddelat er att i denna tid skulle alla ögon se mig - både syndarens 

och de frommas - men Jesus i mänsklig gestalt kommer inte att ses av alla. Min närvaro kommer att ses 

med ögonen på er tro, kärlek och andliga upphöjning. 

39 Min röst kommer att klinga i ditt innersta och du kommer att känna att jag lever med dig. Men du 

måste rena ditt hjärtas kammare så att du inte skäms för att ta emot mig i den när den är oren. Sök hjälp av 

dina andliga bröder och de kommer att hjälpa dig i dina förberedelser. 

40 Du har redan börjat dina vandringar på vägen mot din andliga utveckling, fortsätt dem utan rädsla. 

Jag har uppmuntrat er i de prövningar som jag har ålagt er. Vilken mänsklig kraft skulle ha kunnat få ut 

den som fallit ner i avgrunden? Vem kunde ha gjort det omöjliga som hände i era liv möjligt? Vem skulle 

ha kunnat förstöra frestelsens snara som omringar din själ? 

41 Jag är den enda som kan göra dessa verk bland er utan att kräva ersättning. Jag räknar inte upp 

mina förmåner för att skryta med vad jag ger dig, utan för att jag inte vill att mina läror ska passera 

obemärkt förbi och att din ande ska förstå dem. Jag vill att ditt hjärta ska bli vänligt, så att det hjälper 

själen att göra goda gärningar och att så dina bröders väg med kärlek och barmhärtighet. 

42 Ni kommer till dessa ödmjuka mötesplatser där ni hör Mitt Ord som till en skola där ni ska lära er 

vad ni senare ska omsätta i praktiken på er livsväg. Förstå att du inte har fullgjort din uppgift genom att 

bara höra instruktionen. Jag anförtror er världen så att ni kan sprida min lärdoms frö i den. Jag anförtror 

dig ditt hem, jag visar dig vilka områden som är aktiva och vilka vägar du ska följa. Fängelserna, 

sjukhusen, barnhemmen, de platser där laster och fördärv råder, är lämpliga områden för er bön och era 

barmhärtighetsverk. 

43 Besegra er själva så kommer vägen att bli lätt för er. Då kommer du att kunna besegra odjuret som 

min apostel Johannes såg i sin Uppenbarelse. 

44 Många gånger har ni velat lova att följa mig, men jag har förseglat era läppar så att de inte kan 

avge löftet. Andra bland er har velat skriva ner ett löfte om att de alltid kommer att älska mig, och jag har 

stoppat er penna eftersom jag vill att det ska vara er ande som sprider det oåterkalleliga beslutet att följa 

mig. 
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45 Om du kunde se din egen ande för ett ögonblick skulle du bli förvånad över vem du är, du skulle 

förundras över dess ljus och känna respekt för dig själv. Men även om du inte kan se den med kroppens 

ögon - tro på den på grund av dess manifestationer, så kommer din kropp inte längre att vara en 

fängelsehåla eller ett hinder för dess upphöjning. Tänk på att din ande, som en varelse som liknar 

Skaparen, är ämnad att utföra verk som är värdiga honom som gav den liv. 

46 Nu mer än någonsin måste ni samla era krafter för att kunna ta hand om er själs mognad, som för 

många av er har lämnat efter sig ett spår av smärta, sorg och tårar. Men nu när ni har lämnat syndens stad 

och steg för steg närmar er det nya landet som kärleksfullt väntar på er - vänd inte ryggen till, gå vidare 

mot målet. 

47 Tänk på den vilseledda mänskligheten - vilseledd eftersom de stora religiösa gemenskaperna som 

kallar sig kristna fäster större vikt vid ritualen och det yttre än vid själva läran. Livets ord, som jag 

förseglade med kärlekens gärningar och med blodet på korset, lever inte längre i människornas hjärtan, det 

är inlåst och stumt i de gamla och dammiga böckerna. Det finns alltså en "kristen" mänsklighet som 

varken förstår eller vet hur man följer Kristus. 

48 Därför har jag bara några få lärjungar i denna tid - de som älskar sina bröder som lider, de som 

lindrar smärtan, de som lever i dygd och predikar den genom sitt exempel: Dessa är Kristi lärjungar. 

49 Den som känner till min undervisning och döljer den eller gör den känd endast med läpparna och 

inte med hjärtat är inte min lärjunge. 

50 Jag har inte kommit i denna tid för att söka upp tempel av sten och göra mig känd i dem. Jag söker 

själar, hjärtan, inte materiella festkläder. 

51 Jag ser med barmhärtighet på de människor som förnekar min existens eftersom de har gått vilse 

på vetenskapens stigar. Inte ens de som försöker förstöra mig i människornas hjärtan betraktar jag som 

fiender; jag älskar dem och förlåter dem eftersom de är mina älskade barn. 

52 Genomträng mitt ord, men gör det med respekt och kräv inte att få veta det som bara din Herre kan 

veta. Men känn den oändliga glädjen att veta att du har en perfekt, klok och rättvis Varelse som Gud. 

53 Älskade människor, se denna förtryckta och sjuka mänsklighet som inte är medveten om den tid 

som den lever i och inte heller om min närvaro bland människorna. 

54 Vakna, människor, för jag ger er ett budskap om ljus, tro och räddning för denna mänsklighet. 

Befria er från er slöhet och tänk på den uppgift ni har under denna tid på jorden. 

55 Jag säger inte till er att ni kommer att vara mänsklighetens räddare eller förlösare, nej, men jag 

låter er veta att ni ska föra ut de goda nyheterna till provinserna och nationerna. Ert uppdrag kommer inte 

att begränsas till att upprepa mina läror, utan till att förklara dem och förstärka dem hela tiden med 

barmhärtighetsverk och att så kärlek bland era bröder. 

56 Tvivla inte på din auktoritet att göra verk som överraskar och övertygar dina medmänniskor. Det 

faktum att du är enkel och outbildad är inget hinder för att fullfölja det uppdrag jag har anförtrott dig. Det 

finns en ljusets ande inom dig som bara behöver din tro för att manifestera sig. 

57 Bland dessa skaror av fattiga och arvlösa kommer jag att upplysa dem som kommer att bli 

rådgivare, själavårdare, uttolkare av mitt verk, fredsbudbärare och profeter. 

58 En del kommer att gå till andra folk, resten kommer att invänta ankomsten av dem som ni kallar 

utlänningar, de främlingar som söker fred, ljus, broderskap och gästfrihet. 

59 Jag har berättat för er att den här nationen för närvarande förbereds för att resa sig som en fana för 

fred och förandligande bland jordens folk i den timme som Min Vilja har bestämt. Den kommer att ge 

skydd, vara en tillflykt och skydda dem som kommer till den för att vara böjda av smärta. Detta folk har 

ett stort öde, därför prövar jag dem och låter dem känna min rättvisa. 

60 Skulle inte ditt hjärta fyllas av glädje om du såg flyktingtågen komma till dina dörrar i jakt på 

fred? Skulle du inte glädja dig åt att dela ditt bröd med den hungrige? 

61 Förbered era hjärtan och förädla era känslor, för ni vet inte vilken timme eller dag mitt ord kommer 

att ske. Utveckla den helande gåvan som jag har gjort er andligt rika på, för med de hemlösa kommer 

många som är sjuka och andra som är deprimerade av utmattning. Kända och okända sjukdomar kommer 

att plåga dem, men jag ger er en helande balsam för alla sjukdomar, vare sig de är andliga eller fysiska. 

För att kunna göra mirakel krävs det att denna balsam är sann välgörenhet, som har bön som grund. 
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62 O välsignade nation, i vilken jag låter min ljusstråle, som har blivit ett ord, komma in, i vilken jag 

låter mitt folk framträda: Förstör din religiösa fanatism, frigör dig från okunnighet och du kommer aldrig 

mer att bli en slav! 

63 Jag har skänkt dessa länder så att när den dagen kommer kan barmhärtighetens manna falla över 

dem och de stora skaror som söker sanningen kan äta av det. 

64 Vakta ditt arv, vakta dina gåvor, för du är ämnad att lära mänskligheten spiritualisering, den 

undervisning som avslöjar den största visdomen och garanterar mänsklighetens fred och andens 

uppstigning. 

65 De uppdrag och uppdrag som jag anförtror er är på intet sätt ett ok eller en börda för er. Ni har inte 

uthärdat bördan av era ofullkomligheter och dragit med er förnedringens och tjänandets kedjor så att jag 

kan erbjuda er ett nytt ok. De uppgifter som jag anförtror er är förvisso svåra och innebär ett mycket stort 

ansvar, men om ni fullgör dem kan ni vara säkra på att ni får frid, välbefinnande och frälsning. 

66 Om du utför din uppgift väl, är den i stället för att vara ett tungt kors eller en smärtsam börda en 

outsäglig glädje för anden och en enorm tillfredsställelse för hjärtat. 

67 Detta är Elias tidsålder, som har kommit till er i Anden, som jämnar ut alla vägar, bryter ner 

barriärer, för in ljus i mörkret, bryter okunnighetens kedjor och visar vägen för alla själar. 

68 Precis som Moses befriade Israel från Egyptens ok och förde dem in i Kanaans land, så kommer 

Elia i denna tid att befria er från denna världs mörker för att föra er in i det andliga rikets ljus, det nya 

förlovade landet. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 73 
1 De törstiga skarorna har kommit in i min närvaro och tagit emot mitt ord som en kaskad av 

kristallklart vatten som har tvättat bort deras fläckar. Tacksamhet har fått många hjärtan att öppna sig för 

kärleken som blommornas blomkåpor. 

2 Det är nu jag erbjöd dig att återvända till dig. Det har varit nödvändigt att er smärta har varit 

mycket stor för att ni skulle komma till mig, men allt har förberetts sedan tidernas begynnelse och allt har 

profeterats. Ni har varken vakat eller bett, och därför har ni avvikit från vägen. Men sannerligen säger jag 

er att trots de många "törnen och stenar" som täcker "jorden" idag, trots de många fallgropar, stupstockar 

och avgrunder som finns på den, så är Herrens väg alltid igenkännbar för den som väljer att vandra på den. 

Jag kom för att ta bort ogräs och hinder från er väg så att ni kan skåda det förlovade landets prakt. I 

morgon kommer folk att kalla denna tid för "ljusets tid". 

3 Den omvandling som mänskligheten kommer att genomgå på kort tid kommer att vara stor. 

Samhällsorganisationer, principer, trosbekännelser, doktriner, seder, lagar och alla former av mänskligt liv 

kommer att skakas i sina grundvalar. 

4 Ja, detta är ljusets tid. Jag säger er att ljuset är kraft, uppriktighet och sanning. Därför måste denna 

uppriktighet och denna sanning lysa på alla människors sätt och i alla deras gärningar. - Många kommer 

att säga: "Herre, hur länge har du inte gömt dig för oss! Men jag skall svara dem: Det är inte så att jag har 

gömt mig, utan ni har lagt en tjock slöja över era ögon så att ni inte har sett mig. 

5 Mänskligheten är mitt fält, jag är dess odlare. Men jag ser att oräkneliga plågor har kommit över 

dess vägar, och detta har gjort er återlösning ytterst besvärlig. Materialism, krig och synd har varit de 

plågor som oavbrutet har drabbat Herrens marker. Men makten att utrota dem finns i mig, och snart 

kommer tiden då de kommer att vara borta för alltid. Då kommer åkrarna att blomstra, det blir fred i 

hjärtan och bröd i överflöd i hemmen. Mänskligt liv kommer att vara som en gudstjänst som stiger upp till 

mig när det uppfyller det bud som säger: "Älska varandra". 

6 Den som hör min undervisning och vill bli en "såddare" ska prägla den i sin ande och använda sig 

av utsädet, jordbruksverktygen och vattnet för att sedan ge sig ut på de karga åkrarna som han ska göra 

fruktbara med sin kärlek. 

7 Vilket större arv kan du lämna till dina bröder än att du har tjänat din Herre på hans välsignade 

fält? Ditt minne kommer en dag att vara välsignat och ditt exempel kommer att efterföljas. 

8 Förstå att detta är den tid då ni ska förlösa er själva genom era egna verk. Under mänsklighetens 

tredje epok är det inte bara jag som måste göra mig förtjänstfull. 

9 För att hjälpa er har jag på nytt kommit för att visa er det godas väg med mitt ljus i ett så djupt 

mörker, så att ni snart kommer att nå fredens rike, som ert hjärta längtar efter, även om det inte vet om det. 

10 Du känner inte till slutdestinationen på vägen, men du har tro på att nå dit. Ni känner inte Fadern 

helt och hållet, men hans röst väcker i era hjärtan en ovillkorlig tro och ett oförstörbart hopp. Till dem som 

tror på detta sätt säger jag återigen: "Välsignade är de som tror utan att se. 

11 Var inte längre jordbundna människor som varje ögonblick pressar Fadern att stiga ner i sitt hjärtas 

boning utan att först ha förberett den. Var nu de som kan höja sig till sin skapare. Gör er värda att förtjäna 

dialogen från ande till ande. 

12 Om du har fått bevis på min sanning på livets väg, låt dem vara ett vittnesbörd och en sporre i ditt 

dagliga arbete. Men låt inte köttet blunda för de sanningar som din ande tar emot, för det är blint, svagt 

och otacksamt, och dess motsträvighet kan hindra din utveckling. 

13 Jag har gett dig den nödvändiga styrkan för att utföra din uppgift, och med det jag hittills har talat 

till dig kan du rädda hela mänskligheten. Men ni är svaga, och jag kommer att fortsätta att ge mina 

lärdomar till mitt folk tills den angivna timmen kommer när denna manifestation tar slut. 

14 Jag skulle kunna dela in mitt folk i två grupper: En som har förstått mig och en annan som inte har 

förstått min sanning. Båda har fått samma undervisning, men den som inte har förstått mig klagar, känner 

sig behövd och misslyckad. Ibland tror hon att hon är förföljd, ibland att hon är bunden och inte kan 

kämpa mot frestelser. På sin väg känner hon att tistlarna sticker henne i foten vid varje steg, och varje dag 

fäller hon tårar av smärta; på törnena på vägen lämnar hon efter sig strimlor av den nådeklädnad som jag 

har smyckat henne med. - Den andra gruppen är den som sjunger en segersång när hon avslutar sitt dagliga 
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arbete, den som vet hur man reser sig upp i strid för att välsigna mig, som inte klagar, inte tigger, inte 

skäller. Det är hon som, när hon talar till mig, bara säger till mig: "Herre, jag tackar dig oändligt för att jag 

har upplevt din faderliga kärlek i mig, för att du har gjort dig känd i mina prövningar som fulländar min 

ande. Jag tackar dig för att jag mitt i dessa prövningar kommer att få din frid och din försörjning." 

15 Så prisar de mig som har förstått mig. För dem är varje dag, varje gryning, ett nytt ljus av hopp och 

ett nytt steg på vägen mot utveckling. Men jag vill inte splittra er, jag vill snarare slå ihop er till en familj 

där jag inte ser nybörjare och lärjungar. Jag vill inte ha högre varelser bredvid lägre varelser. Eftersom jag 

har gett alla samma makt, vill jag att ni alla ska uppskatta den på samma sätt. 

16 Ni som ständigt klagar, lyssna på mig: När du, gömd i din människokropp, kom in i min närvaro, 

förde du honom inför mig trött och utmattad, sjuk och förfallen. Men jag helade honom, gav honom styrka 

och fyllde ditt hjärta med glädje och hopp. Jag gav dig nycklarna för att öppna portarna till arbetet och gav 

dig bröd. Jag välsignade och renade dina nära och kära och rensade din väg från hinder. Jag väckte din 

ande ur sin djupa sömn och gav den ingen ytterligare gåva bara för att den ägde allt sedan den skapades. 

Men jag var tvungen att befria själen från tröttheten, från dess sjukdom, och dömde den i det ögonblicket 

genom sitt samvete. Efter att kropp och själ hade stärkts, smälte jag samman dem till en enda varelse, till 

en enda vilja, så att den uppfyllde min lag. Vad mer kan man begära? Jag säger er: uppfyll denna lag så 

kommer ni att få fred i denna värld och sedan kommer er ande att vara i himmelriket. - På detta sätt väckte 

jag er så att ni skulle veta vem ni är och därmed också lära er att förstå det sublima i ert öde och er uppgift. 

17 Nu säger jag till er: Fortsätt inte att bara lyssna på mig, ni måste också agera! Bli stark och lär dig i 

prövningarna! Om du bara lyssnar och inte tänker har du inte lärt dig något och du kan inte omsätta det i 

handling. Se dessa mötesplatser som en skola där Mästaren undervisar dig, och se världen som ett stort 

arbetsfält där du kan tillämpa det du lärt dig. 

18 Den här världen är det rätta området att arbeta i. I den finns smärta, sjukdom, synd i alla former, 

last, oenighet, ungdom som gått vilse, ålderdom utan värdighet, vetenskap som missbrukas för det onda, 

hat, krig och lögner. 

19 Det är på dessa fält som ni måste arbeta och så. Men om den kamp som väntar er bland 

människorna verkar gigantisk för er - sannerligen, jag säger er, även om den är stor, kan den inte jämföras 

med den som ni själva måste börja med: själens, förnuftets och samvetets kamp mot köttets passioner, 

deras egenkärlek, deras själviskhet, deras materialisering. Och så länge ni inte har besegrat er själva, hur 

kan ni tala uppriktigt om kärlek, lydnad, ödmjukhet och förandligande till era bröder? 

20 Inse att du har den mäktigaste fienden inom dig själv. 

När ni har besegrat honom kommer ni att se draken med de sju huvudena, som aposteln Johannes talade 

om för er, under era fötter. Först då kommer du att kunna säga i sanning: "Jag kan lyfta mitt ansikte till 

min Herre och säga till honom: Herre, jag vill följa dig." För då är det inte bara läpparna som säger det, 

utan också anden. 

21 Om kroppens ögon kunde se din egen ande för ett ögonblick skulle du bli förvånad över vem du är 

och hur du är. Du skulle ha respekt och barmhärtighet för dig själv och känna en djup smärta när du ser 

var du har fört ljuset. 

22 Idag har jag kommit för att berätta för er vilka ni är, för ni känner inte er själva. Ni säger hela tiden 

att ni har ande utan att veta vad det betyder, utan att åtminstone tro på att ni har ande, för ni har inte sett 

den, vilket ni har önskat i er materialism. Om du inte känner till den, hur kan du då utveckla den? 

Var inte längre en fängelsehåla eller bödel för ditt sinne. Låt inte kroppen vara dess ägare eller herre. 

Låt den frigöra sig, låt den avvisa köttets världsliga böjelser, som man jagar bort vargen som ligger på lur 

vid varje vändning. 

23 De som innerligt känner att de har förstått mig, och som tror att de uppfyller sin uppgift, ska hjälpa 

dem som följer efter. Men erbjud mig ännu inte er frukt, för det verk ni har skapat - inte bara i denna tid 

utan i alla tider - är ännu inte värdigt mig. 

24 Skäms inte för detta och tappa inte modet. Om jag skulle berätta för dig att du redan har nått 

fulländning och att dina verk inte har några brister, skulle du då anstränga dig för att fortsätta på din 

andliga mognads väg? 

25 Stå inte stilla längre, fäst inte ögonen på det förflutna. Det du lämnade efter dig var smärta, tårar 

och synder. Ni har lämnat staden Sodom bakom er, vänd inte längre era ansikten mot den. Det var syndens 
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stad. Gå mot ett nytt land vars källor med kristallklart vatten och vars bördiga fält gör din tillvaro vacker 

och lycklig. 

26 Se, det finns många vägar som öppnar sig för mänsklighetens ande. Ändå säger jag er att jag inte 

ser ett enda perfekt religiöst samfund i den här världen, även om vissa är grundade på min lära. Jag 

kommer inte i motsats till det ord som jag gav er under den andra eran, jag kan inte förneka mig själv. 

Men jag frågar dig: Var finns det ordet, den undervisningen? Jag söker den i människornas hjärtan och 

finner den inte. Den har förvarats i gamla och dammiga böcker, och det finns till och med människor som 

har vågat förfalska den. Därför säger jag er att jag inte finner någon perfekt religiös gemenskap bland er. 

För i stället för kärlek och barmhärtighet, ödmjukhet och rättvisa finner jag bara riter, traditioner och 

fåfänga, många lidanden och okunnighet. Men det är fel som inte når mig. Endast kärlek, mildhet, rättvisa 

och tålamod når mig. 

27 Den som älskar lever min undervisning. Den som känner sina medmänniskors smärta, lider för 

deras skull och ger dem tröst är min lärjunge. Den som lär ut dygd genom gärningar, genom sitt eget liv, är 

en mästare. Den som älskar sin egen bror i sanning är mitt värdiga barn. 

28 Den som känner till min lag och döljer den kan inte kalla sig min lärjunge. Den som förmedlar min 

sanning endast med läpparna och inte med hjärtat tar inte mig som exempel. Den som talar om kärlek och 

bevisar motsatsen med sina gärningar är en förrädare mot mina läror. 

29 Den som förnekar Marias renhet och fullkomlighet är dum, för i sin okunnighet utmanar han Gud 

och förnekar hans makt. Den som inte erkänner Min sanning i den tredje tidsåldern och förnekar själens 

odödlighet sover fortfarande och lyssnar inte till de profetior från gångna tider som tillkännagav de 

uppenbarelser som mänskligheten bevittnar i denna tid. 

30 Detta är anledningen till min tredje uppenbarelse. Jag har inte visat mig i synagogor eller kyrkor, 

för dessa är inte mitt hus. Stentemplen, som byggts av människohänder, kan inte vara mitt tempel, utan det 

är människornas eget hjärta, där deras kärleks altare, deras tros ljus och deras förtjänsters offer finns. 

31 Jag söker hjärtan och själar för att avslöja mig själv i dem. 

32 Om du vill att sanningen ska leva i dig, praktisera kärleken, sprid ljuset med ord, verk och tankar, 

bota dem som är sjuka i själ och kropp. 

33 Om några reser sig upp som mina fiender ser jag dem inte som sådana, utan bara som behövande. 

De som tror att de är lärda och förnekar min existens ser jag med medlidande på. De som försöker förstöra 

mig i människornas hjärtan betraktar jag som okunniga, för de tror att de har makten och vapnen att 

förstöra honom som är livets skapare. 

34 Endast en varelse som är allsmäktig som jag skulle kunna slåss mot mig. Men tror ni att om en 

gudom uppstod från mig skulle det vara emot mig? Eller tror du att den kan uppstå från ingenting? - 

Ingenting kan komma från ingenting. - Jag är Allt och jag är aldrig född. Jag är början och slutet, Alfa och 

Omega för allt som skapats. 

35 Kan du tänka dig att en av de varelser som jag har skapat skulle kunna nå upp till Gud? Alla 

varelser har gränser, och för att vara Gud är det nödvändigt att inte ha några gränser. De som har haft 

dessa drömmar om makt och storhet har fallit ner i sitt eget högmods mörker. 

36 Ingen själviskhet kan existera i mig. Eftersom jag är stor i min gudomlighet var det därför min 

vilja att ni också skulle vara stora. Jag vet att så länge ni är små kommer ni att vara svaga och inte kunna 

följa mig, förstå mig och älska mig. Det är därför jag söker upp er för att lära er och göra er stora i ande 

och förståelse. Jag älskar dig och vill känna mig nära dig. En far kommer aldrig att vara lycklig så länge 

han vet att hans barn är frånvarande och att de dessutom lider. 

37 Min Faders hus är förberett för er. När du kommer till den kommer du att njuta av den i sanning. 

Hur kan en far bo i en kunglig kammare och njuta av utsökt mat när han vet att hans egna barn är som 

tiggare vid porten till hans eget hus? 

38 Mina barn, ni har förberett domen för er själva genom era brott mot min lag. Ni har snubblat på 

vägen och trott att jag har tuktad er, och ni har kallat mig obarmhärtig och glömt att han som ni kallar 

orättvis och obarmhärtig är er himmelske Fader. 

39 Kände ni inte igen Faderns kärlek i den första tidens stränga domare? Och upptäckte ni inte Fadern 

i den andra epokens kärleksfulla Mästare? Kom ihåg att jag sa till er: "Den som känner Sonen känner 

Fadern". 
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40 Idag, när Min Heliga Ande talar till er, talar verkligen Faderns Visdom och Sonens Kärlek till er. 

41 Jag vill inte förödmjuka er genom min storhet, och jag vill inte heller skryta med den, men jag 

visar den ändå för er, så långt det är min vilja, så att ni kan känna den högsta glädje över att ha en Gud 

med all makt, visdom och fullkomlighet som er Fader. 

42 Gläd er i tanken att ni aldrig kommer att uppleva slutet på min makt och att ju högre er 

andeutveckling är, desto bättre kommer ni att känna igen mig. Vem skulle inte kunna vara nöjd med att 

veta att han aldrig kommer att nå upp till sin Herres storhet? Kom ni inte överens på jorden om att vara 

yngre än er jordiska far? Gav ni honom inte frivilligt erfarenhet och auktoritet? Var du inte glad över att se 

att du hade en starkare man än du själv till far - stolt, modig och full av dygder? 

43 Lärjungar, använd aldrig detta ljus som jag har placerat i er för att göra ont. Jag påpekar detta för 

er eftersom denna form av min manifestation snart kommer att upphöra, och den nåd som jag har utgjutit 

bland er är så stor att vissa, när de ser mig avgå, kommer att känna sig fria i sin orimlighet att använda sin 

auktoritet och sina andliga gåvor bara för att upphöja sig själva inför människorna. 

44 Ty ve dem som söker smicker, fåfänga och pengar! För smärtan och prövningarna kommer att få 

deras bröder att komma och kasta sig ner inför dem för att få en droppe helande balsam. Men ve dem som 

tror att de är gudar och som inte inser att deras auktoritet har blivit till olycka och deras ljus till mörker! 

Ve mina goda lärjungar, för de kommer att få lida för deras skull, för förvirring kommer att uppstå! 

45 Närhelst du vill veta om den väg du följer är den uppåtgående utvecklingens väg bör du rådfråga 

ditt samvete, och om det finns frid i det och om välgörenhet och välvilja mot dina bröder är hemma i ditt 

hjärta, kommer du att vara säker på att ditt ljus fortfarande lyser och att ditt ord tröstar och läker. Men om 

du upptäcker att girighet, illvilja, materialism och köttslighet har slagit rot i ditt hjärta kan du vara säker på 

att ditt ljus har blivit mörker, bedrägeri. Vill du - när Fadern kallar dig iväg - presentera en oren skörd i 

stället för gyllene vete? 

46 Behåll dessa ord i ditt innersta väsen så att de blir outplånliga. Uppfyll (beställningen) i ditt liv 

med ödmjukhet och du kommer att ha frid. Jag vill att brödet ska vara sött i er mun, att ert hem inte ska 

vara en bräcklig båt, att ni ska vara eniga, så att när de som inte tror på detta ord kommer till er, deras ords 

stormvind och deras onda avsikter inte ska svepa bort er tro. 

47 Under den andra epoken var många förskräckta över min närvaro i Jesus eftersom den orsakade 

splittring i familjernas sköte. Av fem som bodde i ett hem var tre mot två och två mot tre, och medan tre 

följde mig, förkastade två mig. Samma sak händer just nu. Det finns hem där fadern har erkänt mig och 

där kamraten och barnen har rest sig mot honom. I andra fall har hustrun, familjens mor, kommit till mig 

och gråter och sagt till mig: "Mästare, jag följer dig och jag vill att mina också ska följa dig. Men de, mina 

egna barn, har missbedömt mig." 

48 Hur sällsynta är inte de familjer där alla följer mina instruktioner i perfekt harmoni! 

49 På så sätt får detta folk utstå oförståelse från släktingar och grannar, de förvägras bröd, dörrar 

stängs i deras ansikte, bakhåll läggs och förtal och falska vittnesmål kastas mot dem. Var inte rädd, var 

stark, för de som missbedömer er mest kommer att vara de som i ånger kommer att söka den väg ni följer. 

50 Jag älskar dig och kommer alltid att rädda dig, och det kommer att vara min barmhärtighet som du 

kommer att ta emot på din livsresa, varigenom till och med de icke-troende kommer att bli förvånade när 

de ser att du har frid i ditt hjärta, bröd på ditt bord och styrka i din ande. 

51 För att hjälpa er sänder jag er min ömma smekning, mina lärjungar. När min gudomliga stråle 

återvänder till mig kommer min frid att stanna i er. Men i dag säger Mästaren till er: Vakna upp, 

människor! Det är inte läge att sova nu. Stormarna piskar dig varje ögonblick och du måste vara stark. Det 

är domens och reflektionens tid: pest, svält, krig, död och alla synliga och osynliga svårigheter och plågor 

släpps lös. Be och arbeta i tystnad. Släck inte din lampa och dölj inte den gåva du har. Var alltid redo att ta 

emot den som knackar på din dörr, då kommer du att ta de trogna jungfrurna i min liknelse som förebild - 

de som väntade på den kyska maken med lampan brinnande. 

52 Din förandlighet kommer att påverka tankarna hos alla dem som du vill hjälpa. På så sätt kommer 

ni att kunna belysa vägen för era bröder som styr er på jorden. De kommer att hålla sina hjärtdörrar öppna 

och välkomna främlingen, och de kommer att föra vidare det budskap om fred som jag kommer att ge dem 

till honom. 
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53 Denna nation kommer att ha ett svårt uppdrag att utföra bland jordens övriga nationer. Men för 

detta ska jag först dra upp varje ogräs med roten. Jag kommer att få människor att kasta av sig hyckleriets 

mask och fylla sina hjärtan med uppriktighet, broderskap och ljus. Även i andliga frågor måste denna 

nation föregå med gott exempel, men det är nödvändigt att den förandligar sin dyrkan av Gud och utrotar 

religiös fanatism och avgudadyrkande kulter. 

54 Min undervisning måste levas av er så att de andra kan tro på den, men när detta folk andligt reser 

sig upp kommer upplysta människor att dyka upp i alla delar av jorden för att sprida min undervisning. De 

kommer då att tacka mig för att de inte kommer att känna sig ensamma och kommer att inse att alla har 

nådegåvor. För innan de kom till jorden fick de dem från Min faderliga godhet på grund av deras löfte att 

fullgöra sitt uppdrag. 

55 Välsignad är den som utvecklar sina andliga gåvor och låter sig ledas endast av sitt samvetes inre 

röst, som profeten Johannes, som ni kallar Döparen, som gick sin väg upplyst av det ljus han fick från sin 

Herre. Vem skulle annars kunna lära honom eller tala till honom i öknen? 

56 Stå upp till nytt liv, folk, fall inte ner i fördärvet! Glöm inte att jag alltid har kallat er "ljusets barn". 

Låt åtminstone en gnista av ljus lysa i din själ varje dag. "Hur kan detta hända?" frågar ditt hjärta mig. Till 

detta svarar jag att mänskligheten är full av behövande människor och att du kan ge dem något av det du 

äger som andlig rikedom. För länge sedan bestämde jag er för den här uppgiften, och det jag har gjort 

under den här tiden när jag markerade era pannor är bara en bekräftelse på det öde och de andliga gåvor 

som ni fick från mig från början av er existens. Freden, kraften, det eviga ljuset, auktoriteten över 

förvirrade själar, helandets gåva, det (inre) ordet, den andliga bönen och så många gåvor som pryder din 

ande är de vapen med vilka du kan skapa fred i den här nationen, som kommer att bli ett fruktbart land för 

profeter, sändebud, mästare och apostlar av det goda. 

57 När alla dessa profetior väl har uppfyllts och människor letar efter något tillkännagivande om dem 

i skrifterna, kommer de att bli förvånade över att vid varje vändning finna en tydlig indikation på allt det 

som era ögon såg i den här tiden och vad de kommer att se i de kommande (tiderna). Då kommer 

mänskligheten att säga: "Detta är verkligen den tredje tiden, Herrens andra ankomst! 

58 För vissa skulle det se ut som om detta folk åtnjuter ett privilegium, men efteråt kommer hela 

världen att bli medveten om att Herrens Ande har utgjorts över hela hans universella familj utan att någon 

har gynnats. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 74 
1 Det är en nådestund då jag gör min manifestation känd bland människor för att höja er andliga 

nivå. När ni hör mig vänder ni er bort från världen för att samla er andligt. 

2 Känn verkligen att ni sitter vid mitt bord och väntar på att jag ska dela ut brödet och ge er vinet. Ni 

vet att jag talar till er bildligt och påminner er om mitt ord från den andra eran, för brödet är mitt ord och 

vinet är den gudomliga essensen som finns i ordet. 

3 Bröd och vin, kropp och blod, manna och vatten, allt detta har varit en symbol för ord, kärlek och 

liv, som är den eviga näringen för din ande. 

4 Öknens manna och vattnet från klippan symboliserade på sin tid Andens bröd och vin; det är 

samma symboler som jag använde vid den sista måltiden när jag, omgiven av mina lärjungar, sade till 

dem: "Ät och drick, detta är min kropp och detta är mitt blod". Med denna undervisning öppnade jag en ny 

tidsålder för mänskligheten, kärlekens tidsålder. 

5 Idag samlas nya lärjungar runt mig och folkmassorna följer återigen mina steg. Men de medel 

genom vilka jag gör de gudomliga lärorna begripliga för er är inte längre bara allegorin eller liknelsen; det 

är det omisskännliga ordet som talar till ert sinne med en gudomlig essens som ni bara kan uppfatta med 

anden. 

6 Reflektera över dessa läror, lärjungar, och ni kommer så småningom att förstå att tiden för 

allegorier och symboler närmar sig sitt slut, för er andliga utveckling och er mentala utveckling gör det 

möjligt för er att bättre förstå sanningen. 

7 Jag är bland er även om ni inte kan röra mig med era händer eller se mig med era dödliga ögon. 

Jag kommer i andevärlden för att tala till er och lära er hur ni ska söka mig i era böner. 

8 Jag kommer inte att lämna några materiella spår av min nya manifestation, precis som jag inte 

lämnade några spår under den andra eran, trots att jag levde bland er. Mänskligheten är benägen att 

avgudadyrka och att helga materiella ting för att betrakta dem som gudomliga och göra dem till föremål 

för sin dyrkan. Vad skulle mänskligheten ha gjort om den hade kunnat bevara Min kropp, korset från Mitt 

martyrskap eller kalken från den sista måltiden med Mina lärjungar? Men allt utplånades så att endast Min 

gudomliga Essens skulle finnas kvar i mänsklighetens ande. 

9 Redan i långt gångna tider avlägsnade jag från människornas ögon både de föremål som hade 

tjänat som symboler och budbärarna eller förkunnarna av ordet. Den första gången, när Moses befann sig 

på ett berg, försvann han från sitt folk som avgudade honom. Elia, eldprosten, försvann i ett "moln" som 

förde honom bort från jorden. Båda, liksom Jesus, lämnade endast spåren av sina verk som andlig essens i 

själarna. 

10 Nu är jag här, för att uppfylla ett av mina löften, och förena alla generationer i ett folk, och 

människor av olika raser i ett och samma apostelämbete. 

11 Jag testamenterar mänskligheten ett annat testamente fullt av ljus och klarhet. Se hur religiös 

fanatism har nått sin högsta grad hos vissa av Mina barn, medan materialism och brist på tro hos andra har 

tagit deras själar som byte. En stor och blodig kamp väntar dem båda, tills ljuset återigen lyser bland 

människorna och får dem att känna den sanna fred som uppstår genom kärlek från vissa till andra. 

12 Inför ett verkligt kaos av passioner och världsåskådningar måste folket komma ut i det fria som 

vittnen och bärare av mina nya läror. För att finna tron måste de förbereda sig och klä sig med ödmjukhet, 

lydnad, andlighet, styrka och barmhärtighet. 

13 Frukta inte stormen, mina älskade lärjungar, för jag kommer att vara med er i båten, och om ni tror 

på mig kommer ni inte att gå under. Ni ska kämpa fulla av tro, med tanke på att precis som ni har 

välsignelsen att få ta emot Mitt Ord, förtjänar alla era bröder att få veta det, för det finns redan många som 

väntar på det. 

14 Säg inte att min undervisning är svår att genomföra eller att den innebär svåra svårigheter för er. 

De som följer mig med kärlek känner inte korsets börda. 

15 Detta är mitt ord, inpränta det i din ande, för snart kommer du att vara beroende av det. 

16 Den melodiska klockans ringande har väckt dig, dess ljud har ekat i din ande, och sedan har du 

kommit ihåg att detta är en nådens dag då Mästaren uppenbarar sig för dig. Snabbt reste du dig upp med 

en önskan att höra detta gudomliga ord som är liv för din ande och fyller ditt hjärta med tillförsikt. 
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17 Mitt ord avslöjar för dig den väg som livets stormar har dolt för dig. Förstå att jag är lika nära dig 

som jag är nära alla människor; mitt ljus är hos alla. - Under denna tid kommer många själar att följa 

ljusets väg och inte längre gå vilse. Du skulle bli förvånad om du såg att de hårdhjärtade och hårdnackade 

är de som snabbast följer mitt spår. Men orsaken är att jag har gett alla den tid som behövs för att vakna 

upp till det andliga livets ljus. 

18 Hur många som är förhärdade i synd har inte kommit för att höra Mitt Ord under denna tid och har, 

innan Min undervisning var avslutad, sagt till Mig i tårar: "Det är du, Mästare!" Detta hände därför att Mitt 

rena, vänliga och övertygande Ord talade till dessa människors hjärta. Och jag säger er att den som en 

gång har känt min närvaro kommer inte att kunna lura sig själv med falska förespeglingar. - Ni som har 

hört mig i denna tid, utrustar er själva så att ni vet hur ni skall vittna om mig, för ni måste presentera min 

undervisning så som jag har uppenbarat den för er och inte enligt er bekvämlighet eller vilja. 

19 Precis som du hade en vän på din livsresa som gav dig de goda nyheterna, så ska hela 

mänskligheten, som slösar bort i en värld av slit och släng, på samma sätt få en vink om att Herren är 

närvarande och att de ska höra mig. 

20 Vad skulle hända med er om jag i min barmhärtighet inte förkortade dagarna av er trångmål? Ni 

skulle alla ha dött redan. Under den här tiden söker jag syndare för att ge dem en uppgift i mitt gudomliga 

arbete och för att berätta för dem att min kärlek aldrig har uteslutit dem. Vilken tillfredsställelse och glädje 

kommer en dag att finnas i dessa själar när de har uppnått andlig uppstigning genom att utöva välgörenhet. 

- I oändligheten finns det en kärlek som är Faderns, som inte har någon annan önskan än att ni skall bli 

frälsta och få evig frid. 

21 Sedan 1866 har jag återigen öppnat min kärleks källa som har runnit ut över er som tröst och 

uppenbarelse. Jag väntade inte på dagen för min avresa för att säga till er att börja omsätta mina läror i 

praktiken, utan från första stund ni hörde dem sa jag till er: "Utöva barmhärtighet, ge de sjuka tröst, tala 

om min nya uppenbarelse, ta emot de behövande och de vilsna". Och det beror på att jag inte ville att ni 

skulle bli teoretiserande lärjungar som talar vackert om Mitt verk men som inte kan sträcka ut sin arm för 

att röra vid den sjuke och lindra hans smärta. Fylldes inte ditt hjärta med glädje när den dödligt sjuke 

mannen återvände till livet genom din vård och dina böner och du hörde hans läppar välsigna dig? 

22 Tiden är mycket nära när dessa mina barn inte längre kommer att överföra mitt ord till er. Jag 

kommer att gå bort och Mästaren kommer inte längre att ge dig denna instruktion. Jag vill att önskan om 

aktiv välgörenhet i era hjärtan då har renats och att förandligandet har funnit sin väg in i era liv. Elias, er 

andliga herde, tillkännagav min ankomst till er och förutspådde också dagen för min avfärd. 

23 Mitt ord, som är enkelt och ödmjukt i sin form, är djupt i sitt innehåll, och så kommer det att vara 

ända till den sista dagen. Be mig inte att tala till dig med valda ord, för din ande behöver inte dem för att 

förstå min undervisning. 

24 Jag känner dem som omsätter min undervisning i praktiken enligt min vilja och dem som avviker 

från kärnan i sitt väsen. Ingenting är dolt för min visdom, och sannerligen säger jag till er: om ni vill nå 

mig, stig uppför kärlekens, barmhärtighetens, rättvisans och ödmjukhetens stege. 

25 Sträva inte efter att omvandla detta andliga arbete till ett materiellt arbete i hopp om att få se dess 

frukter här på jorden. Tvivla inte på min läras seger, ha tro på den, så kommer ni att kunna förvandla 

slätterna till berg och öknarna till gröna betesmarker. Kom ihåg att när Jesus dog på korset i den andra 

tidsåldern och övergavs av sina lärjungar utom Johannes, trodde de att allt var över. Ändå började senare 

det gudomliga fröet gro i hjärtan, som inte kunde dö eftersom det ständigt vattnades av martyrernas blod - 

det blod som var kärlek och tro. 

26 Jag säger er att mitt gudomliga frö i denna tid måste vattnas med barmhärtighetens gärningar, med 

ångerns och försoningens tårar. 

27 Under den här tiden har jag befriat er från ett nytt slaveri: frestelser, nöjen och laster som liknar 

den tyranniska och grymma farao som satte er i kedjor. I morgon kommer mänskligheten att fira denna 

nya befrielse - inte med festligheter eller traditioner, utan genom den andliga kärleken från den ena till den 

andra. 

28 De djuroffer som du offrade på Jehovas altare accepterades av honom. Men det var inte den bästa 

formen för att höja sin ande till Herren. Sedan kom jag till er som Jesus för att lära er det gudomliga budet 

som säger: Älska varandra. Nu berättar jag för er att de läror jag gav er under den andra eran genom Jesu 
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verk ibland ändrades och ibland tolkades dåligt. Det är därför jag har kommit, som jag meddelade er, för 

att belysa min sanning. Mitt offer förhindrade då många djuroffer och jag lärde er en mer fullkomlig 

tillbedjan av Gud. Min nya uppenbarelse vid denna tid kommer att få mänskligheten att förstå att ni inte 

får använda de symboliska formerna för tillbedjan utan att först ha utrett deras innebörd, för de är bara en 

allegorisk representation av mina läror. 

29 Innan ett hjärta känner mig, visar sig Elia för det för att säga till det att omvända sig från sina 

synder eftersom Herren närmar sig. Han gjorde samma sak i den andra tidsåldern genom Döparen när han 

beordrade dem att omvända sig och rena sig eftersom himmelriket närmade sig. 

30 Min faderliga kärlek når sinnena och hjärtan hos de många människor som hör mig just nu. Detta 

är den tillkännagivna tiden då sanningens ande sänker sig ner till människorna. Hör hans röst i 

oändligheten, känn igen honom i det osynliga, känn honom i ditt hjärta. Min kärlek och min inspiration 

hjälper din ande att stiga upp och ta emot min undervisning. 

31 Människor misstolkade min lag och förvrängde min undervisning. Det är därför som jag just nu 

häller mitt ljus över varje ande och varje sinne, så att ni kan lära er att förstå den läxa som jag har gett er 

genom livet. Denna värld som har varit ett hem för ofullkomliga varelser, för själar i försoning, kommer 

att bli en plats för ljus och förandligande. Idag renar min rättvisa åkrarna och drar ut ogräset med roten för 

att förstöra det genom försoningens och kärlekens eld. 

32 Brödraskapskriget, som utlysts sedan urminnes tider, får er att darra dag efter dag. Rapporterna om 

dem stör dig och konsekvenserna får dig att gråta. Dessa människor som orsakar krigen genom sin önskan 

om makt och sitt hat är mina barn som söker mig vid altaren och dyrkar mig i tabernakel utan att inse att 

de erbjuder mig blodet från sina offer istället för en kärleksgåva. Ah, blinda män, som i sin arrogans 

känner att de styr utan gränser och glömmer att de är mycket små jämfört med Min Gudomlighet! - 

Människans fåfänga har nått sin gräns och det är nödvändigt att jag låter dem känna min närvaro och min 

makt. Det är inte nödvändigt att jag använder all min allmakt för att bevisa min storhet för er. En svag 

knuff eller en lätt beröring av naturkrafterna är tillräckligt för att jag ska kunna bevisa den dåraktiga och 

fåfänga människans litenhet. 

33 Precis som guldkalven avskaffades då, kommer dyrkan av rikedomar att försvinna i denna tid. Och 

precis som köpmännen drevs ut ur templet kommer nu de att drabbas som utnyttjar svaghet och 

okunnighet och drar nytta av sina medmänniskors smärta. 

34 Människor har inlett en kamp mot sin Herre, men överallt där de vänder sig om ser de att jag 

blockerar vägen för deras onda gärningar. Men de som inte lyssnar till sitt samvetes röst i denna kamp 

kommer att finna död och dom, och sedan försoning. 

35 O lärjungar som hör mig - utforska det sjätte sigillets uppenbarelse! Där kommer du att upptäcka 

allt det som du ser, hör och upplever idag. Men om ni tror på mitt ord, så utforska det och behåll det i era 

hjärtan. För år 1950 är redan mycket nära, och i slutet av detta år kommer ni inte längre att höra min röst i 

denna form. 

36 En virvelvind omsluter denna mänsklighet. Men sannerligen säger jag er att mitt ord inte kommer 

att öka er förvirring. Det är ljuset som styr din ande och upplyser din insikt för att hjälpa dig i din andliga 

utveckling. 

37 Jag är med er på nytt och påminner er om ert uppdrag att älska mänskligheten. Under tiden går Elia 

överallt för att leta efter vilsna får för att ta dem på sina axlar till fållan och finna sin skapares kärlek. 

38 Kom ihåg att jag är vägen som bjuder in den som har glömt den. Jag sprider mitt ord bland er så att 

ni i morgon kan vittna om det genom era kärleksfulla gärningar. Många kommer att söka upp de enkla hus 

där jag manifesterade mig och påminna er om de gånger jag talade till er genom Röstbäraren, så att ni kan 

förklara för dem hur jag manifesterade mig och vilka kärleksgärningar och mirakel jag gjorde bland er. 

Endast minnet kommer att finnas kvar under dessa tak, för mitt ord och dess eko kommer att bevaras i era 

hjärtan. - Jag förbereder för närvarande ungdomarna för att senare ta emot dem som inte har hört mitt ord 

och som kommer i behov av kärleksfull hjälp. Hur många kommer inte att gråta för att de inte har hört 

mig! Men jag säger er också: hur många av dem som hörde mig kommer att gråta för att de inte förberedde 

sig, och när de inser att mitt ord inte längre manifesterar sig, kommer de att inse att de inte använde 

Faderns kärleksgåva för att lära sig hans gudomliga lära, hans läror om oändlig barmhärtighet och kärlek. 
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De kommer att titta på den plats där Ordbäraren satte sig ner för att framföra det gudomliga ordet och 

kommer bara att se tomhet. 

39 Åren går snabbt, de är som ögonblick; snart kommer ni inte längre att höra mig, och därför säger 

jag till er: låt mig bota er, smeka er, trösta er och ge er min undervisning. Jag kom för att lämna er 

utrustade, men om ni är svaga i tron och viljan kommer ni att bli sjuka och vem i världen kommer att 

kunna tala till er, instruera er och bota er som jag gjorde? 

40 Om jag berättade för dig att jag alltid har velat komma i direkt kontakt med din ande genom att 

göra min röst hörbar i ditt hjärta, skulle du inte tro mig. Men endast er jordiskhet och ert tvivel var orsaken 

till att Herren gjorde sig känd genom vissa förståelseorgan som han förberedde genom sin kärlek, så att ni 

kunde höra mig på detta sätt och genom att studera min undervisning kunna förstå storheten i min 

barmhärtighet. 

41 Om jag skulle berätta för dig att din själ ibland under din kropps sömn frigör sig och närmar sig 

trösklarna till det bortomliggande och söker mig, skulle du tvivla på det. Men ni har saknat utrustning och 

tro för att andligt utnyttja dessa stunder, och jag var tvungen att väcka siare och profeter för att hjälpa er 

och tala till er om morgonen, för att skaka er vakna och förmana er att vakna och be. 

42 Tror ni, mitt folk, att denna person genom vilken jag gör mig känd är den som ger er Ordet? Nej, 

mina barn, det är er Mästare. - Tror du att Guds Ande är i den som bär ordet medan han talar? Detta är inte 

heller sant. - Jag har sagt er att en stråle av mitt ljus är tillräckligt för att upplysa och inspirera hans 

sinnesorgan och lägga på hans läppar en outtömlig ström av ord fulla av betydelsefulla läror som bevis för 

den icke-troende. Lyssna uppmärksamt på mig under denna tid så att ni kan bli starka för de kommande 

prövningarna. 

43 Innan ni tog emot min andliga närvaro bad ni till er himmelska moder för att be henne hjälpa er att 

förbereda en helgedom för mig i era hjärtan. För detta välsignar jag er, mina lärjungar. Hör mitt ord, som 

är den väg som leder till det fullkomliga, till det eviga. 

44 Du frågar mig: Vilka är de perfekta varelsernas gudomliga hem och liv? Sannerligen, jag säger er: 

Fråga inte om något som ni inte kan förstå i dagsläget. Agera enligt mina lagar, denna handling kommer 

att föra dig steg för steg högre upp på stegen till fullkomlighet, varifrån du kommer att kunna se, beundra 

och erkänna hur mycket Fadern har i beredskap för sina barns lycka. 

45 Även om din ande har varit en invånare i den andliga världen har den sett väldigt lite och vet 

nästan ingenting om det livet. Hur kommer ni härifrån att betrakta trösklarna till det som ni kallar lycka 

eller himmel? 

46 Din kropps ögon har i bästa fall kunnat se de närmaste stjärnorna; din vetenskap har inte fört dig 

mycket längre, och din ande, som skulle kunna upphäva avstånden och avslöja det osynliga för människan, 

eftersom den känner den andliga kunskapen som finns runt omkring den i sig själv och utanför sig själv, 

låter sig ryckas med av världens materialism, smälter samman med sin kropp, och i stället för att stiga upp 

förnedrar den sig, och i stället för att beundra tvivlar den. 

47 Ibland, när du förundras över skapelsens underverk, ropar du överväldigat: "Herre, hur stor är inte 

din makt!" utan att inse att allt som omger dig inte är något annat än en svag återspegling av vad det eviga 

livet är. 

48 Det är sant att jag med mina ord vill väcka ditt intresse för det andliga livet, men förstå vad jag 

säger till dig: för att nå det livet måste du nå det genom att utveckla din ande, och inte bara genom ditt 

intellekt. Intelligensen, hjärtat, känslorna och alla dina förmågor måste förenas med anden, då kommer du 

att uppnå den nödvändiga högre utvecklingen för att kunna skåda din Faders härlighet. Men om anden 

anförtror sig åt sinnesförmågan och överlämnar sig till den, kommer dess kunskapsförmåga att vara 

begränsad, precis som allt som är mänskligt. 

49 Himlen är inte en särskild plats i universum, min härlighet finns överallt, i det andliga och i det 

materiella. Säger ni inte att Gud finns i himlen, på jorden och på varje plats? Förstå alltså vad ni säger, så 

att ni förstår att där Gud är, där måste också hans härlighet vara. 

50 Jag vill att ni ska bo i detta oändliga Faderhem, att ni ska komma in i ett tillstånd av andlig 

förhöjning, så att ni, var ni än befinner er i universum, känner det gudomliga, att ni njuter av det eviga 

livet och upplever Skaparens närvaro. Denna bergshöjd har endast nåtts av dem som har tagit Mig som sin 

förebild och kärleken som sin väg. 
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51 Den som förstår denna lära måste inse att den här världen bara är en liten boning som för tillfället 

håller andan i sin hand för att avslöja grundläggande läror för den. Sedan de tidigaste tiderna har en 

trosfackla brunnit för att lysa upp människornas väg med sitt andliga ljus. Men hur få har inte anpassat sig 

till den! Hur få har inte framhärdat på vägen, och hur många har inte, när de kom till det vägskäl där döden 

stoppar dem, varit tvungna att framträda inför den andliga världen som om de vore främlingar, utan att 

känna till vägarna, lagarna och plikterna i den andliga världen, som är andens sanna hem! Hur orättvisa 

har ni inte varit mot er själva! 

52 Idag förklarar jag min undervisning för er så att ni kan omvända er och, medvetna om det mål ni 

strävar efter, ta vägen till det sanna livet. Och när döden kommer för att befria dig från köttet, kommer din 

själ att kunna resa sig och nå den andliga världen utan att bli överväldigad av förvirring, vilket är något 

värre än döden. När ni vet allt detta kommer ni att kunna leva i övertygelsen om att ni bara är tillfälliga 

människor på jorden, små barn som har varit tvungna att gå igenom den här skolan. Förbanna inte ditt kött, 

som är ostyrigt och upproriskt, och avskyr inte heller att behöva uthärda livet i denna värld, som du har 

betraktat som ett bedrägligt paradis fullt av frestelser och avgrunder. För detta kött, som ni har som ett sätt 

att leva på denna jord, kommer inte att vara ett hinder för er andliga utveckling uppåt eller för ett dygdigt 

levnadssätt om ni kan bemästra dess svagheter, passioner och svårigheter för att låta endast 

förandlighetens frö gro i era hjärtan. Jorden och den natur som omger människan innehåller nya lärdomar 

och hemligheter som framtida generationer kommer att lära känna. 

53 Mästarens smärta kommer inte längre att läka människorna, inte heller krigen som plågar 

nationernas arrogans eller eländet som renar människornas hjärtan. Andra hittills okända lärdomar 

kommer att ges till den tidens folk, som jag meddelar er i dag. 

54 Välsigna din smärta, torka inte bort dina tårar i ilska, välsigna ditt bröd, hur magert det än är. För 

hur långvarig din prövning än kan tyckas vara för dig här på jorden, så kommer det att kännas som om det 

bara har varit en minut när du väl är i det andliga livet, och du kommer att inse allt det goda som den har 

gjort dig. 

55 Himlen är ett fullkomligt tillstånd. Jag har föreställt er den som en omätligt stor och bländande vit 

stad, som ni ska inta genom ert mod, er tro och er fasta vilja. Bli soldater för denna sak! Förena alla er som 

redan har detta höga mål i åtanke, gå oförtrutet framåt och vinn strider i livet tills ni har lyckats få staden 

att överlämna sig till dem som har erövrat den med sin kärlek. Den staden är ditt hem, det hem är 

universum utan slut, där Skaparen bor med sina barn. 

56 Bär mitt ord i era hjärtan och i er kammares avskildhet eller i naturens frid, minns och utforska det. 

Var mina goda lärjungar. 

57 Till er som har haft nåden att höra mig i denna form säger jag: Behåll mitt ord, studera det, sätt det 

i praktiken i era liv, för snart kommer det inte att höras längre. Jag vill att ni, när detta händer, ska förbli 

mästare, fast förankrade i min undervisning, och inte som förvirrade lärjungar eller som barn som känner 

sig föräldralösa. 

58 I dag kan du fortfarande kalla folket att höra min manifestation; i morgon, när 1950 är över, 

kommer de bara att höra rösten från mina lärjungar och vittnen. 

59 Tvivla inte på människor, hur envisa och fanatiska de än är i sin religionsutövning. Varje själ 

befinner sig i ett utvecklingsstadium, och för var och en har den rätta tiden kommit för att ta emot dessa 

uppenbarelser. 

60 Lärjungar, förstå er uppgift och ta emot den med samma kärlek och lydnad som Jesus tog emot sitt 

öde. Be, vakta, drick lidandets bägare med tålamod och bär ditt kors med kärlek. Välsigna allting 

inombords och förlåt dem som har sårat dig, från hjärtat och i handling. 

61 Välsignade är de som i tårar säger till mig: "Mästare, jag lägger min smärta i dina händer, din vilja 

skall ske för mig." Min vilja är att ni ska få min frid, ni tålmodiga och fattiga människor, men glöm för 

några ögonblick era lidanden och be för världen, be för nationerna. Älska varandra! 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 75 
1 Ni inser att det nu är en lämplig tid att förvandla er själva till mina lärjungar. Ni förstår att denna 

väg kommer att leda er till det perfekta hemmet, som ni inte känner till, men som ni vet existerar och 

väntar på er. Kroppens ögon kommer aldrig att kunna se det som endast din ande kan skåda. Men oändliga 

underverk finns kvar för dem att njuta av, och när du beundrar dem utbrister du: "Herre, hur stor är inte din 

makt, hur underbar är inte din skapelse, hur oändlig är inte din kärlek!" - Sannerligen säger jag er: Stanna 

inte inom gränserna för vad du kan skåda med dina dödliga ögon, för bortom allt detta finns ett fullkomligt 

och evigt liv. 

2 Försök inte att föreställa er hur den gudomliga faderns hus kommer att se ut. Vänta tills din ande 

lär känna den, när den når den genom att stiga upp genom sina egna meriter. Jag säger er att ni inte 

kommer att bli besvikna, för det är den gudomliga överraskningen som sparas som en belöning för varje 

Guds barn. 

3 Detta jordiska liv är övergående och tjänar dig som ett steg på vägen uppåt och som en smältdegel 

för att nå det sanna livet. Den undervisning som jag avslöjar för er kommer att visa er vägen så att ni 

genom detta liv kan nå ljuset och freden och befria er från de materiella bojor som gör er underkastade 

världen. Den som redan här förbereder sin ande för denna övergång genom sina kärleksfulla gärningar för 

sina bröder, kommer när han träder in i den andliga världen att känna sig i sitt sanna hem, i sitt sanna 

fädernesland; han är ingen främling där. Men den som oförberett träder in i denna oändliga sfär kommer 

att känna sig som en främling i en främmande värld. 

landet måste känna. - En del tror inte på det livet, andra tror på det men fruktar det, men det finns också de 

som längtar efter det ivrigt på grund av sina otaliga lidanden. Till dessa senare säger jag: Begär inte att gå 

in i det andliga livet bara för att ni tror att ni där kommer att finna befrielse från era lidanden, för jag lovar 

er något mer än så i den tillvaron. Håll ut, uthärda din smärta, be och meditera, och avståndet som skiljer 

dig från mig kommer att förkortas. Din gråt i den här världen är inte evig, jag skapade dig inte för att 

ålägga dig en tung plåga. Förstå att varje smärta har en orsak, och att orsaken är någon av dina brister. 

Drick därför innehållet i denna bägare som kommer att avslöja många läror för dig. Tänk på allt detta 

innan Min röst kallar dig bort till det bortomliggande. 

4 Så talar jag till hela mänskligheten. Men till mina lärjungar säger jag: Ni ska vara mina modiga 

soldater, de som lämnar ett spår av kärlek efter sig och som bär fred, broderskap och välvilja som sin fana. 

Fattar min undervisning så att du inte blir förvirrad av de många teorier och läror som finns i världen idag. 

Men om någon i slutändan hamnar på sidospår är det ett tecken på att han eller hon inte har förstått mitt 

ord. Därför säger jag till er: Sök kritiskt i Mitt Ord om du vill, men låt inte vinden föra bort det. Behåll den 

i era hjärtan, kom ihåg den i er ensamhet och upprepa den i frid i den fria luften, så kommer ni att känna 

min närvaro, min kärlek och min barmhärtighet på nytt. 

5 Vilka kommer att bli mästare i min undervisning? - Förstå att ni inte bara måste undervisa med 

ordet utan också med gärningarna, för de kommer att vara det första som ni ska visa världen. 

Mänskligheten är trött på ord. Är det ett offer för att uppfylla den lag som er Herre har lärt er? På hans tid 

sa jag till er: "Älska varandra som jag har älskat er." Och Elia har nu sagt till er: "Älska er nästa och älska 

era bröder igen, så skall ni få ta emot min 

Fadern i all sin härlighet." 

6 Ni utgör ett folk eller snarare en gemenskap av andliga varelser i vars mitt jag har uppenbarat mig 

nu och i alla tider. 

7 Den Messias som profeterna förutspådde och som patriarkerna hoppades på, den Mästare som gav 

sitt ord och sitt liv till världen och som lovade att han skulle komma tillbaka, är samma person som idag 

har visat sig i detta folks lågtstående, osynlig för det materiella ögat men full av härlighet och majestät 

inför din ande. Jag har inte kommit för att skada dig genom att förebrå dig för hur du en gång behandlade 

mig. Kunde Gud inte ha förutsett det öde som väntade honom när han blev människa? Sannerligen säger 

jag er att Fadern frivilligt lade ner det offret av kärlek till er. Han visste redan innan han kom att korset 

väntade på honom, men han visste också att hans offer skulle ge dig den perfekta lektionen i den renaste 

kärleken och visa dig den väg genom vilken du skulle få förlåtelse för dina synder. 
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8 Förstå att jag är den trogna väktaren som vakar över alla, både de rättfärdiga och syndarna. Likt 

tjuven som väntar på natten för att överraska den sovande, går jag in i ditt hjärta. Därifrån tar jag bara 

smärta med mig och lämnar min fred till er som bevis på min närvaro. Lär dig att känna Mig i händelserna 

i ditt materiella liv. Känn Mig när du sitter runt bordet och äter ditt bröd. Jag säger er att jag verkligen är 

närvarande i det ögonblicket. Ät i fred och det är jag som delar ut ert bröd - samförståndets, fredens och 

välsignelsens bröd. 

9 Hur den gudomliga Anden lider när han finner oenighet, illvilja och brist på kärlek i familjerna! 

När du återvänder till kärlekens väg kommer du omedelbart att känna min närvaros frid. 

10 Min undervisning är mycket detaljerad så att du kan ta till dig en del av den. När de som ni kallar 

utlänningar kommer till den här nationen och får höra talas om denna uppenbarelse, kommer de nyfiket att 

fråga mig: "Herre, varför älskar du den här nationen så mycket och har gynnat den genom dina läror?" På 

detta svarar jag: "Jag älskar den lika mycket som du och hela mänskligheten. Men inte alla av dem skulle 

ha förstått mig i den form i vilken jag gjorde mig känd - ni ska inte betrakta dem som utlänningar, ni ska 

sätta dem vid ert bord och tala med dem, för bland dessa hjärtan finns de som kommer att föra mitt ord till 

andra folk. De ska så på sitt sätt och kämpa som goda soldater. Men när striden väl är över och freden 

framträder som en gudomlig regnbåge på himlavalvet, kommer en andlig lovsång att utbrista från alla 

mina barn som har befunnit sig på olika platser på jorden, men som ändå har förenats i bön och strid. 

Denna lovsång kommer att vara den som lyder: "Ära åt Gud i höjden och fred på jorden för människor av 

god vilja." 

11 Idag är ni fortfarande som barn som behöver sin Faders kärlek. Det är därför jag överöser er med 

mina smekningar, för jag är er Fader. Jag tränger in i ditt hjärta och vet allt som du har inom dig. Ingen 

kan ha hemligheter för mig, för jag bor i er. 

12 När du knappt hade börjat höra detta ord var din tros låga svag och ljuset svagt. Men allteftersom 

ni gradvis har förstått min undervisning har ljuset från er tro förvandlats till en flammande fackla. 

13 I sanning säger jag er att endast med tro och med en orubblig önskan att uppfylla min lag kommer 

ni att kunna korsa denna öken som det starka Israel från den första eran. 

14 Dra dig inte undan från livets prövningar och kasta inte mina lärdomar i vinden, för de formar din 

själ. 

15 De starka kommer att vara de som bäst vittnar om min manifestation och min sanning. De svaga 

kommer att leta efter ett sätt att låtsas att de uppfyller sitt uppdrag, medan de i själva verket inte vittnar om 

Min lärdoms kärlek och barmhärtighet genom sina gärningar. 

16 Det finns fortfarande några år kvar under vilka ni kan fortsätta att höra dessa läror så att ni kommer 

att vara väl förberedda att föra vidare Mina läror när Mitt (talade) Ord är över. 

17 Redan nu säger jag er att ni inte är mer än någon annan, att den tro som ni har närt på att ni är en 

nation av privilegierade varelser är ett misstag, för Skaparen, i sin fullkomliga kärlek till alla sina varelser, 

privilegierar inte någon. Jag säger detta till er eftersom ni i morgon ska presentera den lära som jag har 

gett er under denna tid för era bröder, och jag vill inte att ni ska framstå för dem som kommer efter er som 

överlägsna varelser, och det ska inte heller framstå som att det var förtjänsten som gjorde er värdiga att 

vara de enda som hörde mitt ord. 

18 Ni bör vara förstående, ödmjuka, enkla, ädla och barmhärtiga bröder. 

19 Du bör vara stark men inte övermodig, så att du inte förödmjukar de svaga. Om du har stor 

kunskap om min undervisning ska du aldrig skryta med din kunskap, så att dina bröder inte känner sig 

underlägsna i förhållande till dig. 

20 Ni bör vara medvetna om att allt ni har samlat i era hjärtan inte har givits till er för att hamstra, 

utan för att göra min sanning känd för era bröder, av vilka varje arbetare har tilldelats ett antal av mig. 

21 Varför upprepar ni alltid för er själva att allt gott ni gör kommer att vara till gagn för er själ? 

22 Hysa inte själviska önskningar och tänk bara på din frälsning och din belöning, för din besvikelse 

kommer att bli mycket smärtsam när du går in i det andliga, eftersom du kommer att upptäcka att du i 

verkligheten inte har förtjänat någon belöning. 

23 För att ni bättre skall förstå vad jag vill säga till er ger jag er följande exempel: Det finns och har 

alltid funnits män och kvinnor som har gjort det till sin uppgift att göra välgörenhet bland sina bröder, men 

när de kom till mig kunde de ändå inte visa mig någon förtjänst för sin andliga lycka. Vad var orsaken till 
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detta? Kan ni tänka er att de hade varit offer för orättvisa från sin fars sida? Svaret är enkelt, lärjungar: de 

kunde inte skörda gott för sig själva eftersom deras gärningar inte var uppriktiga. För när de sträckte ut sin 

hand för att ge något, gjorde de det aldrig av sann barmhärtighet mot den som led, utan de tänkte på sig 

själva, på sin räddning, på sin belöning. En del av dem var drivna av egennytta, andra av fåfänga, och detta 

är inte sann barmhärtighet, för den var varken känd eller osjälvisk. Jag säger er att den som inte har 

uppriktighet och kärlek i sig sår inte sanningen och inte heller förtjänar han någon lön. 

24 En skenbar välgörenhet kan ge dig många tillfredsställelser på jorden, som kommer från den 

beundran du väcker och det smicker du får; men den skenbara välgörenheten når inte Mitt rike, endast den 

sanningsenliga når det. Där kommer ni alla att gå utan att kunna dölja minsta lilla orenhet eller 

ohederlighet. För innan ni kan framträda inför Gud måste ni ha lagt undan galakläder, kronor, insignier, 

titlar och allt som tillhör världen, för att framträda inför den högste domaren som enkla själar som inför 

Skaparen redogör för den uppgift som anförtrotts dem. 

25 Förstå att ni är de människor som har vandrat sedan den första tidsåldern. Förena er nu i en enda 

vilja, då kommer ni att kunna uppleva mina mirakel och säga: Gud har förlåtit oss, Herren överöser oss 

med sin kärlek. 

26 En del av er kommer hit i ett barns jordiska kläder, andra i en ungdoms eller jungfrus kläder och 

ytterligare andra i en gammal mans skepnad. I dessa kroppar kan bara min blick upptäcka dig. 

Jag är den enda som vet vilken börda var och en bär och vilken försoning han fullgör. De tistlar som 

har borrat sig in i era fötter är det bara jag som ser, och det är min kärlek som tar bort dem för att sedan 

läka era sår. 

27 Jag vill att Mitt Ord, som ni kommer att ta emot fram till 1950, ska förena er alla, och att det inte är 

smärta. Men så länge ni säger: "På en sådan plats är det inte sanningen som levereras", kommer ni att i era 

hjärtan vårda frön till splittring och oenighet. Din arrogans och din fåfänga får dig att känna dig överlägsen 

de andra (brödraskapen) och först; men på detta sätt tar du inte den gudomlige Mästaren som din förebild. 

Ordet, som är ett med Fadern, blev människa av kärlek till syndarna, men ni kan inte förkasta er arrogans, 

er falska självkänsla, för att älska era bröder så som jag har lärt er. 

28 För att göra mig känd för detta folk var jag tvungen att göra min röst materiellt hörbar genom att 

använda en mänsklig röstbärare som inte ens är ren av sinne och hjärta. Ni bedömer era bröders 

handlingar, och om ni finner dem ofullkomliga förkastar ni dem och tar avstånd från dem. Men jag frågar 

dig: Är detta den undervisning som jag har gett er? Jag har sagt till detta folk: "Stå upp och gå!" Men det 

liv som jag har gett den är att den ska ägna det åt kärlek och service till sin nästa. Men ni har inte försökt 

leva i Lammets mildhet, ni är hårdnackade, hårdhjärtade, och det är därför som det finns stridigheter och 

splittring bland er, vilket gör er till likhet med de nationer som är i krig. Kom ihåg vad jag har sagt till er: 

Döm inte din bror, för din Gud och Herre kommer i sinom tid att döma dig. Följ inte de dåliga exemplen 

från män, utan agera som din Mästare. Ni har ett perfekt exempel som kan lära er på er utvecklingsväg 

mot den utlovade staden, där er Faders kärlek väntar på er. 

29 Vill ni att de profeter från den första eran skall dyka upp bland er, som varnade er på gator och torg 

med klagorop, så att ni skulle omvända er och omvända er från era överträdelser? Sannerligen säger jag er 

att ni skulle tro att de är galna och inte tro på dem! Men några kommer att resa sig och tala till 

folkmassorna vid porten till kyrkorna och gudstjänstlokalerna där människor samlas för att tillbe mig, och 

de kommer att avslöja avgudarnas falskhet och förkunna den tillbedjan som Gud vill ha av sina barn. 

30 Här bland er har varje röstbärare, andligt instrument eller siare varit en profet. Deras röster, 

förenade som en, har rest sig för att lära detta folk vägen (till frälsning) genom bön, utövande av 

barmhärtighet och dyrkan av Gud genom era kärleksfulla gärningar för era bröder. Hur kommer det sig att 

ni ibland avviker från vägen, trots att den är märkt med den gudomliga kärlekens blod? Är det möjligt att 

ni förväxlar den med de vägar som människor har markerat med blod från brodermord? 

31 Ditt samvete vet hur mycket skäl jag har att tala till dig på detta sätt. Men ditt hjärta är motståndare 

och tror att jag talar till dig med överdriven hårdhet. Då frågar du mig med ånger och tårar om du tillhör 

dem som lämnar den här vägen med fläckar eller som fyller sina bröders hjärtan med smärta? Jag säger er 

att ni inte kommer att gå vilse, för min väg är klar och tydlig, och den som öppnar sina ögon och söker den 

kommer snart att finna den. 
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32 Jag kommer att avsluta mitt ord, och senare kommer människor att komma från fjärran länder för 

att fråga dig om det är sant att Gud har kommit till dig och talat till dig som Mästare. Vad kommer du att 

svara då, och hur kommer ditt vittnesmål att se ut? 

33 Under lång tid har jag knackat på dörren till ditt hjärta och det är därför jag sa att jag är nära dig, 

men du har inte öppnat dörrarna så att jag kan komma in och bo i dig. Jag har stannat utanför och har 

fortsatt att knacka tålmodigt. 

34 Ett av de allvarligaste karaktärsfelet är hyckleri. Tala inte högt om kärlek så länge du inte kan älska 

mig i dina medmänniskor. Hur många av dem som fördömde Judas kyss vill inte inse att de gav sin bror en 

kyss av låtsat broderskap och förrådde honom i ryggen! Hur många av dem som säger att de tjänar de 

behövande ser jag som ger ljus, sanning och välgörenhet i utbyte mot pengar? - Varför, när någon 

skrämde dig med sina frågor, agerade du som Petrus i hans svaga stunder, förnekade mig och bekräftade 

att du inte ens kände mig? Varför fruktar du "mänsklig rättvisa" och inte min? Men sannerligen, säger jag 

er, mellan den gudomliga rättvisan och era synder finns Marias förbön, er himmelska moder, som alltid 

går i förbön för er. 

35 Jag lär er att leda folkmassorna, även om jag redan under den andra eran har visat er hur ni kan 

leda dem utan att de tröttnar - nämligen genom att återuppliva dem genom Mitt ords vänlighet, ge dem 

näring i öknen och utföra mirakel för att väcka tro i deras hjärtan. 

36 Jag har berättat för er att år 1950 kommer min förkunnelse att upphöra, som jag har haft med er 

genom röstbärarnas sinnesorgan. Men likaså säger jag er att innan jag avslutar den kommer det att finnas 

röstbärare vars sinnen jag kommer att stänga före den angivna tiden på grund av deras orenhet och brist på 

andlighet. Men detta kommer att göras så att de inte förvirrar någon med läror som inte innehåller min 

sanning. 

37 Mitt ljus lyser upp, men det bländar inte och förvirrar inte. Jag är sanningen. Fundera på detta ord 

och denna uppenbarelse och ditt samvete kommer att säga dig om det lär dig det sanna livet. 

38 Kom ihåg att det finns två tidsåldrar som mänskligheten hittills har genomlevt: Den första, som 

upplystes av ljuset från kunskapen om den gudomliga lagen; den andra, som stärktes av den gudomliga 

kärlekens läror som jag gav er i Jesus. En ny tid börjar redan sprida sina strålar över människorna, men de 

sår och skördar fortfarande ondskans frön, förstör varandra, skadar varandra och kämpar broder mot 

broder till döden. 

39 Århundraden och århundraden har gått, och fortfarande tröttnar människorna inte på att så och 

skörda så mycket ont, inte heller har de tröttnat på att orsaka så många tårar, inte heller har de tröttnat på 

att vattna jorden med människoblod. Till vilken grad av bitterhet kommer de att tömma smärtans kalk, för 

att den ska kunna stoppa dem på deras obevekliga väg och föra dem tillbaka till den sanna vägen? Din 

Fader vill inte att du ska dricka den jäst som finns kvar på botten av kalken. Ändå är det detta ni strävar 

efter med er stolthet och ert hat. 

40 Älskade människor, kom ihåg att människor är hungriga efter fred. Varför förbereder ni er inte för 

att föra fram de goda nyheterna till dem med era kärleksfulla gärningar, för att höja dem till tro och sant 

liv? Varför inte sträcka ut en generös och uppriktig broderlig hand till dem och uppmana dem till 

eftertanke och bön? 

41 Du kommer säkert att stöta på arrogans hos vetenskapsmännen som tror att de vet och kontrollerar 

allt, som tror att de har upptäckt oändlighetens hemlighet. Men med vilken vishet och rättvisa kommer jag 

att plåga dem, och detta kommer att bli den tid då detta folk, som redan vet hur man vittnar om min lära, 

kommer att tala om Anden, om evigt liv och om kunskapen om andlig gemenskap med Gud. Hans röst ska 

nå jordens nationer, och vittnesbördet ska vara som ett groende frö som faller på bördig mark. 

42 Människor kommer att öppna sina andliga ögon för ljuset. Men sannerligen säger jag er att innan 

detta sker kommer de fortfarande att behöva ta emot många besök från naturen, som kommer att 

förskräcka och skaka mänskligheten. 

43 När allt detta är gjort kommer Guds obevekliga rättvisa att visa sig och sätta stopp för en så stor 

vanhelgande och en så överdriven stolthet. 

44 När den svåra prövningen är över kommer många av dem som hade glömt mig att vända sig till 

bön, och många som trodde att det - för att upptäcka och känna till naturens hemligheter - skulle vara 
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nödvändigt att avstå från all andlig tro och vördnad för Gud, kommer att inse sitt misstag. Mitt ljus 

kommer att överväldiga dem och ge dem det som deras fattiga intelligens aldrig skulle ha upptäckt. 

45 Vetenskapsmännen har varit mycket otacksamma, för de har glömt bort honom som skapade allt 

det som de är så stolta över i dag och tror att de upptäckte det. 

46 Dumma och dåraktiga har de också varit, för de har varit fyllda av stolthet och en känsla av 

överlägsenhet och trott att de har trängt in i kunskapen om skapelsen, trots att de bara känner till den ytligt. 

47 Ingen kan ta del av Guds hemliga råd om han inte anser att det är bra att avslöja något av dess 

innehåll för sina barn. Detta borde få dig att förstå att den som vill veta vad Herren har i sitt gömda 

visdomsnäste måste söka det genom ödmjukhet, kärlek och förandligande. 

48 Den högsta kunskapen är inte förbehållen människor med högt utvecklade sinnen, utan människor 

med hög andlig mognad. 

49 Det skulle räcka om ni, vittnena och lyssnarna till detta ord, skulle göra denna lära känd som 

människorna inte har tänkt på, och omedelbart, upplysta av sin ande, skulle de gissa min sanning i era ord. 

50 Jag behöver människor av god vilja, modiga och trogna människor, känsliga för utländsk smärta 

och ivriga att uppfylla Min lag, så att de som Mina sändebud korsar gränser, korsar länder och sprider 

kunskapen om detta gudomliga budskap - människor som förklarar orsaken till besöken, Min rättvisa, 

krigen, förstörelsen och smärtan; som också visar den säkra vägen att finna fred och hälsa, vare sig det 

gäller själen eller kroppen. 

51 Från detta folk kommer heralderna, profeterna för mitt nya ord, arbetarna och såarna av denna 

undervisning om kärlek och förandligande, och därför måste det ske en rening och en bedömning bland er. 

52 Den uppenbarelse av min Ande som jag lovade under den andra epoken är den som ni nu bevittnar, 

människor. Kom ihåg att dess slut redan är nära. Använd var och en av mina läror, för efter 1950 kommer 

de inte längre att höras i denna form. Timmen är bestämd och min vilja är oåterkallelig. Om jag inte höll 

mitt ord skulle jag inte längre vara er Fader, för jag skulle sjunka ner till nivån för de människor som idag 

stärker sig själva i en avsikt och imorgon förråder sig själva. 

53 I Guds råd kan det inte ske någon förändring, för eftersom han känner till framtiden kan han inte 

fela. 

54 Gud har förutsett allting från början, med högsta rättvisa och fulländning. 

55 Förstå vad jag säger till er, så att ni också kan vara oföränderliga i era gärningar, så som er Mästare 

har lärt er. 

56 Jag talar till er om det strålande ljusmoln som Mina lärjungar från den andra tidsåldern skådade i 

Betania och som siarna nu har skådat. Sannerligen säger jag er att inte ens de som såg mig dela mig mellan 

molnen förstod innebörden av den manifestationen. Inte heller de som såg mig stiga ner i andevärlden vid 

den tiden förstod innebörden av detta "moln" förrän Mitt Ord förklarade allt för er och Mina andliga 

budbärare gjorde det begripligt för er med sina detaljerade och tydliga ord. - Till och med lärjungarna i 

den andra eran, i de ögonblick då de såg sin mästares uppstigning utan att förstå den, var en andlig varelse 

närvarande som förklarade för dem att världen skulle få se denna Jesus, som de såg sväva uppåt mellan 

molnen, stiga ner på samma sätt, det vill säga i andevärlden, i en ny tid. 

57 Denna nuvarande manifestation är uppfyllandet av detta löfte, o folk. Om det sätt på vilket jag har 

kommit verkar alltför ointressant för några av mina barn, så beror det på att de inte har kunnat höja sig 

andligt för att skåda det strålande ljus med vilket min Ande lyser upp den nya eran. 

58 Även under den andra tidsåldern kände sig många människor besvikna som drömde om att den 

utlovade Messias skulle komma när de såg Kristi enkla yttre utseende, och därför förnekade de mig. De 

kunde inte upptäcka närvaron av himmelriket, ljusets och sanningens rike, genom Jesu yttre fattigdom. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 76 
1 Det är en dag av nåd för dig. Du kommer för att höra mitt kärleksfulla ord som översvämmar ditt 

hjärta med kärlek. Ni darrar av glädje vid tanken på att ni är föregångare till de generationer av mina 

lärjungar som snart kommer till jorden. Då bekänner du inför mig att du är för klumpig och för svag för att 

utföra en uppgift som är värdig mig. Du tvivlar eftersom du inte har förstått mig. Men jag skulle inte 

skicka dig på ett så svårt uppdrag om jag såg dig svag som du är just nu. Mina läror kommer ner till er dag 

efter dag för att lära er och stärka er så att jag kan skicka ut er i strid så snart ni är starka i er tro. 

2 Sannerligen säger jag er: Om någon tror att syndare inte är värda att bli räddade av mig, så känner 

han mig inte. Jag vill inte att något av mina barn ska dö, och än en gång är jag beredd att offra mig för att 

rädda dem och leda dem till det sanna livet. Förstå att det inte är möjligt att det finns en varelse som - 

skapad för ett specifikt mål - kan få Skaparens vilja att förändras; och ni skapades för att stiga upp till mig 

på sanningens väg. Detta är den väg som människor har förlorat genom sin materialism och som jag visar 

er på nytt genom min kärlek. 

3 Jag kommer att få denna mänsklighet att, precis som Israels folk, bryta slaveriets kedjor och bege 

sig till bergets fot där de kommer att höra min röst som visar dem vägen till det utlovade landet. 

4 Jag gav inte hela mänskligheten nåden att höra mitt ord under denna tredje epok; jag gjorde det 

bara för dem som kunde känna mig i denna form och tro mig. Denna manifestation, detta ord, ska tjäna 

som förberedelse för att hela mänskligheten senare ska känna min närvaro i en enda form: den andliga. 

5 Frukta inte, människor, ha förvissning om att ni inte kommer att vara ensamma i denna ödestimme, 

för naturen kommer att tala och naturkrafterna kommer att vittna och uppfylla mina profetior så att 

mänskligheten kan veta att detta är den tredje tiden, den tid då den Helige Ande manifesteras. 

6 Min rättvisa kommer att komma över varje varelse och beröra varje människa, precis som Herrens 

ängel kom över Egypten och verkställde min dom, där endast de som hade märkt sin dörr med lammets 

blod räddades. 

7 Sannerligen säger jag er att i denna tid kommer alla att bli frälsta som vakar och tror på Ordet och 

löftena från Frälsaren, det gudomliga Lammet, som offrade sig själv för att lära er att be och att med 

fullkomlig kärlek fullfölja era försoningsuppdrag, eftersom Mitt Blod kommer att skydda er som en 

kärlekens mantel. Men den som inte vakar, den som inte tror eller den som hädar ska drabbas så att han 

vaknar upp ur sin slöhet. 

8 År 1950 närmar sig och snart kommer domens tid som jag talar till er om, tiden för ljusets kamp 

mot mörkret. Förbered er, människor, titta på och be, känn era bröders smärta. ser hur kropparna och 

själarna blir alltmer sjuka; fulla av rädsla för de faror som väntar på dem, söker de efter en fyr som kan 

lysa upp dem och en balsam som kan bota deras sjukdomar. Jag har förberett er för att bli herdar för dessa 

förlorade får och föra dem till mig för att rena deras själar, läka deras kroppar och bana väg för dem, 

genom att ingjuta kärlek och rättfärdighet i dem så att de kan börja ett nytt liv. 

9 Mitt ljus har dykt upp på denna jord och sprider sig överallt; det samlar runt mig mina barn av alla 

raser och trosbekännelser. Ni som nu hör mitt ord har återfått era andliga gåvor, ni är helade och fulla av 

styrka. När mänskligheten väl har upplevt dessa händelser kommer den att kalla er för de frälsta. De 

kommer att be dig att ge dem lite av denna sanning som jag har uppenbarat för dig och de kommer ivrigt 

att lyssna till dina ord. Det finns många som redan borde läsa den här boken, men som har skjutit upp sin 

ankomst, och som kommer att komma när Mitt Ord är färdigt. Men till den tiden skall ni vara beredda, och 

ni skall undervisa dem med kärlek, så som jag har undervisat er. 

10 Frukta inte mörkret som dina bröder lever i, inte heller spetälska eller tungans svärd. De kommer 

att närma sig dig, vissa motvilligt, andra med förståelse, och alla ska du kärleksfullt instruera. Jag har talat 

till er med kärlek och mina ord har varit en smekning och en tröst för alla mina barn. Jag har kommit inför 

stora mängder människor, utan att bry mig om att vissa tror på mina ord och andra förnekar dem. Jag har 

vårdat människans hjärta utan någon som helst favorisering. Denna vattning av min kärlek kommer att 

göra den fruktbar och på kort tid kommer människans liv att förvandlas. Efter att Mitt Ord har avslutats 

kommer ni att fortsätta att vara där som Mina lärjungar, och ni kommer att följa Mina steg och vittna om 

sanningen i Min undervisning med era verk. 
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11 Jag vill göra dig till ett starkt folk, en kämpe som övervinner alla hinder och når målet för sitt 

uppdrag för att vinna den höga belöning som jag har lovat honom. När jag smorde er, lät jag er känna era 

andliga gåvor och ni blev utrustade för den stora dagens arbete. Pröva inte dessa andliga gåvor, utan tro på 

dem och bryt inte mot tron. Sätt mig inte på prov, för om du gör det kommer jag alltid att visa vem jag är! 

Men om jag sätter dig på prov skulle du bli svag. 

12 Om du vill bota de sjuka, gör det i mitt namn och utför din uppgift med ödmjukhet. När jag gör 

slutet på era bröders och systrars liv uppenbart, be mig inte om att förlänga deras existens. Bli vägledare 

för de själar som kallas bort till det hinsides och som jag anförtror åt din barmhärtighet. Men om din 

uppgift är att återställa kroppens hälsa, känna din brors smärta och använda dina andliga gåvor, ge råd och 

uppmuntra, då kommer din kärlek att göra underverk. 

13 Du rekommenderar mig de hjärtan som på grund av sin okänslighet inte har accepterat min 

undervisning. Beväpna er med tålamod, för om ni tror på mitt ord kommer ni att så detta frö i alla hjärtan 

och jag kommer att ge de människor som anförtrotts er de nödvändiga bevisen för deras övertygelse. 

14 Jag vill att ni alltid ska komma ihåg min undervisning, för jag har inte kommit för att tala i det 

tomma, utan för att sätta mitt ljus i era sinnen och hjärtan. Kom ihåg: om ni inte använder min 

undervisning kommer många hungriga som har väntat på mig länge att gå tomhänta därifrån, eftersom de 

vet att jag kommer att komma för att rätta till alla fel. 

15 Mina utvalda är klokt nog utspridda i alla nationer, de har alla ett uppdrag från mig att utföra. En 

del kommer till detta land, uppenbarligen av materiella skäl: en del söker arbete, andra söker vila. Jag vill 

att ni ska vara förberedda till den tiden, att ni redan ska vara mina lärjungar. Det är bara på detta sätt som 

mitt ord kan finna tro - genom det exempel och den tro som folket kan ge sina bröder. 

16 Jag är den gudomliga förvaltaren som kommer att skicka ut er i rätt tid för att sprida säden. Men 

jag vill inte höra följande ord från mina lärjungar: "Mästare, du sa till mig att marken var beredd och 

renad, men jag fann törnen och stenar som jag snubblade på." 

Men jag svarar dig: Jag har inte erbjudit er en blommig väg, jag har sagt er att det är samma väg som Jesus 

gick i den andra tidsåldern, och efter honom alla hans lärjungar. 

17 Ni kan alla följa mig eftersom ni är rena. Innan jag drog er till mig, renade jag er. Därför är ni 

värdiga att så min säd i era bröders hjärtan. Fälten är förberedda, för Elias' ande har varit som klockans 

ljud i denna tid och väckt alla som sov. Han väcker er så att ni hör min röst och inte låter Mästaren tala 

ensamt i öknen. Alla ni som blir uppfriskade när ni hör mitt ord har vaknat av den andliga herdens nåd. 

Sannerligen säger jag er: När jag ser er samlade och lyssna till mig, då är det glädje i mig, men när ni inte 

går fram till trädet för att äta av dess frukt, då är det sorg i er Fader. 

18 Jag har kommit för att förena er med de människor som länge har varit utspridda i världen; jag vill 

förena de tolv stammarna för att sedan göra dem till en enda och sända den bland mänskligheten med ett 

fredsuppdrag. Men när jag ser otacksamheten bland dessa barn kan jag bara känna smärta och sorg. 

19 Jag anförtror dig det eviga livets träd, vars härliga söta frukt är hälsa, glädje och frid. Jag har låtit 

människor plantera olika träd och har sett att de flesta av deras frukter har varit bittra och att deras odlare 

har tvingat mänskligheten att äta av dem. 

20 Mitt ord har mött din egoism. Det är därför jag har sagt till er att ni ska föra fram det som jag ger 

er till era bröder. Men ni vill bara uppdatera er själva med mina manifestationer utan att ta på er plikter 

gentemot andra. Men Mästaren har inte kallat dig för att lära dig onödiga läror, han har sagt till dig att lära 

dig denna gudomliga läxa så att du kan använda den senare i ditt liv genom att tillämpa den på din nästa. 

Jag avslöjar för dig just nu att din ande har en gammal skuld till alla som kommer till dig med ett lidande, 

ett behov eller en begäran. Tänk på med vilken kärlek jag placerar dem på din livsväg så att du kan 

fullgöra din gottgörelse genom att göra dem till föremål för din välgörenhet. 

21 Under lång tid har jag talat till er om att bilda en ny grupp apostlar i detta folks famn. Generation 

efter generation har hört mitt ord, och ändå upptäcker jag inte dem som genom sin ståndaktighet är pelarna 

i mitt tempel. 

22 År 1950 kommer att komma överraskande snabbt för er, och om ni då inte längre hör Mitt Ord 

kommer ni att känna er som föräldralösa. 
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23 Min rättvisa måste drabba er tills ni förstår att ni måste förena er och bilda ett folk fullt av harmoni 

och broderskap. Dessa tider närmar sig, och nu när det fortfarande finns tid för er att förbereda er, säger 

jag kärleksfullt till er: vänta inte som sovande tills den timmen kommer. 

24 Föreningen (av de olika gemenskaperna) verkar svår för er och omöjliggör er försoning och ert 

broderskap med alla jordens folk. Men sannerligen säger jag er att människorna till sist kommer att 

erkänna och älska varandra. 

25 När människor underkastar sin fria vilja sitt samvete och arbetar i harmoni med den gudomliga 

viljan kommer de att känna att livets börda blir lättare och att ingenting tröttar på kroppen eller själen. 

26 Hur Fadern längtar efter att ni alla ska känna er som barn gentemot mig och inte som anklagade! 

Varje gång ni lämnar jorden och presenterar er för mig för att redogöra för hur ni har fullgjort ert livs 

uppdrag, känner ni er tyngda av den anklagelse som ert samvete riktar mot er. Men nu är det dags för er att 

sjunga en sång av triumf och glädje när ni kommer till det hinsides, för ni kan säga till er Fader: "Herre, 

allt är fullbordat!" 

27 Om vägen hade varit bred skulle hela mänskligheten redan ha nått bergets topp. Men eftersom 

vägen har varit full av prövningar och porten smal, har det varit nödvändigt att förvärva meriter för att 

kunna ta sig fram på den. 

28 Det är omöjligt för er att redan i denna värld ha en uppfattning om vad eller hur mitt rike, min 

himmel och min härlighet är. Jag vill att ni nöjer er med att veta att det är ett tillstånd av fulländning för 

själen från vilket den upplever, känner och förstår andens fantastiska liv, som ni för närvarande varken kan 

förstå eller föreställa er. 

29 Jag säger er att inte ens de själar som lever på högre plan än det ni befinner er på känner till det 

livets verklighet. Vet du vad det innebär att leva "i Faderns famn"? Det är först när du bor där som du kan 

veta. Endast en vag föraning, en svag aning om detta mysterium berör ditt hjärta som en sporre på din 

utvecklingsväg. 

30 Kom till Fadern på kärlekens smala väg, som är barmhärtighet, som är förlåtelse, som är 

ödmjukhet, och du kommer att ta hans sorg från honom. 

31 Människor, jag har sett er gråta över världen. Var välsignad! Ditt hjärta börjar känna den 

främmande smärtan. Jag har sett dig lyfta dina tankar till mig i nattens tystnad för att be mig om fred och 

balsam för mänskligheten. I sanning säger jag er att ni inte vet hur mycket som ges till världen genom er 

bön! 

32 Oroa dig inte om du i det här livet inte får uppleva resultatet av dina böner och tårar för dem du 

inte ens känner. Smärtans mejsel slätar ut ditt hjärta och Mitt Ord för dig till välgörenhet i varje ögonblick. 

Idag förstår ni vilken makt ni har genom tankeförmågan, liksom genom andra förmågor som ni inte har 

kultiverat förrän nu. Inom dig finns ett liv som fortfarande är okänt. 

33 Kan ni föreställa er den smärta som en ande känner när den, när den återvänder till den andliga 

dalen, inser att den inte har kunnat fullgöra sin uppgift i världen och inte heller har kunnat avslöja sina 

förmågor och egenskaper för köttet? I den här tiden ger jag er mina läror på nytt, även om jag redan har 

gett er dem i den undervisning jag gav er under den andra eran, men ni kunde inte förstå dem då. Allt som 

du inte riktigt kunde förstå betraktade du som ett mysterium och du lade en slöja över det. Det är denna 

slöja som jag nu river sönder med mitt ljus så att mysterierna kan visa er sin sanna natur. 

34 Det var därför jag sa till dig att du inte kände igen tankens kraft. Idag berättar jag för er att tanken 

är röst och hörsel, att den är vapen och sköld. Den skapar och förstör. Tanken förkortar avståndet mellan 

dem som är långt ifrån varandra och hittar dem vars spår den har tappat bort. Känn till dina vapen innan 

striden börjar. Den som vet hur man förbereder sig är stark och oövervinnlig. Det kommer inte att vara 

nödvändigt för dig att använda mordvapen. Ditt svärd skall vara en ren och högljudd tanke och din sköld 

tro och kärlek. Även i tystnad ska din röst låta som ett fredsbudskap. 

35 Detta är den undervisning som jag nu ger er, och sannerligen säger jag er att mina ord inte kommer 

att gå förlorade, precis som inte en enda droppe av det blod som utgöts på Golgata var värdelös. Jag tar 

bara några ögonblick av den tid jag har gett er för ert materiella liv, genom vilket ni kan uppnå evigt liv. 

Dessa ögonblick är ovärderliga. 

36 Jag bad er inte ens att tro på mig när ni hittade vägen hit. Det var jag som föregick er och gav er 

bevis genom att bota era fysiska sjukdomar, ge er frid i er ande, eller något som ni trodde var ouppnåeligt. 
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Efteråt, när ni trodde på mig och troget ägnade er åt att uppfylla min lag, angav jag var och en sin uppgift 

så att han inte skulle avvika från vägen och bara ta på sig det som tillkommer honom och ge barmhärtighet 

och kärlek till sina bröder, så som jag har gjort med er. 

37 Tror du att alla som undervisar är mästare? Tror ni att alla som kallar sig Guds tjänare är mina 

sändebud, eller att jag har gett dem den uppgift de utför? Tror du att alla som styr, regerar och befaller i 

världen har de nödvändiga färdigheterna för att utföra denna uppgift? Nej, människor! Hur få är inte de 

som utför det uppdrag som har anförtrotts dem i sanning! Medan vissa tar en position som inte tillhör dem, 

ser de som borde ha den sig själva förödmjukade och nedvärderade. - Jag, som är er Gud, var tvungen att 

komma för att erbjuda er andlig gemenskap, och jag, som är er Kung, var tvungen att komma för att styra 

er, för att föra er själ framåt på utvecklingens väg. 

38 Tidigare har du bara samlat på dig ord som ingen har lärt dig att förstå eller tolka och som bara har 

förvirrat dig. Vem av er tror fortfarande på helvetets eviga eld efter att ha tagit emot mitt ord som ett frö 

och den fruktbara daggen från mitt ljus som förklarar allt för honom? - Ingen. Idag vet du att det inte är 

rädslan för straff som får dig att lyda min lag, utan din kärlek, född från djupet av ditt hjärta. De tider då 

din själ bävade inför en fruktansvärd och obönhörlig Guds rättvisa är förbi. Det som jag i tiderna avslöjade 

för er bildligt talat har misstolkats. Jag vill att du ska veta följande: När samvetet hos en syndare lyckas 

vända själen från sitt fasthållande vid materien och visar den alla dess fel, kommer förståelsen av dess 

otacksamhet att få den att omvända sig, och den skam som den lider kommer att vara så stark att den 

falska idén om en materiell eld som själens renande element i jämförelse med den kommer att verka svag 

för dig. 

39 Samvetet är Guds ljus, och detta ljus är kärlekens eld som förtär all orenhet. Se, detta är den "eld" i 

vilken själen smälts för att återuppstå full av ljus. 

40 Jag säger också att precis som det i samvetet finns en eld som inte är en materiell eld, så finns det 

också mörker och övergivenhet i själen som inte är som den du har i världen och inte heller som den du 

föreställer dig. 

41 Hur kan du tro att de dödas kroppar kommer att uppstå på domedagen och förenas med deras själar 

för att komma in i Guds rike? Hur kan du på detta sätt tolka det som du fått lära dig vid andra tillfällen? 

42 Köttet är av denna värld och stannar kvar i den, medan anden stiger upp och återvänder till det liv 

som den kom ifrån. "Det som föds av köttet är kött, och det som föds av min Ande är ande." "Köttets 

uppståndelse" är själens återförkroppsligande, och om vissa tror att detta är en mänsklig teori och andra av 

er tror att det är en ny uppenbarelse - sannerligen säger jag er: Jag har från mänsklighetens början börjat 

göra denna uppenbarelse känd för världen! Ni kan finna bevis för detta i Skrifterna, som är ett vittnesbörd 

om mina gärningar. 

43 Men under den här tiden har denna uppenbarelse kommit till din ande medan den befann sig på ett 

högre utvecklingsstadium, och snart kommer den att accepteras som en av Skaparens mest rättvisa och 

kärleksfulla lagar. Förkasta den idé ni hade om "domedagen", för den är inte en av era dagar, eftersom den 

är en tidsperiod, och "världens undergång" är inte den planet som ni lever på, utan slutet på det själviska 

liv som ni har skapat på den. 

44 Sannerligen säger jag er: Du lever redan i dag på en dag av 

Herre", är du redan under hans dom. Levande och döda döms för närvarande, tidigare och nuvarande 

gärningar vägs på dessa vågar (för domen). Öppna ögonen så att ni kan bli vittnen till att den gudomliga 

rättvisan gör sig påmind överallt. 

45 Just nu måste du vara stark, för stormen har släppts lös och frestelser väntar på dig vid varje 

tillfälle. Lämna Sodom och Gomorra - de syndiga städerna - och vänd inte ryggen till, för de bjuder in er 

(att stanna), och eftersom ni redan har frigjort er, sjunk inte tillbaka i deras famn, för det kan hända att ni 

efteråt inte längre har styrkan att separera er från dem. Gå utan att dröja till fredens stad, den stad som 

kommer att slå sig ner i ditt hjärta när tiden är inne. 

46 Hur länge kommer domen att pågå? - Ni vet inte, men sannerligen säger jag er att tiden för rening 

kommer att förkortas av min gudomliga barmhärtighet. - Till er gamla som är djupt ledsna för att ert sinne 

säger er att ni på jorden inte längre kommer att uppleva Min lags seger, säger jag i sanning: vem kan säga 

er med säkerhet att ni inte kommer att återvända till världen för att bevittna Mitt Rikes ankomst och ta 

ytterligare ett steg på evolutionens väg? Till dem som inte återvänder säger jag att jag från det 
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bortomliggande kommer att låta dem skåda min rättvisas seger, och dessa varelsers röst och närvaro 

kommer att kännas på jorden. 

47 Jag har gett er en ny undervisning. Med den har jag förstört felaktiga idéer eftersom ni har tolkat 

tidigare läror på ett jordiskt-materiellt sätt. Inse att jag talar till dig i olika former. En och samma 

undervisning presenterar jag för er på olika sätt så att det inte finns någon kvar som inte förstår mitt ord. 

Kom ihåg att hos alla dem som lyssnar till mig har varken anden eller sinnet samma utvecklingsnivå. Jag 

vet vad som behövs för alla; därför förmänskligar och begränsar jag mitt ord tills jag gör det begripligt för 

alla och var och en av mina barn. 

48 Efter att jag har gett er mina instruktioner, och för att ni ska dra de rätta slutsatserna av dem och 

för att er tolkning ska bli korrekt, sänder jag er mina andliga budbärare, budbärare och uttolkare av mitt 

ord, för att de ska hjälpa er i era studier och för att ni ska finna innebörden av mina uppenbarelser. 

49 Jag vill att ni ska förstå vikten av att studera och förstå mitt ord, för varje uttalande innehåller 

antingen en uppenbarelse eller en profetia, en dom eller en instruktion för er ande. 

50 De som ger Mitt Arbete den betydelse det har i denna tredje tidsålder, och som fördjupar sig i 

studiet av Mitt Ord, kommer att se hur många gåvor som var dolda i deras väsen blommar upp och 

utvecklas. Välsignade är de som vaknar till sin Herres röst, för när de börjar utföra sin uppgift kommer de 

att inse att de inte är utstötta eller eländiga som de hade trott, och de kommer dessutom att lära sig att de 

aldrig har glömts bort av sin Fader. 

51 De som på grund av dårskap, otro eller materialism inte utvecklar sina andliga gåvor och förmågor 

vid denna tid kommer att finna sig överväldigade vid varje tillfälle av de stora händelser och besök som är 

avsedda att inträffa under denna period. Därför säger jag till er: Förbered er, vakta och be, väck 

mänskligheten! 

52 Har du observerat ditt andliga uppvaknande? Är du övertygad om att du verkligen har sovit? Gör 

sedan med dina bröder vad Mitt Ord har gjort med dig, och du kommer att kunna inleda dialogen från ande 

till ande. 

53 När ni talar om mig och vittnar om mig, tala tydligt så att ni inte förvirrar någon. Har jag kommit 

gömd bakom hemligheter eller höljd i mörker? 

Jag har verkligen kommit i andevärlden, osynlig för era mänskliga ögon, men andevärlden betyder inte 

mystik eller mörker, utan ljus, sanning och klarhet för den som vet hur man observerar utan fördomar och 

undersöker med god vilja. 

54 Jag låter detta folk, som har bevittnat Min manifestation genom det mänskliga intellektuella 

organet, veta: För att den tid som den har ägnat åt detta studium och den kamp som den har fört för att 

förbli orubblig bland människorna skall bära frukt i morgon värdiga sina förtjänster, när detta ord inte 

längre ljuder genom röstbäraren, måste den i sitt hjärta ha samlat alla mina läror så att den kan vittna om 

denna sanning. 

55 Mitt folk säger till mig i sina hjärtan: "Mästare, under många år har vi hört ditt gudomliga ord utan 

att lyckas tränga in i kärnan av din undervisning. Hur kan vi då, under de få år som vi fortfarande kan höra 

dig, uppnå den utrustning som du kräver av oss?" Men jag säger er, om ni inte har kommit så långt att ni 

förstår min uppenbarelse, så beror det bara på att ni har saknat den inre samlingen och kontemplationen för 

att bättre kunna förstå de läror som jag har gett er hittills. 

56 Jag vill ge dig en nåd genom vilken du kan göra dig till egen all den visdom som jag har gett dig i 

mitt ord. Men tro inte att denna nåd består i en förlängning av min vistelse hos er. Nej! Vad skulle det 

tjäna till att stanna längre när jag har berättat allt och lämnat det i protokollet? Den nåd som jag talar till er 

kommer att ges till er omedelbart efter det att mitt ord slutar att ljuda i 1950. Sedan kommer jag att ge er 

en tid för att ägna er åt att läsa de otaliga lärdomar som jag gav er. Ni kommer att ägna er åt djupgående 

kontemplation och studier, vilket kommer att hjälpa er att upptäcka allt det andliga innehåll som Ordet 

hällde ut över människorna i sin förkunnelse. 

57 Genom dessa studier kommer ni gradvis att andliggöra er själva och öka er kunskap och 

utrustning. Då kommer du att glädjande utbrista: "Herre, var välsignad, för du har gett oss möjlighet att 

använda den rikedom av ljus som du gav oss och som redan har försvunnit från våra hjärtan". 

58 Detta är det tredje testamentet från den enfödde Guden, som har gjort sig känd för mänskligheten i 

tre olika former av uppenbarelse och under tre olika tidsperioder. 
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59 Ni kan inte förneka att under tiden för min manifestation fanns mina nådegåvor hos er, även om 

min rättvisa också var närvarande. Allt detta har hjälpt er att förstå att det verkligen var en gudomlig 

uppenbarelse och att det är säkert att en ny tidsålder har börjat för mänskligheten. 

60 O välsignade nationer, även om ni inte känner närheten av min närvaro och inte heller är medvetna 

om att ni har gått in i den nya eran, som är en era av ljus och rättvisa, så ger jag er min kärlek, min 

förlåtelse och min välsignelse. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 77 
1 Välkomna, älskade arbetare, ni som har förvandlat er till mina följeslagare i kamp och arbete. 

2 Med glädje erbjuder de mig frukten av sitt arbete som har omfamnat detta kors med kärlek, för de 

är glada över att veta att de tjänar er Fader. Andra kommer till mig ledsna och nedstämda; de är de som, 

när de hörde kättare, förrädare eller trollkarlar kallas efter dem på gatan, kände sig gripna av rädsla och 

skam, och sedan dess har de gömt sig för sina medmänniskors blickar, och när de äntligen talar om Mitt 

verk, gör de det kortfattat, med rädsla och osäkerhet. Vilken frukt kommer dessa rädda hjärtan att kunna 

bära, och vilken frid kan vetskapen om att vara lärjungar i denna undervisning ge dem? 

3 Jag vill att mina lärjungar ska känna sig som herrar över sig själva vid alla tillfällen, att de ska 

vittna om sanningen i min undervisning inför sina bröder genom sina kärleksgärningar, med upplyfta 

miner och med frid i hjärtat, för allt detta kommer att vara ett bevis på den fasta övertygelsen om 

sanningen som de har gett sig själva och ett vittnesbörd om tro och värdighet bland sina bröder. 

4 Till de svaga och rädda kommer jag att tala med ord som lyfter upp deras nedstämda själar och 

uppviglar deras tro. Jag kommer att övertyga dem om att ingen i världen kan ge dem en mer fulländad och 

andlig undervisning än den som jag nu har uppenbarat för er. 

5 När denna visshet genomsyrar deras hjärtan kommer de inte längre att gömma sig för sina bröders 

blickar, inte heller kommer de att skämmas eller fortsätta att vara tysta. De kommer att lyfta sina ansikten, 

de kommer att omsätta det ljus som min undervisning utstrålar i sina handlingar och de kommer inte att 

frukta någons dom, eftersom de har frid med sitt samvete. 

6 Jag har gett dig en undervisning och förklarat den för dig med lättförståeliga ord så att du snart kan 

praktisera den. Jag har lärt er principer som ni kan ha i åtanke i varje ögonblick av ert liv, eftersom de är 

outplånligt ingraverade i era hjärtan, så att ni kan vittna om min sanning utan att tveka och utan rädsla när 

människor kräver bevis av er. 

7 Jag har inte erbjudit er troner, kronor eller världens skatter, utan kunskapen om andens förmågor. 

Men sannerligen säger jag er att en av dessa andegåvor är värd mer än alla riken på jorden. 

8 Men jag säger er: även om ni vet att det jag har gett er är av oändligt värde, så bli inte fåfänga på 

grund av det. Var medvetna om att jag, er kung, ägaren till allt skapat, har kommit till er i ödmjukhet och 

utan att skryta. 

9 Den som vill känna mitt rike, bo i det och äga dess rikedomar måste vinna dem genom kärlek och 

ödmjukhet. 

10 Min Ande bjuder in alla till mitt rike, inte bara invånarna i detta land utan alla folk från alla 

nationer. Min säd är utspridd över hela världen; det är de som är märkta med Lammets blod som har 

kommit och kommer att fortsätta att komma bland mänskligheten för att dela med sig av de Goda 

nyheterna, för att skaka upp människor ur deras slöhet och för att bana väg. De kommer att väcka stora 

mängder människor och visa dem vägen till förandligande. De kommer att föregå nationerna på samma 

sätt som den stjärna som ledde magikerna under den andra tidsåldern och visade dem var Frälsaren föddes. 

11 Det är meningen att jag ska manifestera mig genom var och en av mina märkta, och mina 

manifestationer kommer att vara fulla av ljus, kraft och tröst. De kommer att vara mina vägvisare, mina 

profeter, mina inspirerade, de kommer att vara apostlar för förandligande, läkare, guider och rådgivare. 

Allt detta som jag talar till er var redan skrivet och förutsett. 

12 Här hade ni den tredje tidens budbärare, genom vars mun Elia talade och som förberedde den nya 

tidsåldern; ni hade röstbärarna genom vars förmedling Mitt ord ljöd. 

På andra områden kommer ni att få mitt budskap i olika former, vilket kommer att tjäna den andliga 

utrustningen, precis som denna proklamation har gjort för er. 

13 Budskapet kommer att vara kort, men när det har kommit måste de som har tagit emot det börja 

följa det med sina kärleksfulla gärningar. 

14 Mänskligheten kommer att förenas andligt genom dessa budskap, för kärnan i dem alla kommer att 

vara en: Min sanning. 

15 Låt ingen förvränga eller ändra innebörden av mina uppenbarelser, så att ni inte tar illa upp av 

olika tolkningar när stunden för ert möte kommer. 
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16 Ni som tar emot tydlig och riklig uppenbarelse, som min ljusstråle som har blivit Ordet, är de som 

har det största ansvaret för detta verk och för mänskligheten i den här tidsåldern. Välsignade är de 

lärjungar som är trogna min undervisning, välsignade är de som flitigt söker mitt ord, för i dem skall 

visdom finnas. 

17 En del deltar i mina möten av vana, och medan mitt ord talar till deras hjärtan, vandrar deras 

sinnen till olika platser, antingen upptagna av tunga bekymmer eller av meningslösa planer. Jag säger till 

er: sov inte under mina föreläsningar, för ni vet inte när jag kallar er för att utföra ett svårt uppdrag. 

18 Du frågar mig varför jag manifesterar mig genom en okunnig människas förmedling, och jag 

svarar dig att hans okunnighet finns i hans otränade sinne, men inte i hans ande, som redan är utvecklad. - 

Vissa säger: "Herre, med vilken noggrannhet blir dina förutsägelser sanna". Andra säger till mig med sorg 

i sina hjärtan att de är rädda att bli som förrädaren bland mina apostlar, tvingade av den tunga börda av 

bekymmer och plikter som de har på jorden. Men jag säger till er: Se på mig, jag måste vara uppmärksam 

på behoven hos alla världar och alla varelser som utgör universum, och ändå kommer jag ner till er för att 

ge er ett ljus, ett hopp eller en droppe helande balsam. 

19 Jag lovade er en gång att återvända till mänskligheten, och här är jag för att uppfylla det löftet, 

även om många århundraden har gått. Din ande längtade efter min närvaro i sin längtan efter fred, i sin 

hunger efter sanning, i sin längtan efter kunskap, och min ande har kommit ner för att låta dig höra 

undervisning i enlighet med den tid du lever i. Hur kan människor vilja fortsätta att leva ett liv som de har 

gjort hittills? Det är inte längre tidsenligt att fortsätta i andlig stagnation eller andlig tröghet i utövandet av 

riter och traditioner. 

20 Människorna bör redan nu lära känna sin Fader bättre, känna i sina hjärtan sin nästas smärta och 

med andens ögon se på de varelser som saknar ljus, som vandrar genom rymden och fyller sina 

inkarnerade bröder med smärta och mörker, så att de med sina böner kan leda dem på den andliga 

uppstigningens väg. 

21 Till höger och vänster om dig finns de behövande, till och med de som är döda för nådens liv, och 

du låter dem passera för att du inte vet vad du ska göra med dem. Men om ni inte vet vad ni ska göra med 

en av era bröder, vad ska ni då göra när ni ser världskrig bryta ut och smärtan mångfaldigas och svämma 

över? Du känner dig för obetydlig och maktlös för att på något sätt kunna hjälpa dem som lider. 

22 Det var nödvändigt att jag kom i denna tid av smärta för att påminna er om glömda läror och för att 

avslöja nya läror för er. Det kommer inte att vara nödvändigt för dig att utföra mirakel så som du 

föreställer dig dem. I sanning säger jag er att ni ofta utför verkliga mirakel som bara jag känner till, 

eftersom inte ens ni är medvetna om dem. 

23 Jag ber bara om att er tro är stor, att ni praktiserar andliga böner och att ni förblir konstant i det 

goda, så kommer era ögon att bli vittnen till stora mirakel. 

24 Jag lovade mänskligheten att jag skulle återvända i en annan tid, och här är jag och håller mitt 

löfte. Jag var tvungen att komma igen för att slutföra en undervisning som jag hade uppenbarat för er 

under två epoker, och vars sista del sparades för den tredje tiden. 

25 Det var inte ert hjärta som väntade på mig, eftersom det inte hade någon kunskap om löftet om min 

återkomst, eftersom mitt ord och mina profetior om den andra eran knappt är kända. Det var er ande som 

tog emot mig eftersom den höll mitt löfte inom sig och kunde känna Skaparens närvaro genom samvetets 

väckarklocka och uppskattade det gudomliga ordets essens när det rörde vid era hjärtans ömma strängar. 

26 Detta har varit en tid av nåd där ni enligt min vilja skulle känna det andliga mycket nära, eftersom 

jag har förmänskligat mitt ord, tillåtit användningen av den andliga världen för jordiska angelägenheter 

upp till en viss gräns och tillåtit er att se något av det bortomliggande och även av framtiden med hjälp av 

den andliga synens gåva. 

27 Alla dessa andliga manifestationer har förblindat ditt sinne för en kort tid, för jag finner dig 

förvirrad. Ni hör mitt ord, och även om det är tydligt, förstår ni inte dess innebörd. Ni vet att denna 

undervisning har kommit ner från mig, fri från all mänsklig påverkan, och ändå blandar ni den med kulter 

och riter som är specifika för avgudadyrkare och fanatiker. Du vet tillräckligt väl att denna undervisning är 

andlig, och du vill att den ska vara något konkret eller synligt för de materiella ögonen. 

28 Du har blivit förblindad av den flod av ljus som har strömmat över din ande. Du har ännu inte 

kunnat upptäcka kärnan i detta avslöjande. Men sannerligen, säger jag er, denna förvirring kommer bara 
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att vara tillfällig, och allteftersom ni tränger in i mitt ords kärna kommer ni att få kunskap om sanning och 

förandligande, både i tolkningen av läran och i dess praktik. 

29 Allting i er har inte varit ofullkomligt och orent, det fanns något som gjorde att ni kunde förstå 

budskapet från den tredje eran känslomässigt, och detta var er känslighet för det andliga, vilket är 

anledningen till att jag kallade er för pionjärer inom spiritualismen bland jordens folk. 

30 Detta budskap som ni får från er Mästare genom röstbäraren har varit en förberedande instruktion, 

för min kungörelse i denna form kommer snart att upphöra, och då ska ni börja förena er med mig från 

ande till ande och ge er ut till folken och nationerna för att överlämna budskapet om förandligande, vilket 

förkunnar för mänskligheten att den tredje tidsåldern har börjat, att den andliga epoken har börjat. 

31 Så länge du inte förstår eller förstår spiritualismens lära kommer jag inte att låta dig börja predika, 

för mitt ord är gudomligt vete som aldrig får blandas med annat frö eller med agnar. 

32 Innan det blir ljus i ditt sinne kommer det att finnas problem mitt ibland dig. Men det är 

nödvändigt att denna kamp blossar upp så att den tvingar er att reflektera och fördjupa er i Mitt verk tills ni 

känner igen det exakt och tydligt, tills ni upptäcker dess sanning och dess väsen. När denna kamp är över, 

när sinnesstämningarna lugnar sig och virvelstormen lägger sig, kommer folket att gå från mörker till ljus 

och bli förebud för en fredsdoktrin, en doktrin om gudomlig moral och en djup och sann visdom som 

kommer att avslöja människorna de mest oväntade hemligheter som hjälper dem att bli andligt stora, 

kloka, starka och upphöjda. 

33 Sök själens odödlighet genom att praktisera Min kärlekslära. Fälten är i ett lämpligt skick för att så 

mitt utsäde på dem. Inse förvirringen överallt, människor är som vindar som varken vet varifrån de 

kommer eller vart de är på väg. Det var nödvändigt för Mitt Ljus att visa sig på mänsklighetens väg. Ljuset 

har redan gryr, jag har sänt ut det, människorna behöver bara öppna sina ögon för att se det. För 

närvarande förbereder jag dig så att du kan lära dina bröder att lyfta sina ögon till oändligheten, där de kan 

skåda det gudomliga ljuset. 

34 Men sannerligen säger jag er, hur hårt och kallt jag slår era hjärtan, fastän de timme efter timme 

hör denna himmelska instruktion; er barmhärtighets portar har ännu inte öppnats. Jag har lärt er att besöka 

den sjuke i hans säng, att besöka fängelser och sjukhus för att bära en ljusstråle till dessa försoningsplatser. 

Jag har lärt dig att ge kloka råd eller ett ord av sann tröst. Vet ni varför jag skickar er alla till dessa platser? 

För att de som kan känna sina medmänniskors smärta ska kunna utöva barmhärtighet, och för att de 

kallhjärtade ska kunna bli rörda när de konfronteras med dessa bilder av smärta och få ett frö av 

medkänsla och barmhärtighet att börja gro i sina hjärtan. 

35 Se till att din tillvaro på jorden är fruktbar så att du en dag, när du kommer in i min närvaro, inte 

behöver bekänna med ånger att du inte visste hur du skulle använda tiden och att ditt liv var andligt 

ofruktbart. 

36 Det är det ögonblick då ditt samvete talar och talar om för dig om du har arbetat i renhet eller inte, 

om du har levt i harmoni med varandra, om du har tagit emot de behövande, de sjuka och de fattiga med 

kärlek och barmhärtighet. 

37 Be, kära lärjungar, att goda inspirationer alltid får följa er och att ni inte faller i frestelse i morgon. 

Jag vill se er förenade i mitt arbete, älska varandra och leva för att tjäna era bröder. 

38 Varje mötesplats där ni erbjuder mig er kärlek är som en gren; alla tillsammans bildar ett mäktigt 

träd. Vissa grenar är stora och starka, andra är små och svaga, men alla är betydelsefulla, för från deras 

förening kommer fräschör, skugga och skydd för de vandrande. Låt var och en ta hand om sin gren, för det 

närmar sig en virvelvind som kommer att skaka om trädets lövverk med våld och vrede. Denna prövning 

är nödvändig för att de torra bladen och den ruttna frukten ska falla, så att de många som söker skydd hos 

dig kan finna välgörande skugga för sina trötta lemmar och mogen frukt för att stilla sin hunger. 

39 De torra bladen och de dåliga frukterna är alla de rituella handlingar och sedvänjor som ni har 

infört i Mitt verk, trots att de inte hör till det - och som ni, eftersom ni ihärdigt har praktiserat dem dag 

efter dag och år efter år, till slut ser på dem som om de vore själva lagen. 

40 Jag vill att ni ska öppna era ögon för sanningen så att ni kan bli medvetna om renheten i min 

undervisning och gradvis göra er av med alla överflödiga saker som ni har lagt till era religiösa sedvänjor. 

41 Stormen närmar sig, men den kommer inte för att förstöra dig, utan för att ge dig en mycket stor 

fördel om du är försiktig och vet hur du ska använda dess lärdomar. Men om ni håller fast vid era seder 
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och bruk på grund av er fanatism och inte utnyttjar testet, kommer ni att hamna i en djup stagnation som ni 

inte vet hur länge den kommer att pågå. Därefter kommer en ny, ännu starkare virvelvind och sliter dig ur 

din sömn, dina misstag och din olydnad. 

42 Tänk noga på syftet med min nya manifestation och du kommer att komma till slutsatsen att jag 

kom för att befria dig från världens mästare, från okunnighetens och fanatismens kedjor, med vilka jag 

befriade din ande för att hjälpa den att stiga upp till mig och tjäna sin nästa genom att använda sina andliga 

förmågor. Men efter att jag har gett er denna frihet, vill ni då återigen falla in i mörkret och i ett ännu mer 

sorgligt ok? Tänk på det med den mognad som en utvecklad och instruerad ande har, så att du kan mäta 

konsekvenserna som en ny olydnad kan ge dig. 

43 Bli redan nu övertygade om att jag inte har kallat er för att dyrka nya symboler, utan för att lära er 

en kärlekslära. Förstå att det inte ens är min vilja att ni alltid ska stanna tillsammans i värmen på dessa 

mötesplatser, utan att ni så snart ni är starka ska börja omsätta den lärdom som ni har fått i handling. Det 

spelar ingen roll att ni tar avstånd från dem som lyssnade med er till Mästaren, för till slut är ni för alltid 

förenade i det andliga. 

44 Kom ihåg att jag har sagt till er att vetenskapsmän, teologer och filosofer kommer att komma till er 

för att fråga er, och att ni inte genom ovärdiga tillbedjanden och förvirrade ord får dölja briljansen i det 

ljus som jag har tänt i er ande, och att ni inte heller får fördärva uppriktigheten i ett oklanderligt verk, som 

det som har anförtrotts er, utan visa frågeställarna den visdom som jag har gett er. 

45 Tänk på era barn, på morgondagens generationer, som kommer att betrakta er som privilegierade 

varelser eftersom ni har haft den ojämförliga lyckan att lyssna till den Helige Andes röst genom hans 

röstbärare, och som naturligtvis kommer att vilja se den dygd och renhet, den förandligande och visdom 

som ni har fått av mig som ett arv i era verk. Har du någonsin tänkt på allt detta? - Men om ni utrustar er 

själva kan ni alla tjäna mig, ni kan alla vara goda och höja er till mig. Om det inte var så skulle jag inte ha 

kallat er under den tredje eran. 

46 Nu är ni människor, men jag kommer att göra er till änglar som kommer att leva i mitt ljusrike. 

Idag står ni inför prövning, ni renar er själva i denna smältdegel av besök som ni kommer att gå ut ur rent 

och starkt. 

47 På samma sätt som jag påpekar dina brister så att du kan rätta till dem, så välsignar och lovordar 

jag också dina goda egenskaper och goda gärningar. Tror du att jag inte såg dig be för de sjuka? Tror ni att 

jag inte såg era ansträngningar att sprida kunskapen om Min lära och att jag inte såg era ansträngningar att 

förnya er själva, liksom era avståndstaganden och uppoffringar för att förtjäna Min barmhärtighet? Jag vet 

allt detta, jag ser allt detta, och beviset är att för varje gott arbete som du utför får jag dig att känna min 

frid och en djup tillfredsställelse för att du har gjort gott. 

48 I dessa stunder hör jag dig säga till mig: "Fader, hur mycket smärta lämnar inte kriget efter sig 

bland mänskligheten. Vi kan "smörja" de sjuka som befinner sig inom vår räckhåll, men vad kan vi göra 

för dem som lider i avlägsna länder?" Mästaren säger till alla er som kan gråta över era bröder: Fortsätt att 

besöka och "smörja" dem som du kan nå och be för dem som är långt borta, för jag ska göra det som du 

inte kan göra. Snart kommer tiden då ni måste sprida er över världen och föra ut Mitt budskap om andlig 

frihet, fred och frälsning till nationerna.Tiden kommer snart att vara inne då Mina budbärare kommer att få 

mänskligheten att känna mildheten av Min helande balsam i essensen av Mitt Ord. 

49 Ät nu alla av mitt ords bröd och känn er Faders förlåtelse, och sätt er alla vid bordet. Jag frågar inte 

vem som tvättade händerna innan han tog brödet och vem som inte gjorde det. Jag vill att både den som 

vet hur man förbereder sitt hjärta för att höra mitt ord och den som kommer utan denna förberedelse ska 

glädjas över att äta det gudomliga brödet, för alla är mina barn och alla kommer jag att förvandla till 

sanningens apostlar. Trädet, källan och vägen är till för alla. 

50 Se, här är sanningens ande på 1900-talet som förklarar det som han talade under den andra epoken 

och som ni inte har kunnat tolka. Mina apostlar på den tiden var förvirrade när de lyssnade till mig, och 

när de diskuterade med varandra sade de: "Det verkar som om Mästaren ibland motsäger sig själv." Men 

den tid kom när de var fulla av den Helige Ande och insåg storheten i Mitt Ord och förstod att det 

mänskliga språket är för dåligt för att uttrycka det gudomliga, och därför trodde de ibland att Mästaren 

hade begått ett misstag när han lärde dem. 
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51 De fortsatte Mitt frälsningsarbete och genom kärleks- och ödmjukhetsgärningar skrev de sina 

namn bredvid sin Mästares och vittnade på så sätt om Min sanning. 

52 Se, hur mycket tid har gått sedan dess över denna mänsklighet som kallar sig kristustroende och 

erkänner Mina apostlar som Mästarens efterföljare, men som ändå har avlägsnat denna livsessens och 

detta frö mer och mer från sitt hjärta och lämnat kvar endast Mitt namn, som den varken vet hur den ska 

uttala med vördnad eller hedra genom sina gärningar. 

53 Sök mitt namn på jorden och du kommer att finna det på de flesta människors läppar; sök min 

närvaro och du kommer endast att finna den representerad i bilder som skapats av människohänder. Sök 

mitt spår och du kommer inte att finna det i människornas hjärtan, för där har det släckts. 

54 Det här folket har lyssnat till mig i den nuvarande tiden och har hört den uppenbarelsesats som har 

sagt till er: "Du och de (gamla) är samma." Den som förstår innebörden av detta ordspråk säger till sig 

själv: "Hur är det möjligt att jag skulle kunna framhärda i otacksamhet och för alltid stänga av mig själv i 

min själviskhet?" Men vid denna reflektion vaknar han upp och börjar fullfölja sitt uppdrag. 

55 Jag säger er att det är nödvändigt för människorna att veta att deras själar har kommit till jorden 

många gånger och att de ännu inte har förstått att de måste gå upp på Min lags väg för att nå bergets topp. 

56 I mitten av detta århundrade kommer jag att avsluta detta ord som kommer att bli ett fruktbart frö i 

er i dag och i alla mina barn i morgon. 

57 Studera mitt ord och sök i dess kärna efter livets gudomliga essens, då kommer ni att uppleva den 

suveräna lyckan av att vara såddare på Herrens fält. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 78 
1 Klarheten och enkelheten i Mina instruktioner har gett er mod att ta de första stegen i den tredje 

eran, och ni börjar redan stamma Mina gudomliga ord. Du börjar inse att det är en uppfriskning för hjärtat 

att ta bort en medmänniskas smärta och visa honom kärlek och barmhärtighet. 

2 Kalla mig inte orättvis om smärta och prövningar drabbar dig under en kort tid. Ni måste veta att 

de stärker själen och att detta folk dessutom i alla tider har varit verktyg för Min vilja för att genom den 

föregå med gott exempel för mänskligheten. Var stark så att ni i era besök kan ge bevis på kärlek och 

lydnad mot min vilja. 

3 Fatta och förstå alla de lärdomar som jag för närvarande ger dig och använd dem inte på ett 

felaktigt sätt, för då kommer du att återvända med sönderslitna kläder och ett hjärta fullt av bitterhet, som 

den förlorade sonen i liknelsen. Gör ditt hjärta till ett spannmålsmagasin och förvara det gudomliga fröet 

där. När tiden är inne kommer jag att kalla människor och bjuda in dem att komma till denna nation som 

kommer att öppna sina dörrar för utlänningar, för hemlösa som söker fred, ljus och hälsa. Och era hjärtans 

dörrar kommer då att vara öppna som dörrarna till det andra Jerusalem, den andliga staden, vars bländande 

vithet är ljusare än snöflingor och vars portar står öppna från evighet i väntan på Herrens barn. 

4 Det andliga uppdraget för invånarna i detta land är stort. Förbered därför era hjärtan på att ge 

skydd åt varje medmänniska som kommer till er utan hänsyn till ras, hudfärg eller yttre utseende. 

5 Din ande kan ännu inte förstå hela omfattningen av den uppenbarelse som den har fått vid denna 

tidpunkt, men ditt hjärta känner att något stort har kommit ner till dig. Er gamla värld har försvunnit sedan 

ni hörde mitt ord, för er själviskhet avslöjades av det. Den världen var liten, för den var begränsad till 

personliga böjelser, till det du har på jorden och till den ofullständiga uppfattning du har om vad Guds lag 

är. Nu har din horisont utvidgats till oändligheten, och i den anar du en okänd värld som du så småningom 

kommer att erövra genom din andliga utveckling uppåt. Idag ser ni i varje människa en bror och i varje 

människa ett barn av min gudomlighet. Idag ser du människans liv som ett steg på den oändliga stegen för 

din uppstigning mot Skaparen. Idag vet ni att de som lider i denna tårarnas dal inte är bortglömda av Gud, 

att alla får ta emot ljuset från hans kärlek. 

6 Lärjungar, förbli i den frid som jag ger er, låt inte världen med sina frestelser rycka bort den från 

er, för ni ska be för er nästa. Men hur kan ni tänka på dem om ni inte har fred i era hjärtan? Övervinn 

svårigheterna i ditt liv, betrakta dem inte som oöverstigliga; den styrka som finns i människan är stor; det 

du har saknat är tro. Håll ut i tron, i goda gärningar, och genom dem kommer ni att förflytta berg. 

7 Tro inte att ditt liv är ofruktbart när du tycker att du inte har gjort stora gärningar. Om den är ren 

har ni åstadkommit något gott, för jag har sagt er att "de sista" kommer att lära känna mig genom "de 

första". Ta emot denna uppgift med glädje. 

8 Jag tar emot klagan från vissa hjärtan där de presenterar för mig att det bland deras släktingar finns 

icke-troende som har gått vilse. De berättar för mig att de har talat mycket till dem och inte uppnått 

någonting. Jag säger till er att ni måste lära er att tala genom att arbeta, även genom tystnad, att ni måste 

vara känsliga så att ni inte blir klumpiga. Om ni förbereder er, om ni framhärdar, kommer er blick att bli 

genomträngande, och ni kommer inte att missa det lämpliga ögonblicket då ni måste ge hjärtat den slutliga 

formningen med er "mejsel". Din seger kommer att visa dig att de som du trodde var starka i sin envishet i 

själva verket var svaga. Sätt mina gudomliga råd i praktiken och du kommer snart att vittna om min 

sanning. Jag kommer att ge dig denna nåd, för jag har mer att ge dig än vad du har att be mig om. 

9 Bland dina släktingar finns de som ofta har slitit sönder Mitt verk med sina tungor och fått ditt 

hjärta att blöda. Jag kommer inte att hämnas på er, för min rättvisa är fullkomlig, men snart kommer jag att 

besöka dem, för tiden har kommit då "varje öga skall skåda mig". 

10 Fråga er själva: Skulle du vara här och skulle du lyssna på mig om smärtan inte hade drabbat dig? 

Det fanns några som hädade, som skällde ut och förkastade mig, men smärtan var starkare än dem och 

böjde dem. Sedan kom de hit till min manifestation och grät i ånger. Idag välsignar de den smärta som fick 

dem att komma till mig. 

11 Det är upp till er att be för dem som förnekar mig idag. Få dem att förstå att jag kommer i längtan 

efter din själ, för jag ser dem hungra och törsta efter min gudomliga livskraft. Jag vänder mig inte till er 

sak, för den har allt den behöver på jorden. 
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12 Jag måste säga er: Tro inte att själen absolut behöver människokroppen och livet i världen för att 

kunna utvecklas. Men de lärdomar som den får i denna värld är till stor nytta för dess fulländning. 

13 Materien hjälper själen i dess utveckling, i dess erfarenheter, i dess försoning och i dess kamp; 

detta är dess uppgift, och du kan se detta bekräftat i denna manifestation av Min Gudomlighet genom 

människan, där Jag använder mig av hennes hjärna och använder den som en mottagningsanordning för att 

överföra Mitt budskap. Förstå att själen inte bara är avsedd för det andliga, utan att till och med minsta 

lilla sak i det materiella har skapats för andliga ändamål. 

14 En tankeväckande impuls och en vädjan som jag riktar till din själ så att den kan åsidosätta det 

materiella inflytandet, som dominerar den, och ge sitt ljus till hjärtat och sinnet genom att använda 

intuitionens gåva. 

15 Detta mitt ljus innebär för din själ vägen till dess frigörelse, denna min lära ger den möjlighet att 

höja sig över det mänskliga livet och bli ledare för alla sina verk, herre över sina känslor och inte slav 

under låga passioner, inte heller offer för svagheter och behov. 

16 När själen låter sig domineras av inflytandet från allt som omger den på jorden, blir den slutligen 

ett med sin kropp i en sådan utsträckning att den glömmer sin sanna natur, att den blir så långt borta från 

det andliga livet att den blir främmande för det, och så kommer det sig att när dess kropp dör blir den med 

nödvändighet förvirrad och störd. 

17 Så lätt kroppen dör, men så svårt är det för själen, som inte visste hur den skulle förbereda sig, att 

frigöra sig från sin djupa förvirring. 

18 Medan vissa i sin förvirring förblir bundna till sina döda kroppar, fortsätter andra, som i sina själar 

behåller intrycken av sina kroppsliga skal, att tro att de är människor och kan inte stiga upp till det hem 

som motsvarar dem, utan förblir bundna till det som de älskade i världen. 

19 Det finns ingen bittrare bägare på jorden och ingen starkare smärta än de förvirrade själarnas 

smärta. Hindren, oförmågan att förstå vad som händer runt omkring dem, ångern, hemlängtan efter det de 

lämnade, ensamheten, tystnaden och oförmågan att stiga upp, representerar den eld i vilken de måste rena 

sig själva tills de når ljuset. 

20 Tycker ni att det är en överdrift när jag säger att miljontals själar lämnar denna värld i ett tillstånd 

av förvirring? Det är resultatet av människors okunnighet på grund av deras brist på andlig kontemplation 

och bön. 

21 Min undervisning under den andra tidsåldern avslöjade det andliga livet för människorna, men i 

stället för att utforska mina läror och uppfylla mina bud, skapade de religiösa samfund kring mina läror, 

som begränsades till att iaktta yttre riter och ceremonier, vilket inte gav deras själar mer ljus, utan förde 

dem bort från vägen för att fullgöra sina andliga uppgifter. 

22 En del av er frågar mig om de faller in i mörkret när de lämnar detta liv. Till detta säger jag till 

dem: Om de inte har utforskat mitt ord och inte heller praktiserat det, kommer det inte att vara till någon 

nytta för dem att ha funnits bland dessa skaror som lyssnar till min ljusundervisning. 

23 Det som själen vårdar kommer den också att skörda; detta är lagen och rättvisan. 

24 Jag, er Frälsare, har alltid visat er den sanna vägen och jag har avslöjat för er hur ni kan undvika 

smärta, förvirring och mörker. 

25 I dag kommer jag till er än en gång för att fullgöra denna uppgift och lysa upp era osäkra vägar, 

skaka er ur er slöhet och påminna er själ om att den väntar på ett nytt hem dit den måste komma utrustad 

för att kunna bo och njuta av det för evigt. 

26 Jag kommer till er för att väcka er och för att fråga er: Vem av er är en lärjunge av egen vilja? 

Ingen, det är jag som har kallat dig. För att höra mitt ord på nytt var du tvungen att vara på jorden flera 

gånger. Mellan en förkroppsligning och nästa har jag gett er en paus för eftertanke och förberedelser inför 

ett nytt jordiskt liv. 

27 Så länge själen befinner sig i materien delar den med sig av dess trötthet, och den behöver en tid av 

vila efter en strid samt eftertanke för att forma den plan som den ska följa innan den börjar en ny strid. 

Utan dessa pauser eller vilor på din väg skulle du göra mycket små framsteg på din väg. Men det är 

nödvändigt att en rättvis och ren doktrin lär dig dessa lektioner i full klarhet, så att ditt hjärta, övertygat om 

denna sanning, kan få kunskap om orsaken till många av de fenomen och händelser som du utan min 
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uppenbarelse aldrig skulle kunna förstå. I min barmhärtiga kärlek ligger tiden, livet, allas öde, ingenting 

undgår min makt. 

28 Ni lärde först känna mig som en Fader som är obeveklig i sin rättvisa mot era överträdelser. Denna 

Fader har förändrat sig själv gentemot dig till den vänligaste och mest kärleksfulla Mästaren. Ändå förstod 

ni inte hur ni skulle tolka hans läror korrekt eftersom ni trodde att han straffade dem som inte älskade 

honom med evig eld. Nu visar jag er att Fadern inte avvisar sina barn bara för att de inte älskar honom; jag 

visar er att den gudomliga kärleken inte har några gränser, och att denna kärlek och denna rättvisa kommer 

till uttryck genom lagen om återförkroppsligande som jag har förklarat för er. Nu förstår ni att det på 

grund av denna gudomliga lag inte finns någon överträdelse, hur allvarlig den än är, som förtjänar en själs 

eviga straff. Men för att kunna komma till mig måste du först gottgöra denna överträdelse. 

29 Vad skulle jag uppnå med er om jag faktiskt gav er evig eld som straff? Hur skulle du kunna häda 

för evigt mot en Gud som du skulle döma som orättvis, grym och hämndlysten! 

30 Min plikt som Fader är att ge er möjligheter till perfektion vid varje tillfälle och att visa er den rätta 

vägen genom perfekt undervisning. Jag har lärt er att förlåta era fiender och att älska dem, och jag har sagt 

till er: Gör mot era medmänniskor vad jag har gjort mot er enligt era egna erfarenheter. Skulle jag ge er ett 

exempel på detta om ni upplevde att jag straffar dem som inte älskar mig med evig fördömelse? Tror ni att 

jag inte har makt att få dem som hatade mig att älska mig? Det är dem som jag inte ger evigt straff, utan 

tillräckligt med tid för att ljus, förnyelse och slutligen kärlek ska kunna bryta fram ur dem. Precis som man 

väntar på att jorden ska vara bördig för att fröet ska kunna gro i den, så väntar jag på att ni ska uppfylla 

mitt bud som säger till er: 

"Älska varandra." 

31 Vem kan känna din ande i denna värld? Inte prästerna i de religiösa samfunden, för eftersom de 

inte känner sig själva är de ännu mindre kapabla att känna andra. Dina föräldrar, med all sin empati, kan 

knappast gå över hjärtats trösklar. Människan vet mycket lite, mycket lite, om anden, för den har omgett 

detta ljus med mysterium, men det finns inget mysterium där, bara okunnighet. Vem skulle då i framtiden 

kunna leda människans ande in på ljusets stigar? Vem skulle kunna befria den från dess stora misstag? 

Endast min undervisning, denna undervisning som jag kommer att skriva i din ande. Från den kommer 

ljuset som visar dig vägen, rösten som vägleder dig. Men var medveten om att den som inte lyssnar till 

denna röst, som låter sig höras i ett hjärta fullt av kärlek, förnekar ursprunget till sin skapade varelse. För i 

samma ögonblick som jag födde honom ur min Ande, tände jag denna gudomliga gnista i honom, som är 

samvetet, så att den upprepar för honom under hela hans existens att han är mitt barn. 

32 Sannerligen säger jag er: synd och förvirring i själen är bara tillfälliga jämfört med evigheten, och 

därför kan rening och dom inte vara eviga. 

33 Nu blir du medveten om vad du har gjort när det gäller din själ och den skatt av lärdomar som du 

inte har använt. Samvetets röst blir tydligare och mer hörbar, den talar till dig om det förflutna, om nuet 

och förbereder dig för framtiden. Lär dig att känna igen denna röst, för i den talar jag till dig, och om du 

hör den, tro på den. Ve dig om du tvivlar! Denna röst kommer alltid att leda dig till det goda, men om du 

hör en röst som frestar dig till det onda, är det inte samvetets röst - det är dina passioners röst, som 

sinnesvärldens inflytande ger dig. 

34 I morgon kommer de att bekämpa dig eftersom du tror på denna lära. För precis som ni skyndar er 

och strävar efter att utforska detta ord, så kommer människorna att förbereda sig för att bekämpa er. De 

kommer att utföra mirakel av mänsklig kunskap och skicklighet för att bevisa för dig att de innehar 

sanningen. Ni å andra sidan skall utföra andliga mirakel genom era kärleksfulla gärningar för era bröder 

utan att skryta. 

35 Pionjären Elia förkunnar på nytt för mänskligheten Herrens andliga närvaro, sanningens Andes 

ankomst, som klargör och avslöjar mysteriet om återförkroppsligandet. 

36 Jag ger er denna kunskap eftersom världen kommer att omringa er och inte låta er fly från öst eller 

väst, norr eller söder. Då ska ni använda er av den auktoritet som jag har gett er för att befria er från era 

förtryckare. 

37 Frukta inte, för ni är inte de enda i världen som har försökt befria er själ. Vid den här tiden reser 

sig människor i en längtan efter ljus, sanning och andens uppåtgående utveckling. 

38 Kom ihåg Elia, som under den första tidsåldern vittnade om den sanna Guden. Lyssna: 
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39 Israels folk föll in i avgudadyrkan och dyrkade en hednisk gud. För att övertyga dem om deras 

misstag och gudlöshet talade Elia till avgudarnas präster i närvaro av det församlade folket på ett berg: 

"Sätt upp ett brännofferaltare av torrt trä och lägg offerdjuret på det. På samma sätt skall jag bereda ett nytt 

brännofferaltare. Då ska ni åberopa era gudars namn, och jag ska åberopa min herres namn, och den gud 

som sänder ner eld för att förtära offret ska erkännas som den sanna guden." 

40 Idolen förblev döv för sina prästers vädjan. Elia sade till dem: "Ropa högre, så att er Gud hör er, så 

att han vaknar, för han kanske sover." När avgudadyrkarna ansåg att deras ansträngningar var förgäves, 

ägnade sig profeten åt bön och bad sin Herre att visa sig som den levande och sanna Guden. Elia hade 

knappt avslutat sin bön när en stråle kom ner från himlen och förtärde brännoffret. 

41 Folket insåg Baals prästers bedrägeri och insåg samtidigt att Jehova, Elias Gud, är den enda sanna 

Guden. 

42 Denna Elia, som utlovades på den tiden för den här tiden, är bland er igen. Den gudomliga 

mästaren lovade er under den andra eran, och han har kommit i rätt tid. 

43 Låt Elia vara i var och en av er, särskilt när ni står inför en prövning. Men kom ihåg att Elia är 

kärlek, tro och ödmjukhet, så att du kan efterlikna honom och då kommer profetian att bli sann för dig. 

44 Det finns många olika typer av avgudadyrkan i vår tid. Vetenskap, krig, guld, makt, religiös 

fanatism och nöjen är andra många idoler som människor villigt underkastar sig. 

45 Ge er själva näring med mitt ord så att ni kan bli starka. Tänk på att du kommer att behöva lyssna 

till många ord som strider mot vad jag har lärt dig, men inget av dem får förvirra dig eller få dig att tvivla. 

46 Boken är öppen, läs i den, för på samma sätt som er Fader är en bok av visdom, kan även ni vara 

en bok av undervisning och erfarenhet för era bröder. 

47 Livet som omger dig är en av de många sidorna i den gudomliga boken. Det är därför jag har sagt 

till er många gånger: Lär er den dagliga lektion som livet ger er. Under denna tid måste ni bli goda 

rådgivare som talar med ord och även med handling. Skulle du kunna tala om förnyelse om dina bröder 

överraskade dig på skumma platser? Skulle du kunna lära dem att leva i fred om de upptäckte att det inte 

fanns någon harmoni i ditt hem? 

48 Jag ser att många av det här folkets hjärtan fortfarande sover och inte vill förstå att dagen redan är 

nära när jag kommer att sluta ge er min undervisning i denna form. Men när de ser att boken är stängd 

kommer de att gråta över sin oförståelse, men då är det för sent. 

49 Lyckliga är de som utrustar sig själva och finner sig redo att lyda sin Mästares vilja, för de kommer 

att veta hur de ska förena sig med mig i tanken vid ingången till den nya perioden, och de kommer att 

utbrista: "Herre, din bok är fortfarande öppen." 

50 Jag har jämfört mitt ord med det vetekorn som jag sådde i ditt hjärta med oändlig kärlek. Hjärtat är 

den jord där det börjar gro eftersom ditt hjärta är utrustat med känslighet, men dess intryck överför det till 

anden, som i sanning bevarar mitt ord. Även om hjärtat glömmer sin far och inte längre slår för livet, 

kommer fröet att förbli bevarat i anden och tiden kommer att komma då det gror. Den tiden kan vara nära 

eller avlägsen, beroende på hur själen vaknar upp till Skaparens kärlek. Men eftersom själens utveckling 

hör till evigheten finns det ingen otålighet hos Fadern. Det är ni - vare sig ni är människor eller andliga 

varelser - som måste skynda på era steg för att undvika sorgliga upplevelser genom att praktisera det goda. 

51 Den gudomliga visdomens bok, förseglad med sju sigill, öppnades av Lammet. Det var den 

gudomlige Mästarens kärlek till mänskligheten som gjorde att hemligheterna i hans dolda råd avslöjades 

för dem. Det sjätte inseglet avslöjar sitt innehåll vid denna tidpunkt och talar om djupa sanningar, låter dig 

se framtiden för din värld och banar väg för den andliga evigheten. 

52 Jag har lärt er att visdom fås genom bön, men jag vill inte att ni förlänger era böner. Jag har krävt 

att ni ska be fem minuter, och med detta menar jag att ni ska be kort så att ni under dessa stunder verkligen 

kan ägna er åt er Fader, men den återstående tiden ska ni ägna åt era andliga och materiella plikter 

gentemot era bröder. 

53 Så din livsväg med kärlek, med barmhärtighet och goda gärningar, och när du sedan lämnar 

materien och befriar din själ från den, kommer den i stället för att sjunka ner till försoningens lågland att 

stiga upp till de världar där den kommer att skörda alla frukterna av sin sådd bland ljusets andar. Om du 

inte beter dig på detta sätt kommer du att skörda smärta på din väg, och för detta kan du inte skylla på mig, 

eftersom jag inte skapade smärta, även om jag skapade allt som omger dig. Smärta är din skapelse, den är 
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resultatet av dina brister. Jag tillåter er bara att tömma lidandets bägare eftersom jag vet att ni bara kan 

fullända er själva när ni känner till resultatet av era gärningar, för på frukten känner ni igen trädet. 

54 Lärjungar, skapa ur mitt ord en minnesbok som ni kan förnya er själ med, så att ni i morgon kan ge 

era bröder detta vittnesbörd och denna lycka. Mitt ord måste nå jordens ändar och beröra alla själar och 

förvandla människornas liv. Mitt ord kommer att utföra miraklet att freden återvänder till denna jord. 

55 Naturkrafterna visar sig fientliga och våldsamma endast därför att det inte finns någon harmoni 

mellan dem och människorna. När människorna väl lever i samma lydnad mot mina lagar som resten av 

varelserna, kommer de på denna planet att känna igen bilden av det eviga livet, det paradis som i sin famn 

kommer att skydda dem som renar sig själva och stiger upp på kärlekens väg som Kristus ständigt pekar 

på. 

56 För närvarande håller Israels folk på att resa sig till ett nytt liv på jorden. Idag lever den fortfarande 

fängslad, men mitt ljus befriar den nu. Vägen och det gudomliga löftet visas framför dem och uppmanar 

dem att snöra på sig sandalerna, ta upp vandringsstaven, be inför Jehova och dra sig tillbaka in i öknen i 

längtan efter den gudomliga rösten, efter Guds lag och hans underverk. 

57 Uppvaknandet har redan börjat, ni har redan hört Elias röst, den nya befriaren. Han har fört er till 

foten av det nya Sionsberget, som reser sig framför er ande i denna tredje tidsålder, så att ni kan höra 

Herrens levande röst genom det mänskliga förståndsorganet. 

58 Ni var hänförda av den gudomliga rösten när ni hörde den, men den meddelade er att dess 

manifestation skulle bli kortvarig, så att ni skulle kunna fortsätta den resa som ni hade påbörjat och som 

skulle leda er ande till portarna till det förlovade landet. 

59 Även i andra delar av världen vaknar nu folken upp eftersom Elia knackar på deras dörrar. 

60 Jag har kallat er Israel eftersom ni kommer att samla kärnan i den tredje epokens uppenbarelser, 

eftersom ni kommer att vara de som kommer att ge den andliga och korrekta tolkningen av mitt ord, och 

eftersom det folkets historia kommer att upprepa sig med er - med dess prövningar, dess kamp och dess 

strider för att nå det utlovade landet, och slutligen triumfen som bestod i att erövra och besitta ett ideal. 

61 Vet att ni är Israel, kom ihåg att ni är Guds folk, gör er detta ideal till ert eget så att ni kan bli 

modigare på den långa pilgrimsfärden, men förkunna inte att ni är Israels barn, för de kommer inte att 

förstå er, utan snarare göra narr av era ord. Vem kommer att tro att det nya Israel är Israel enligt Anden? 

62 Behåll denna kunskap som er Fader har uppenbarat i era hjärtan. Men när scouterna och de 

okunniga kommer till er och frågar er: "Är ni Israels folk?", så svara dem på samma sätt som jag svarade 

fariséerna och de okunniga när de frågade mig om jag var Guds son: "Ni har sagt det." 

63 Efter att ha sagt detta till er, vet att detta folk, som fortfarande knappt har börjat samlas, kommer 

att bjuda in andra samhällen att ansluta sig till dem på sin väg - inte så mycket genom ord som genom 

exempel - och att de kommer att rensa den andliga stigen från törnen så att de som följer efter dem 

kommer att finna stigen kultiverad; för jag utfärdar en kallelse till alla världens folk och nationer, eftersom 

det nya folket Israel kommer att bildas av människor av alla raser, klasser och trosbekännelser. 

64 De som tror att Israels sanna folk var det som fanns under den första tidsåldern har fel; det var bara 

en bild av det folk som under tidens lopp kommer att bli Guds sanna folk, som alla människor måste gå 

samman med och älska sin Fader i sina mänskliga bröder och systrar. Så sade lagen i den första tidsåldern: 

"Du skall älska Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ. Du skall älska din nästa som dig själv." Det sa 

Kristus i den andra tidsåldern när han lärde mänskligheten ett nytt bud: "Älska varandra". För dem som 

uppfyller dessa suveräna budord förkunnade Elia i denna tid att de skulle få se Fadern i all sin härlighet. 

65 Var och en kommer att anförtros en uppgift och var och en kommer att få sina andliga gåvor 

uppenbarade, så att alla inom sig själva har möjlighet att så gott och sprida ljus. På den tiden fick också 

varje stam en uppgift och dess andliga gåvor avslöjades för den, så att alla förenade skulle erbjuda Fadern 

en frukt av överlåtelse, harmoni och tro. 

66 Älskat folk, jag ger er allt ni behöver för vandringarna. Din resväska kommer att svämma över av 

mina välsignelser och du ska inte vara rädd att de ska ta slut. Men om det skulle uppstå en brist för att sätta 

er tro på prov, får ni inte glömma att Israel lärde sig av Mose under de första dagarna att den som 

förtröstar på Herren aldrig ska gå under. 

67 Vakta och be, Israel! O folk som är ämnat att bära andlighetens fana genom världen, lär dig att i 

ditt hjärta bära tabernaklet, i din ande förbundets ark och i ditt samvete lagen. 
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68 Gå ut och förkunna för era bröder att frihetens timme har kommit och att den röst som hörs i 

nattens stillhet är Elias röst, som rusar från världens ena ände till den andra och väcker de själar som har 

somnat. Var inte rädda för att bli hånade av era bröder, utan om världen hatar er, så vet att den hatade mig 

innan den hatade er. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 79 
1 En del har hört Mitt Ord tidigt under denna tid, andra har kommit sent, men sannerligen säger Jag 

er att det inte är längden eller kortvarigheten av den tid ni har lyssnat till Mig som kommer att ge er 

andliga framsteg, utan den glöd och kärlek med vilken ni omfamnar Min undervisning och den 

barmhärtighet som är närvarande i era gärningar. 

2 Kom till mig, ni som är trötta, ledsna och hungriga efter kärlek, ni som mänskligheten har 

behandlat illa. Kom till mig, du som är sjuk. Jag kommer att få dig att känna min barmhärtighets ljuva 

kärlek. Jag ska ta bort er sorg och göra er till fridens, ljusets och trons barn. - Du frågar mig varför jag har 

kommit till dig: För jag ser att ni har glömt vägen tillbaka till den livmoder som ni kom ur, och jag visar er 

den på nytt. 

3 Vägen är min lag, och genom att följa den kommer själen att uppnå odödlighet. Jag visar dig 

porten som är lika smal som den väg som jag visade dig då med mina instruktioner. 

4 Jag håller för närvarande på att återuppbygga det tempel som jag hänvisade till när jag sade till 

mina lärjungar, som beundrande betraktade Salomos tempel: "Sannerligen säger jag er: inte en sten av det 

kommer att finnas kvar på den andra, utan jag ska återuppbygga det på tre dagar." Jag menade att varje 

yttre kult, hur praktfull den än kan verka för människorna, kommer att försvinna från människornas 

hjärtan, och jag kommer att resa upp det sanna, andliga templet för min gudomlighet i dess ställe. Nu är 

den tredje tiden inne, det vill säga den tredje dagen, då jag ska fullborda återuppbyggnaden av mitt tempel. 

5 Lärjungar, Mitt Ord strömmar ut över era sinnen så att när timmen kommer för er att inte längre 

höra det, finns det ingen hunger eller törst i era hjärtan att höra Mig. 

6 Älska varandra redan här på jorden och kom ihåg att ni alla är förenade genom oupplösliga andliga 

band och att den tid oundvikligen kommer när ni alla kommer att förenas i den andliga världen. Gör inte 

bara självanklagelser för det livet, och vänta inte tills du måste skämmas inför dem du har förolämpat. 

7 De som har utvecklat synens gåva kan vittna om min närvaro, men de som inte har kunnat utveckla 

den och som saknar tro säger: Jag vill se för att tro. 

8 Du vill att jag ska visa dig mitt sår för att du ska kunna betrakta det och sätta fingrarna i det. Men 

jag säger er: Thomas bad om detta bevis och det beviljades honom, men efteråt grät han för sin brist på tro 

och gav sitt liv för att vittna om Min lära. Om jag beviljade dig denna nåd, skulle du då göra som 

lärjungen gjorde? 

9 Den dag då jag ger er min undervisning är en nådens dag, eftersom min Andes frid utgjuter sig 

över hela universum. Som den obegränsade Herren över allt skapat gör jag min närvaro känd i allt och 

kräver att varje varelse och varelse visar mig hur den fullgör sin uppgift. Slutligen söker jag mitt tempel i 

människans hjärta för att bo i henne. 

10 De människor som hör mitt ord vet inte om deras gärningar, när de lägger fram dem inför mig, 

kommer att vara till glädje för mig. Åh, om ni bara i stället för rädsla kände glädje när Min Gudomliga 

Stråle sänker sig ner. Men er tro är liten, och er föraning har ännu inte berättat om den kommande striden, 

och därför är det nödvändigt att jag berättar för er att under det ljus som det sjätte inseglet sprider, kommer 

alla trosriktningar, religioner och sekter på jorden att förenas för att erbjuda en enda typ av tillbedjan till 

den ende Gud som alla söker. 

11 På dessa torra fält har smärtans fruktbärande regn fallit, och snart kommer de att vara mottagliga 

för att ta emot det andliga fröet. Jag håller på att bilda ett folk som kommer att växa från dag till dag. Jag 

kommer att bilda den av människor av alla raser, och dess första uppgift kommer att vara att göra räfflor i 

jorden med sina kärleksverk för att senare så frön av min sanning. 

12 Hur mycket behöver ni inte fortfarande reflektera över min undervisning och förbereda ert hjärta 

för att erbjuda ett sant vittnesbörd och exempel för era bröder genom kärlek och barmhärtighet i era verk! 

13 Använd dessa läror, för detta är det ögonblick då Mitt ljus, när det når röstbärarens sinnesorgan, 

blir till ord på hans läppar och talar till er om det Andliga Rike som ni alla är inbjudna att bebo. 

14 Jag talar till den människa vars väsen har sprungit ur Guds skapande källa, och som efter att ha 

tagit emot den gudomliga andedräkten i sin ande kan förstå sin Fader och hålla andlig gemenskap med 

honom. 
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15 Jag är din Fader, från min Ande kom idén att ge dig liv, och denna inspiration förverkligades. I 

min Ande fanns viljan att skapa dig, och människan blev skapad. Jag ville att du skulle vara lik mig, så 

som det måste vara mellan en far och hans barn, och jag gav dig ande, och genom denna ande kommer du 

att stå mig närmast av alla varelser. 

16 Jag har anförtrott anden en uppgift i den materiella världen så att den i den kan finna ett brett fält 

för sin utveckling, en värld av erfarenheter och små och stora prövningar som skulle bli en trappstege, en 

peksten och en försoningens dal. 

17 Den mänskliga kroppen anförtroddes åt anden för att den i den skulle finna det mest effektiva och 

perfekta sättet att utveckla sig själv - en kropp utrustad med en hjärna för att anden skulle kunna 

manifestera sin intelligens genom den; en bärare av känsliga nerver för att den skulle kunna uppfatta varje 

kroppslig känsla. Hjärtat planterades också i kroppen så att kärlek och alla goda känslor som utgår från det 

skulle ha en mänsklig medlare. Men jag ville att denna varelse, som Fadern hade utrustat med så mycket 

nåd och som skulle tjäna som stöd för den själ som inkarnerade i den, skulle vara svag så att själen skulle 

kämpa i den och aldrig överge sig själv åt köttets böjelser. 

18 Köttet i sin svaghet är egensinnigt och sensuellt, det älskar det låga, och därför måste det styras. 

Vem är bättre lämpad att utföra denna uppgift än själen, som är utrustad med styrka, ljus, intelligens och 

vilja? - För att själens framsteg och utveckling ska vara förtjänstfull inför Gud och inför sig själv har den 

fått en fri vilja att välja godhetens eller ondskans väg, så att den kan stiga eller sjunka genom sig själv. 

19 På så sätt uppstod kampen inom människan, en kamp mellan själen och materien. Vem kommer att 

gå segrande ur striden? - Själen hade inga vapen eftersom den bara hade börjat sin utveckling; världen och 

materien hade däremot många vapen för att besegra den, många frestelser för att få den på fall och många 

fällor för att förstöra den. 

20 Fadern - förutseende och barmhärtig och inriktad på själens seger och frälsning - tände i den ett 

ljus som skulle fungera som en fyr på hela vägen och vägleda den i mörkret - en inre domare vid varje 

utfört arbete, en rådgivare som alltid skulle förmå människan att göra gott och på så sätt hindra henne från 

att begå misstag. Detta ljus, som når den materiella delen av människans väsen genom själen, är samvetet, 

är den gudomliga gnista som aldrig slocknar, domaren som aldrig kan mutas, fyren som aldrig ändrar sin 

position, ledaren som aldrig missar vägen. 

21 Dessa är de tre delar som utgör människan, det vill säga hennes tre naturer - den gudomligt-

andliga, själen och den materiella - i en perfekt förening så att själen kan triumfera över prövningarna, 

över passionerna och världens stormar och slutligen ta det andliga riket i besittning. 

22 När du tänker på att synd, misstag, passioner och ondska i alla dess former alltid har varit rådande 

bland människorna, tror du då att man kan säga att anden har förlorat striden eller att samvetet inte har 

hörts? - För tillfället kan ni acceptera detta, för det har inte varit några små prövningar som människor har 

utsatts för, och därför har många inte klarat av dem, och det var nödvändigt att de i sitt fall skulle tömma 

lidandets bägare, så att de kunde vakna upp och lyssna till den röst som så länge har hörts. 

23 Nu är samvetets, domens och den slutliga räkningens tid inne, på samma sätt som den andra tiden 

var den tid då förandligandet började och den första tiden var den tid då naturrätten var i kraft. 

24 Jag har uppenbarat mig för mänskligheten i tre olika former, men dessa tre former representerar ett 

enda väsen; därför ser vissa tre gudar när det bara finns en. 

25 Jag är En, och jag tillåter er bara att tillskriva mig en Treenighet när ni förstår att jag i den Första 

Tiden manifesterade mig själv i Rättfärdighet, att jag i den Andra Tiden uppenbarade min Kärlek för er 

och att jag sparade Visdomen för den sista Tiden. 

26 Visdomen är den bok som öppnas inför dig idag och visar dig dess innehåll av oändligt ljus, av 

oanade uppenbarelser och aldrig uppnådd kunskap. Endast där kommer ni att lära er vad som finns bortom 

er, och ni kommer då att kunna förklara för er själva orsaken till många av mina läror från nutid och från 

tidigare tider. 

27 Vad vet du om livet efter detta? Vad vet människan om vad som kommer efter detta liv? Vad vet 

du om varför du föds och varför du dör? 

28 Allt det som ni kallar Guds orättvisor eller ödets ironi, som ni borde kalla rättvisa, kommer ni att 

förklara för er själva på ett klart sätt när ni lär er de lärdomar som visdomens bok avslöjat för er i den 

tredje tidsåldern genom ert samvete. 
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29 Var det inte profetiskt förutspått att varje öga skulle skåda mig i denna tid? Med detta ville jag 

berätta för er att ni alla skulle få veta den sanning som jag är. 

30 Hur kan du anta att du skulle kunna förbli i mörkret för evigt, trots att du har varit i den helige 

Andes ljus? 

31 Titta på människor som förstör och hatar varandra, som tar makten från varandra utan att skygga 

för brott, bedrägeri och svek. Det finns människor som dör i miljoner som offer för sina medmänniskor, 

och andra som går under under inverkan av laster. Finns det ljus i dem? Talar den ande som bor i dem? 

Det som finns där är mörker och smärta, resultatet av att de missbrukade den fria viljans gåva och inte 

lyssnade på den inre rösten, och för att de inte riktade sin uppmärksamhet mot ljuset från den gnista av 

Gud som ni alla bär i er varelse och som är den gudomliga ljusstråle som ni kallar samvete. 

32 Människan har sjunkit ner i avgrunden och samvetet har följt med henne dit och väntat på rätt 

tillfälle att bli hörd. Snart kommer denna röst att höras i världen med en sådan kraft som ni ännu inte kan 

föreställa er. Men detta kommer att få mänskligheten att resa sig ur sin avgrund av stolthet, materialism 

och synd, att tvätta sig i ångerns tårar och börja utvecklas uppåt på spiritualiseringens väg. Jag kommer att 

hjälpa alla mina barn, för jag är Uppståndelsen och Livet som väcker de "döda" ur graven. I det liv som 

jag erbjuder mänskligheten idag kommer människor att göra Min vilja och avstå från fri vilja av kärlek, 

övertygade om att den som gör Faderns vilja varken är en tjänare eller en slav, utan ett sant Guds barn. Då 

kommer du att känna sann lycka och fullkomlig frid, som är frukten av kärlek och visdom. 

33 Människor, ni ber mig om förlåtelse för alla misstag ni har begått, för mitt ord har rört era själar 

djupt. Men jag frågar dig: Varför känner du inte samma ånger när ditt samvete ogillar något av dina verk? 

Är den inre rösten och den som manifesteras genom röstbärarna olika? Tänk och förstå att ni inte alltid hör 

mig i denna form för att få er att ångra er. Det är nödvändigt att ni andliggör er själva steg för steg och att 

ni dag för dag med större klarhet hör ert samvetes röst, som finns inom er som en bok av visdom och 

kärlek. 

34 Förstå att även om skapelsen tycks vara fullbordad så utvecklas, omvandlas och fulländas allting. 

Kan din själ undkomma denna gudomliga lag? Nej, mina barn. Ingen kan säga det sista ordet om det 

andliga, om vetenskapen eller om livet, för de är mina verk som inte har något slut. 

35 Jag lär er att på ett värdigt sätt ta den plats som jag har avsett för var och en av er, och att med 

foglighet och samtidigt med ståndaktighet följa den väg som min faderliga kärlek har utstakat för er. Mitt 

himmelska ord upplyser både den som innehar positionen som mästare och den som fullgör uppgiften som 

underordnad; det är som solens ljus som lyser på alla. 

36 Människor på jorden har ännu inte fullbordat sina största verk, de som ger Mitt Faderhjärta 

gudomlig tillfredsställelse. Deras verk, som är underbara ur mänsklig synvinkel, visar sig ändå vara små 

när deras upphovsmän bedömer dem med Mina kärlekslagar. Det är anledningen till att många 

vetenskapsmän inte vill bry sig om det andliga, för de vet att det finns en närvaro av den som vet allt - av 

den som ser allt och dömer allt. De föredrar att förneka min existens och tror att de på så sätt kan tysta sitt 

samvetes röst. 

37 Tro inte att jag dömer mina barn illa för att de vill veta naturens hemligheter. Nej, min visdom är 

det gudomliga arv som jag ger till mina barn. Men jag bedömer vetenskapsmännens syfte eller avsikt när 

denna avsikt inte överensstämmer med de syften för vilka naturens hemligheter avslöjades för dem. 

38 När jag säger till er att min visdom kommer att bli er, tror ni då att ett enda jordiskt liv kan räcka 

för att veta allt som jag har att avslöja för er? Om jag säger till dig att du inte kan förvärva mänsklig 

vetenskap utan att gå den långa utvecklingsvägen, kan du ännu mindre förvärva kunskap om det andliga 

utan att din ande har utvecklats fullständigt. 

39 Jag ställer inte förandligandet i motsats till vetenskapen, för detta misstag var människornas fel, 

aldrig mitt. Tvärtom lär jag dig att harmonisera det andliga med det materiella, det mänskliga med det 

gudomliga, det förgängliga med det eviga. Men jag förklarar för er att för att gå på livets stigar måste man 

först känna till den väg som samvetet banar för er, vars andliga lag kommer från den gudomliga anden. 

40 Människan tror att hon agerar enligt sin vilja, hon tror att hon är fri från varje högre inflytande på 

sig själv och anser sig slutligen vara oberoende och forma sitt eget öde utan att ana att den timme kommer 

när alla kommer att förstå att det var Min vilja som verkställdes på dem. 
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41 Många verk av gudomlig rättvisa kommer att ses på jorden; bland dem kommer ni också att kunna 

bevittna vetenskapsmän som söker upp obildade, enkla människor som i sina hjärtan bär på fröet till 

förandligande, eller som har utvecklat gåvan att föra en dialog mellan ande och ande, för att genom dem få 

höra de uppenbarelser som deras hjärnor inte har upptäckt. 

42 Till er, människor som lyssnar till mig, säger jag än en gång att ni ska lyssna till mina läror, för 

tiden närmar sig när denna manifestation kommer att ta slut, och då kommer den som gav näring åt, lärde 

sig och bevarade det andliga goda att vara stark; men den som inte förstod det eller tolkade det enligt sitt 

eget tycke och smak kommer att vara svag. 

43 Ser ni hur många skaror som omger mig i denna tid av manifestation genom det mänskliga 

förståelseorganet? Sannerligen säger jag er: Efter 1950 kommer det att finnas få som följer mig. 

44 I dag förstår ni inte vad jag säger till er, men senare kommer ni att förstå. 

45 Betrakta med din ande den stege som höjer sig framför dig in i oändligheten. Det är som en 

lysande väg som inbjuder dig att komma till Faderns barm, som är en barm av frid och outsäglig glädje. 

46 Jag fann er vilse som skeppsbrutna utan kompass, som vilsna vandrare i öknen, men jag sände er 

ett ljus som hjälpte er att hitta en väg full av hopp, tro och tröst, som uppmuntrade och gav er en anda av 

livskraft och energi för att gå mot det utlovade målet. 

47 I slutet av stegen, där på toppen, finns ett hem som ni alla är ämnade för, men som ni måste uppnå 

genom förtjänst, genom tro, genom stor kärlek och gränslös barmhärtighet, genom att bryta ner hinder, 

besegra motgångar och övervinna fiender, tills ni slutligen kommer fram till det nya förlovade landet, som 

inte är av denna värld. 

48 Denna stege är en rak väg där det inte finns några fallgropar eller labyrinter, vilket jag vill att ni 

ska förstå att ni inte kommer att finna några svårigheter i uppfyllandet av min lag. 

49 Gå stadigt på denna väg, kämpa för din uppstigning, jag ska göra dig stark. Förstå: Om det inte är 

med min kraft och mitt ljus - med vilka vapen ska ni då kämpa och försvara er? Om jag inte gav dig min 

ljusstake - med vad skulle du då övervinna dina frestelser? Om jag inte täcker er med min mantel - hur 

skulle ni då kunna befria er från era fiender? Men sannerligen säger jag er att även mitt skydd och ljuset 

från mitt svärd måste ni vinna genom era förtjänster! 

50 Dina fotspår bör förbli synliga på den andliga väg som öppnar sig framför dig. De bör vara 

exempel på goda gärningar, försakelser, ädla gärningar, hög kärlek och obegränsad barmhärtighet. 

51 Varje människas öde är präglat av hennes andliga uppgift och hennes mänskliga uppgift. Båda 

måste vara i harmoni med varandra och inriktas på samma mål. Men i sanning säger jag er att jag inte bara 

kommer att ta hänsyn till era andliga gärningar, utan också till de materiella, för även genom dem kan 

anden få förtjänster om det finns kärlek och barmhärtighet mot era bröder. 

52 Du kommer inte att vara ensam i din vandring; det finns många varelser framför dig - vissa mycket 

nära och andra längre bort - som också går framåt steg för steg och som vakar och ber för dem som 

vandrar bakom dem. De vill inte komma fram ensamma eller vara de första, utan de vill bereda vägen för 

sina bröder så att en dag den första personens glädje kommer att vara allas glädje. 

53 Hur härlig är inte denna väg i mina ögon! Hur min ande blir uppfriskad när den ser mina barns 

framsteg och deras ansträngningar att stiga upp för att nå nya grader av perfektion! 

54 Det finns varelser från alla världar och utomvärldssfärer, vissa i andevärlden och andra 

inkarnerade, och de har alla olika uppgifter. Det är i oändligheten (andra världar) som du gör ditt hem för 

att njuta av andens frid i morgon. 

55 Så länge du fortfarande är på väg mot målet - lugna ditt sinne, som ibland liknar en storm, och 

lyssna till mitt ord, uppmärksamma det och förstå det, för det är ljuset i fyren för din frälsning. Många har 

kommit till mig som skeppsbrutna, men jag har gett dem min frid, som har varit som en livbåt, och jag har 

sänt dem ut på nytt på havet för att söka sina bröder som har gått vilse. 

56 De som var säkra på att gå under och plötsligt kände att en mild hand räddade dem från avgrunden 

förstår naturligtvis sina medmänniskor när de ser dem i samma situation och sträcker ut sin hand till dem. 

57 Den som inte känner min kärlek kommer inte att kunna göra den kännbar för sina bröder, men den 

som kan känna den under hela sitt liv vittnar om mig och finner djup lycka i att göra för sina bröder vad 

Fadern har gjort för honom. 
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58 Älskade människor, Mästaren vill att ni ska förstå hans undervisning och handla enligt hans 

instruktioner. Jag har berättat för er att Min undervisning är en smal väg, för om ni avviker från den 

kommer ni å ena sidan att avlägsna er från Mina kärlekslagar, och å andra sidan riskerar ni att hamna i 

fanatism, vilket innebär blindhet och stagnation. Frestelser finns på båda sidor av vägen, men det 

gudomliga ljuset lyser alltid framåt vid horisonten och bjuder in din ande till uppåtgående utveckling och 

fulländning på godhetens raka och smala väg. 

59 Någon frågar mig i sitt hjärta: "Är det nödvändigt att älska för att finna frälsning?" Men Mästaren 

svarar: Nej, det är inte "nödvändigt" att älska för att finna frälsning, för kärlek ges inte under tvång, utan är 

tänkt att uppstå naturligt och spontant. Den som ställde denna fråga gjorde det bara för att denna känsla 

ännu inte har fötts i honom; men den kommer så småningom att gro och blomma i honom, och då kommer 

han att förstå att kärleken i själen är något som föds med honom som jordens frukter; att det är högst 

naturligt att han i sitt hjärta bär på ett frö som är en grodd av liv. Kärleken i själen är alltså fröet till 

evigheten. 

60 Ni har förstått, lärjungar, men genast tvivlar ni på att denna mänsklighet kan rädda sig själv genom 

kärlek, eftersom det är just det som den saknar. Som svar säger jag er att kärleken är som ett gudomligt frö 

som aldrig kan dö, som förblir gömt i det mänskliga hjärtats hemligaste hörn, och om det ännu inte har 

grott är det bara för att det inte har vattnats med sanningens vatten, för det vatten som det har fått har bara 

varit den uppenbara kärleken. Själviskhet, falskhet, hyckleri, tomma ord av (låtsat) "ljus", det är detta som 

upprätthåller mänsklighetens hjärta dag efter dag. Men är det möjligt för hjärtat att livnära sig på något 

som inte innehåller evighetens livsessens? 

61 Jag, den gudomliga såaren som bearbetar åkrarna med kärlek för att ge dem liv, kom för att vattna 

dem med mitt eget blod, och nu, i denna tredje tid, kommer jag att ge er ytterligare ett bevis på den kraft 

och det liv som kärlekens frö innehåller. 

62 När jag kallade er "arbetare på mina fält" var det inte för att ni redan är det, utan för att jag vill att 

ni ska arbeta med mig i denna gudomliga uppgift att rädda era bröder av kärlek. 

63 Ni har vandrat långt, och jag säger nu till er: stanna upp och vila! Genom livets alla växlingar har 

du förblivit trogen mitt spår. Lämna all bitterhet som du har upplevt på livets resa bakom dig. När ni börjar 

absorbera detta frö (av Mitt Ord) i era hjärtan inser ni att jag ger er mer och mer och inte kräver någon 

redovisning av er. Men vet att du har en plikt att vårda detta frö i ditt liv, för den dag kommer när jag 

kommer att visa mig som en förvaltare av mitt land och kräva att du ska redovisa ditt arbete. Arbeta med 

kärlek och iver, men också med enkelhet och naturlighet. Jag vill inte att de ska kalla er fanatiker, jag vill 

inte att Mitt arbete ska bli en besatthet i ert sinne. Ge vidare min sanning genom sann välgörenhet och be 

inte om något i gengäld, för jag kommer att göra er rättvisa. 

64 Var glad i vetskapen om att du har en vacker uppgift som din Fader har anförtrott dig, och kom 

alltid ihåg att när ditt kors är tungt har du den Allsmäktige som hjälper dig. Klättra uppför den branta 

sluttningen, för det är inte nödvändigtvis Golgata som väntar dig, utan Min Faderliga kärlek. 

65 Se till att denna uppenbarelse inte förfalskas av någon. Renodla dina andakter så mycket du kan 

och öka din förståelse och andlighet. Mitt verk är perfekt på alla sätt, men om du någonsin skulle upptäcka 

något som du anser vara ofullkomligt, så vet att denna ofullkomlighet inte är gudomlig utan mänsklig. - Be 

för alla världens nationer, inse hur de dag efter dag renas av smärta och hur de alltid är besudlade av synd. 

Be att den ska bli ljus i dem och att de - när de inser den tid då de är rena - ska veta hur de ska bevara 

denna renhet. För då kommer de att vara värdiga att ha mig med sig och tillräckligt känsliga för att känna 

min närvaro. 

66 Jag välsignar alla folk - de som älskar mig och de som förkastar mig - både de som följer mig och 

de som har avlägsnat sig från mig. Alla är kallade att komma in i min närvaro, och förr eller senare 

kommer de att finna den väg som leder dem till Faderns hem som kärleksfullt väntar på dem. 

67 Ni kommer alla att anlända till det bord där "de första" har förfriskat sig, och ni kommer att 

uppleva att det finns tillräckligt med platser och mat som väntar på er också. Tillämpa denna liknelse i det 

materiella livet såväl som i det andliga livet, och du kommer att förstå att för dem som uppfyller det 

mänskliga livets och andens lagar finns det inget behov av att känna smärta. Fundera över denna 

undervisning och koncentrera dig på ditt hjärtas innersta och hör ditt samvetes röst. 
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Min frid vare med er! 
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Instruktion 80 
1 människor, jag har överöst er med mina förmåner för att hålla er tillbaka och få er att lyssna till 

mitt ord. Jag har firat en fest under denna minnestid så att när ni inte längre hör mitt ord kommer ni att 

vara utrustade och era sammankomster kommer att bli som en brödraskapets bankett till vilken de som inte 

hörde denna röst och som kommer hit önskar er. Men när Mitt Ord väl når massorna i all sin renhet och 

andliga essens kommer de att utbrista: "Den Helige Ande har verkligen utgjutit ljus över oss!" och de skall 

förstå min undervisning som jag sade till er: "Människan lever inte enbart av bröd, utan av varje ord som 

kommer från 

Gud kommer." 

2 De kommer inte längre att knäböja för att be, för de kommer att ha lärt sig att sända upp sina 

tankar i önskan om andlig gemenskap med sin Mästare. Din ande kommer att växa sig starkare, och under 

kampens tid kommer den att vara outtröttlig när det gäller att sprida det gudomliga ordet genom verk, ord 

och tankar. Han kommer att söka upp de behövande för att få ett andligt budskap. Vid andra tillfällen 

fullgör han sitt uppdrag i sin sängkammares avskildhet och ber för sina bröder. 

3 Det kommer tider av smärta då många människor som tror att de är beredda att hjälpa människor 

andligt inte kan göra någonting, eller väldigt lite, eftersom de bara har ägnat sig åt att fylla sinnet med 

världens lärdomar och vetenskap, och de har lämnat sina hjärtan tomma. 

4 Ni som hör mig ska bereda vägen för dem som tar emot mig i anden. Det har inte varit slumpen 

som har fört dem som har fått min undervisning in i min närvaro, lika lite som det kommer att vara 

slumpen som kommer att utveckla Andens gåvor hos dem som kommer att känna min närvaro utan behov 

av en mänsklig röstbärare. 

5 Känsla, föraning, uppenbarelse, profetia, inspiration, seership, frälsningens gåva, det inre ordet - 

alla dessa och andra gåvor kommer att komma från Anden, och genom dem kommer människorna att 

bekräfta att en ny tid har börjat för människorna. 

6 I dag tvivlar du på att dessa andliga gåvor existerar, eftersom vissa döljer dem för världen av rädsla 

för dess åsikter, men i morgon kommer det att vara det naturligaste och vackraste att äga dem. Jag kommer 

till er i denna tredje tid eftersom ni är sjuka i kropp och själ. De friska behöver ingen läkare och ingen 

rättfärdig rening. 

7 Min faderliga kärlek har glömt alla förolämpningar som mänskligheten har kastat mot mig och 

Min kärlek har flödat outtömligt för att ge dem liv. Århundraden har gått över många generationer av 

syndare, av brodermord, och när människan förlorar alltmer hoppet om att finna frälsning, kommer jag och 

fortsätter att sätta min tillit till er, i vetskap om att ni till slut kommer att älska mig. Din kärlek kommer att 

rädda dig i denna tid. 

8 I dag frågar inte Fadern: Vem kan och vill rädda mänskligheten med sitt blod? Jesus kommer inte 

heller att svara: Herre, jag är Lammet som är redo att bana väg för mänsklighetens försoning med sitt blod 

och sin kärlek. 

9 Jag kommer inte heller att sända mitt "Ord" för att bli människa i denna tid. Denna tidsålder är 

över för dig och lämnar efter sig dess undervisning och uppåtgående utveckling i din ande. Nu har jag 

inlett en ny epok av andligt framåtskridande där det är ni som ska tjäna pengar. 

10 Guds "Ord", som är Ande, Ljus och Liv, kom frivilligt ner från sitt rike för att tala direkt till sina 

barn. Kristus var ett exempel på ödmjukhet bland människorna när det gäller hans kroppsligt-jordiska 

natur; när det gäller hans ande var han fulländad. 

11 När det sista ögonblicket på jorden kom för "Lammet" talade han till Fadern med samma mildhet 

som han tog emot sitt uppdrag: "Allt är fullbordat". Den uppoffringen är den största lektionen i kärlek och 

barmhärtighet som jag gav mänskligheten. Detta arbete var som ett frö som föll på varje själ. 

12 Varför väntar en del på att sanningens ande som människa ska göra detta offer på nytt? I denna tid 

har jag kommit i andevärlden, som jag erbjöd mig, för att utgjuta mitt ljus i form av inspiration bland 

människorna, så att de, upplysta av detta ljus, kan finna frälsning genom sina egna förtjänster. Verkar det 

svårt för dig att älska och hjälpa dig i livet? 

13 Jag ber er inte att lämna allt bakom er, som jag bad dem som följde mig under den andra eran att 

göra. Några av dem lämnade sina föräldrar, andra sin partner, de lämnade sitt hus, sin strand, sin fiskebåt 
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och sina nät - allt detta lämnade de bakom sig för att följa Jesus. Jag säger inte heller att det är nödvändigt 

för er att utgjuta ert blod vid denna tidpunkt. 

14 Jag har sagt er att var och en av er kan göra mycket dag för dag där han bor. Sök i den innersta 

delen av din varelse den goda kärnan som jag har placerat i vart och ett av barnen av min gudomlighet; 

denna kärna tillhör inte hjärtat utan anden. 

15 Glöm inte att ditt ursprung är min kärlek. I dag är ditt hjärta förhärdat av själviskhet, men när det 

återigen blir mottagligt för all andlig inspiration kommer det att känna kärlek till sina grannar och 

sympatisera med andras smärta som om den vore din egen. Då kan ni uppfylla det bud som lyder: "Älska 

varandra". 

16 Detta är mitt vapen: kärlekens vapen, som jag aldrig har dolt för er och som jag alltid visar tydligt i 

kampen mot syndens mörker. Den som vill vara min soldat ska ta tag i kärlekens svärd. Därför kan jag 

bara tala till ett folk som har smittats av smärta under århundraden och tidsåldrar. 

17 Din ande har nått fram till att bli sammansatt, och den hoppas och förlitar sig bara på min vilja. 

18 Vid denna tid kom Elia som en föregångare för att förbereda människans ande för förening med 

mig. Elias ord väcker dig, väcker dig och gör dig alert, för hans ljus är som en blixt. 

19 Din ande kan i denna tid förstå vem Elia är. För länge sedan har du lämnat den andliga barndomen 

bakom dig. Det är tro och föraning som har gjort Min närvaro och var och en av Mina uppenbarelser 

påtaglig för er i denna tid då Min lära kommer att ge människorna sann storhet - inte den falska storhet 

som världen ger, utan den som kommer från ödmjukhet och dygd. 

20 En svår uppgift väntar alla som ger sig ut och följer mig. Utan ett kors kan ingen ha mig som 

exempel, men jag säger er att det kors som jag lägger på era axlar inte är till för att trycka ner er utan för 

att stödja er på ert livs sorgliga väg. Den som kastar bort sitt kors måste falla, den som älskar det kommer 

att nå målet, den som bär det på jorden fram till det ögonblick då han andas ut sin sista andetag kommer i 

det ögonblicket att uppleva hur hans kors lyfter upp honom, bär upp honom och leder honom till mig. Den 

som överraskas av döden när han bär sitt kors på axlarna behöver inte vara rädd för att falla in i det 

okända. Där kommer många mysterier att avslöjas som människan inte kan lösa. Tror du att Fadern 

föredrar att du är okunnig på jorden? Nej, människor, jag är en ständig källa till avslöjande av hemligheter 

för människor. Ändå insisterar de på att vara blinda för den uppenbarade och döva för min röst. 

21 De som tror på mig vet att jag är ren och rättfärdig; men eftersom människan älskar det onda, 

lockar orenhet henne och synden frestar henne. Han föredrar sina passioners gränslöshet framför själens 

upplysning. Den dragningskraft som synden har på människan liknar den dragningskraft som man känner 

inför tomheten och djupet av en avgrund. Hur svårt verkar det inte vara för den som har fallit och inte vet 

hur jag ska rädda mig själv, och hur lätt verkar det inte vara för andra att rädda sig själva, eftersom de tror 

att om de bekänner sina överträdelser i livets sista ögonblick räcker det för att de ska få syndernas 

förlåtelse och få en plats i Herrens rike! 

22 Vet att endast omvändelsens vatten tvättar bort fläckarna, inte rädslan för domen; att det som för 

dig närmare Herren är den omvända själens återställande av alla sina överträdelser. 

23 Alla tror på mig, även om inte alla bekänner det, inte alla älskar mig. Jag tror inte på ateisten, jag 

ser inga ateister och de kan inte heller existera. Köttet kan förneka mig, men inte anden. Kan någon 

människa förneka sin fysiska far, även om hon inte har känt honom? Anden kan inte heller förneka sin 

andliga Fader, även om den inte känner honom. Kan det finnas en frukt på ett träd som inte har funnits på 

trädet tidigare? 

24 Sedan tidernas begynnelse undervisar och dömer jag er med kärlek. Om ni felaktigt kallar min 

rättvisa för straff eller fördömelse, säger jag er att jag straffar och dömer er med kärlek. - Jag talar så till er 

eftersom ni lever i en tid då rädslan för min rättvisa inte längre ska få er att lyda mina bud, utan att vända 

er till min kärlek, till min lag, för i den finns er Faders kärlek. Men om du vill att mina lagar inte ska döma 

dig, lär dig dem genom min undervisning och lev enligt dem. Hur vill du leva utanför vägen enligt din 

egen vilja utan att oväntad smärta drabbar dig? Den som bryter mot lagarna kommer omedelbart att 

drabbas av dem. 

Vill du ha ännu större bevis på kärlek? 

25 Denna natur som jag har anförtrott dig är en verklig källa till liv och hälsa. Drick ditt vatten och du 

kommer att leva utan svårigheter; du kommer att få styrka, ljus och glädje på din livsväg, och din ande 
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kommer bättre att uppfylla sitt öde. Hur kan du hävda att du är frisk i kropp och själ om du inte söker 

dessa fördelar där de finns? Ni söker kroppens hälsa på jorden hos en läkare vars hjärta inte alltid är 

barmhärtigt, och ni söker själens hälsa genom att avstå från något materiellt för att ge upp det inför ert 

samvetes röst. 

26 Jag säger er i sanning att naturen har en barm som liknar en kärleksfull moders barm; förnya er där 

så länge ni lever i den, för även själen tar del av kroppens glädjeämnen, genom vars förmedling Herren ger 

den så många och så vackra kärleksläror. 

27 I dag lever mänskligheten långt från alla livskällor, vilket är orsaken till dess lidande. Som ett 

resultat av detta tror världen att jag borde upphöra med min rättvisa bland människorna så att fred och 

välbefinnande kan återvända till dem, medan det enda ni behöver göra är att återvända till lagens väg. 

Människan säger att hon strävar efter ett ideal, men jag säger till henne: Är det möjligt att nå detta ideal 

genom att gå på en väg utan ljus? 

28 Människor har skapat en värld enligt sin fantasi, enligt sin vilja. Jag har låtit dem ha den för att inte 

beröva dem deras fria vilja, men den här världen kommer de att förstöra för sig själva, som ett bevis på att 

de har byggt på kvicksand. "Hur skulle det vara möjligt", säger de mäktiga, "att så mycket makt skulle 

kunna släckas?" Och ändå kommer imperier, troner, spiror, vetenskap och rikedomar att gå under. En svag 

doft, och endast historieskrivningen kommer att samla in resterna av så mycket falsk storhet! 

29 Falsk kallar jag er värld, för medan ert ansikte skrattar är ert hjärta, om inte fullt av bitterhet, så 

ändå fullt av illvilja. Och om du redan har gjort detta av det mänskliga livet, vad kan du då säga om allt du 

har gjort och utelämnat när det gäller det liv och de lagar som hör till din ande? Ni har låtit den komma så 

långt bort från källan till evigt liv, från sanningen, rättvisan och kärleken som finns i er Skapare, att den, 

trots att den borde vara herre i världen och stå över det materiella, har blivit en misshandlad och förnedrad 

slav. Anden är så utsatt för kroppens svagheter och böjelser. Den har till slut gett upp på grund av den 

kärlek den känner för det kött som den är bunden till. Trots den kärlek själen känner för världen, trots den 

överdrivna materialism som den har uppnått, finns det ingen som inte ens för ett ögonblick har känt en 

önskan att gå bortom detta liv och in i den andliga världen. Det finns ingen som inte redan har haft en 

stund av inre upplyftning här, som inte har känt existensen och friden i det livet. Mina andliga 

uppenbarelser i den här världen är en inbjudan till mitt rike. 

30 Den dag kommer när hela mänskligheten kommer att känna till mina läror. Många kommer att 

förneka dem och till och med säga att det var frestaren som gav dessa läror. Men om ett av mina barn tror 

på dem och tillämpar dem, kommer han att se hur även de som förnekade mig bär god frukt som ett 

vittnesbörd om denna sanning. 

31 Var frisk i kropp och själ och ta de goda patriarkerna som förebild, de som visste hur de skulle 

offra sina offer till Fadern och som hade glädje av att fullgöra sina plikter på jorden. Jag talar till er, 

människor, och jag talar till mänskligheten. Till er, Israels folk, talar jag därför att ni, trots att ni lyssnar till 

mig, inte vandrar helt på rätt väg, utan försöker gå med höger fot på min väg medan ni går med den andra 

bredvid. 

32 Jag säger till er alla: Jag är hälsan, jag är vägen, sanningen och livet. 

33 Elias' ande leder dig in i min närvaro och hjälper dig att bli värdig att jag kommer till dig. Förkasta 

inte Elia i denna tid, på samma sätt som ni förkastade Kristus i den andra tiden och Moses i den första. 

34 Tänk på att Elia har tagit bort slöjan som ni täckte många hemligheter med, så att ni kan skåda 

Faderns härlighet. 

35 Var ödmjuk och lydig så att du ger din ande möjlighet att uppfylla sin uppgift. Det är den som äger 

ljuset av erfarenhet, utveckling och kunskap. 

36 Anden föds i mig, den har sin barndom, sin utveckling och sin fullhet; till skillnad från "köttet" 

som åldras och dör, ökar den alltid i kunskap och kärlek, det vill säga i fulländning. Du vet att du kom från 

mig, men du vet inte hur. Du vet också att du måste återvända till Fadern, men du vet inte på vilket sätt. 

Dessa är mina höga råd, de är den hemlighet som ni måste respektera. 

37 Jag har gett människan storhet, men inte det som hon strävar efter på jorden. Den storhet jag talar 

om är offer, kärlek, ödmjukhet och barmhärtighet. Människan flyr ständigt från dessa dygder och vänder 

sig därmed bort från sin sanna storhet och den värdighet som Fadern har skänkt henne som sitt barn. 
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38 Du flyr ödmjukhet eftersom du tror att det innebär fattigdom. Du flyr prövningar för att eländet 

skrämmer dig, utan att inse att de befriar din själ. Ni flyr också det andliga eftersom ni tror att det är 

slöseri med tid att fördjupa er i denna kunskap, utan att inse att ni föraktar ett högre ljus än någon 

mänsklig vetenskap. 

39 Det är därför jag har berättat för er att det finns många som trots att de säger sig älska mig inte 

älskar mig, och trots att de påstår sig tro på mig har de ingen tro. De har gått så långt att de har sagt till 

mig att de är villiga att följa mig, men de vill följa mig utan kors. Ändå har jag sagt till dem att den som 

vill följa mig ska ta sitt kors och följa mig. Den som omfamnar hans kors med kärlek kommer att nå 

toppen av berget där han kommer att andas ut sitt sista andetag på denna jord för att återuppstå till evigt 

liv. 

40 Det andliga livet, som vissa längtar efter, är fruktad, förnekas och till och med hånas av andra, men 

det väntar oundvikligen på er alla. Det är livmodern som välkomnar alla, armen som sträcker ut sig mot 

dig, Andens fädernesland - ett outgrundligt mysterium även för de lärda. Men mina hemligheter kan 

genomträngas närhelst nyckeln du använder för att öppna denna port är kärlekens nyckel. 

41 Förstå att Fadern från början av människans existens har varit en ständig uppenbarelse av 

mysterier för barnet. Gläd dig åt tanken att om människan inte har nått gränserna för sin vetenskap under 

så många tidsåldrar av ditt liv (på jorden), så kommer hon också för evigt att upptäcka nya skönheter, nya 

underverk, nya varelser, andra världar, så snart hon går in på spiritualiseringens vägar. Dessa nya 

erfarenheter kommer att få barnet att älska sin Skapare med allt större perfektion, med en kärlek som 

liknar den kärlek jag har för er. Det är på grund av denna så högljudda och stora känsla som jag har för 

mänskligheten som jag blev människa så att ni kan ha Mig nära er. Men efter det offret ser jag att 

människorna i den här tiden är döva, blinda och otacksamma för den kärleken, att de har skapat en värld 

för sig själva där de inte behöver lyda mina bud, mina rättvisa lagar, min kärlekslära. 

42 Avgrunden lockar människor, det förbjudna frestar dem, de utnyttjar sin viljemässiga frihet på sitt 

eget sätt. För en mänsklighet som är så beroende av passioner, vinstjakt och jordens nöjen verkar dess 

undergång oundviklig. Det verkar mycket svårt för själen att finna frälsning, och den förstår inte att den i 

den gudomliga rättvisan, i kärleken till sin Fader, kan finna den väg genom vilken den kan rena sig själv, 

utvecklas uppåt och finna frälsning. 

43 Alla människor tror på min existens eftersom de har andevärlden och har behållit den djupa inre 

kunskapen om att jag existerar. Även den som förnekar mig tror på mig, för min närvaro är i honom och i 

allt som omger honom. Men människan har gett efter för materiella incitament och frestelser. Och det 

mörker som han har skapat på detta sätt är det som inte tillåter mänskligheten att skåda den glans med 

vilken den Helige Ande närmar sig den vid denna tidpunkt. Men det kommer inte att finnas någon 

mänsklig kraft eller ande som kan besegra Min Kraft, Mitt Ljus eller Min Kärlek. Men när barnen kommer 

gråtande till Fadern, kommer vissa att be om förlåtelse och få förlåtelse för sin ödmjukhet; andra kommer 

att fråga mig: "Fader, varför har du straffat mig?" Till dem kommer jag att säga: Jag straffar aldrig; ni har 

bara skördat på er väg vad ni har sått på den. Du misslyckades med att bevara kroppens och själens hälsa, 

men den som utmanar eller bryter mot mina lagar dömer sig själv utifrån dem. 

44 Lev i harmoni med naturlagarna och de andliga lagarna och du kommer alltid att vara frisk i kropp 

och själ. 

45 Mänskligheten besitter idag mycket vetenskap, men med den har den skapat en alienerande värld 

som skiljer den från det naturliga, från livets källa, från de naturelement som jag har anförtrott den för att 

bevara och förfriska den. Hur kan en människa som lever på detta sätt vara frisk i kropp och själ? 

46 Jorden är som en mor som breder ut sina armar för att omfamna dig från din födelse; luften som du 

andas på den har likheter med min gudomliga andedräkt; den majestätiska kungliga stjärnan, i sin prakt 

som en eldslåga, är en bild av den Allsmäktige, för den är ljus, värme och liv. I din natur har du också 

vatten, som är som sanningen, eftersom det är kristallklart, genomskinligt och rent; det släcker den 

plågsamma törsten, renar och renar; under dess verkan blir åkrarna bördiga och fröna gror. Dessa fyra 

element, som förenas av den gudomliga visdomens lagar, bildar i sin enhet och harmoni ditt hem. För att 

kunna leva på den, för att kunna njuta av den medvetet och för att kunna leva i fullständig 

överensstämmelse med dess lagar har jag gett människan alla de egenskaper, krafter och sinnen som är 

nödvändiga för livet. 
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47 Varför kallar ni mig då, när ni är säkra på att jag älskar er, för orättfärdig när ni lider på grund av 

ert eget fel och säger att Fadern torterar er? 

48 Min kärlek är oföränderlig, den kan inte bli större eftersom den är perfekt, och den kan aldrig bli 

mindre. Jag gav dig bevis på detta när jag gav dig detta liv som är ditt skydd och som alltid visar sig vara 

generöst och moderligt mot dig. Har du saknat solens ljus en enda dag? Har luften någonsin misslyckats 

med att ge dig liv åt dig? Har haven torkat ut eller har floderna slutat rinna, vars vatten sköljer hela jorden? 

Har planeten i sina omlopp någonsin flyttat sig under dina fötter för att kasta dig ut i tomma intet? 

49 Jag har inte felat i det jag har skapat, men människan har missat den utstakade vägen och livet, 

men snart kommer hon att återvända till mig som den förlorade sonen som slösade bort allt sitt arv. Med 

sin vetenskap har han skapat en ny värld, ett falskt rike. Han har stiftat lagar, rest en tron åt sig själv och 

utrustat sig med en spira och en krona. Men hur flyktig och bedräglig är inte hans ära: en svag fläkt av min 

rättvisa räcker för att hans grundvalar ska skaka och hela hans rike ska falla sönder. Men fredens, 

rättvisans och kärlekens rike är långt borta från människans hjärta, som inte har kunnat vinna det. 

50 De nöjen och tillfredsställelser som människornas arbete ger dem är bara inbillade. Deras hjärtan 

gnuggas av smärtan, rastlösheten och besvikelsen som döljer sig bakom leendenas mask. Detta är vad man 

har gjort av det mänskliga livet, och när det gäller andens liv och de lagar som styr det har dessa 

förvrängts eftersom man har glömt att det också finns krafter och element som besjälar anden och som 

människan måste stå i kontakt med för att kunna stå emot prövningar och frestelser och för att kunna möta 

alla hinder och motgångar på sin väg mot fulländning. 

51 Detta ljus som når varje ande från oändligheten kommer inte från kungastjärnan; den kraft som 

anden får från det bortomliggande är inte utflöde från jorden; källan till kärlek, sanning och hälsa som 

släcker andens törst efter kunskap är inte vattnet i era hav eller era källor; Atmosfären som omger dig är 

inte bara materiell, utan den är en utströmning, en andedräkt och en inspiration som den mänskliga anden 

får direkt från alltings skapare, från honom som skapade livet och styr det med sina perfekta och 

oföränderliga lagar. 

52 Om människan skulle lägga lite god vilja i att återvända till sanningens väg skulle hon omedelbart 

känna fredens smekning som en sporre. Men närhelst själen materialiseras under inflytande av materien, 

ger den efter för dess klor, och i stället för att vara herre över detta liv, styrmannen som styr sitt skepp, blir 

den slav av mänskliga svagheter och böjelser och lider skeppsbrott i stormarna. 

53 Jag har redan sagt att själen kommer före kroppen, precis som kroppen kommer före kläderna. Den 

materia som du har är bara en tillfällig klädsel för själen. 

54 Ingen föddes av en slump, och hur obetydlig, oförmögen och olycklig en människa än anser sig 

vara, så har hon ändå skapats av den Högsta Varelsens nåd, som älskar henne lika mycket som de varelser 

som hon anser vara överlägsna, och hon har ett öde som kommer att leda henne, som alla andra, till Guds 

famn. 

55 Ser du de människor som vandrar omkring på gatorna som utstötta, som släpar med sig last och 

elände och som inte vet vem de är och vart de är på väg? Känner du till de människor som fortfarande 

lever i skogarna, i bakhåll för rovdjur? Ingen är bortglömd av Min faderliga kärlek, alla har de en uppgift 

att uppfylla, alla har de utvecklingsstörningar och befinner sig på den väg där förtjänst, ansträngning och 

kamp kommer att föra anden till Mig steg för steg. 

56 Var finns det någon som inte - om så bara för ett enda ögonblick - har längtat efter Min frid och 

önskat att bli befriad från det jordiska livet? Varje ande har hemlängtan efter den värld som den tidigare 

levde i, efter det hem där den föddes. Den världen väntar på alla mina barn och inbjuder dem att njuta av 

det eviga livet, som vissa längtar efter, medan andra bara förväntar sig att döden ska upphöra att existera 

eftersom de har en förvirrad själ och lever utan hopp och utan tro. Vad skulle kunna få dessa varelser att 

kämpa för sin förnyelse? Vad skulle kunna väcka längtan efter evighet hos dem? De förväntar sig bara att 

det inte finns något mer, tystnad och slut. 

57 Men "världens ljus" har återvänt, "vägen och sanningen", för att återuppliva dig till liv genom sin 

förlåtelse, för att smeka ditt trötta ansikte, för att trösta ditt hjärta och för att få den som trodde att han inte 

var värd att existera att höra min röst som säger till honom: Jag älskar dig, kom till mig! 
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58 Men på samma sätt som jag väcker en längtan i er efter evighet och fulländning, säger jag också 

till er: Tro därför inte att jag vill att ni ska strunta i det materiella livet. Misstolka inte mina läror. Allt som 

skapats och placerats på jorden tjänar din lycka. 

59 Patriarkerna och de rättfärdiga visade er genom sitt exempel hur man kan leva lyckligt på jorden 

genom att njuta av de naturliga tillgångarna och samtidigt uppfylla den andliga lagen. 

Ta dem som exempel och du kommer att bli frisk och stark. Jag vill ha ett starkt folk bland er som kämpar 

och försvarar sanningen. Om jag skulle lära er att skilja er från naturen skulle den vända sig mot er. 

60 Hos Gud finns det inga motsägelser, även om människor ibland tror att de hittar dem i min 

undervisning. För att hjälpa er att förstå dem har jag öppnat era ögon för ljuset och sagt er: Om ni önskar 

er kroppens hälsa, återvänd till er mor, naturen, ur vars famn ert fysiska skal har vuxit fram, i vars 

livmoder ni har vaggat er och med vilken ni kommer att smälta samman när hennes inre tar emot er på 

nytt. Jag har också sagt till dig: Om du vill ha en stark och frisk själ och hopp om att få den belöning som 

jag har lovat dig, lev min lag genom att uppfylla de bud som säger: "Du ska älska din Gud av hela ditt 

hjärta och din själ" och "Älska varandra". 

61 För att uppfylla min lag räcker det inte med att tala om mig, och det räcker inte heller med att ni är 

stora forskare av mitt verk för att tro att ni är mina apostlar; för större kommer det enkla sinnet att vara 

inför mig, det som inte vet hur man uttrycker mitt ord, men som istället vet hur man utövar kärlek och 

barmhärtighet bland sina bröder. 

62 Under den andra tidsåldern räckte det med tre års undervisning och tolv personer för att jag skulle 

förvandla mänskligheten. I dag räcker det inte med många års förberedelser och ett stort antal lärjungar. 

63 Orsaken är att du är alltför fäst vid materialet. Du tänker bara på mig i fem minuter, och resten av 

tiden ägnar du åt världsliga sysslor. 

64 Jag ingjuter nytt mod i er så att ni inte stannar upp på er utvecklingsväg. Se upp, för snart kommer 

ni att få se slutet för världens herrar, och när de går ner kommer det inte att finnas några fler slavar. Då 

kommer mänskligheten att betrakta sig som en enda familj. En gnista av ömsesidig välvilja kommer att slå 

ut i människornas hjärtan, och fred kommer att komma till dem. 

65 Förlorade själar, själar utan fred och utan lag, kom hit! Det är inte mörker eller ingenting som 

väntar dig, det är Min Faderliga kärlek, det är harmonin i alla världar och varelser. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 81 
1 Ni kommer denna dag för att minnas det nya förbund som ni har slutit med er Fader. I denna 

domens tid är Min Ande närvarande bland er för att kräva de första redovisningarna av ert arbete, av era 

gärningar, och för att fråga er vad ni har gjort sedan det ögonblick då ni lovade Mig att uppfylla Min lag: 

att älska varandra. 

2 Bland denna skara finns de "första" som jag anförtrodde ansvaret för "åkrarna" och "arbetarna", till 

vilka jag gav broderskapets kristallklara vatten för att de skulle vattna "träden" med det. 

3 Har ditt samvete inget att anmärka på dig? Har du öppnat munnen bara för att ge råd, lära och 

vägleda? Eller har den uttalat sig som ett tveeggat svärd som sårar både till höger och till vänster? Har du 

vandrat på den andliga vägen och lämnat spår av enhet, fred och välvilja, eller har du gett honom dåliga 

exempel? 

4 Om mitt ord ibland blir strängt, är det för att jag inte vill att det ska finnas falskhet, last eller 

bedrägeri i mitt folks sköte. Om den som leder en församling föregår med dåligt exempel kommer de som 

följer honom att stöta på hinder. I denna domens tid kommer jag i varje ögonblick att visa dig frukten av 

din sådd. Utmana inte min rättvisa, kom ihåg att jag framför allt är en outtömlig källa av godhet. 

5 Jag kan inte betrakta er som små barn, för vilka alla brister betraktas, för när er ande ingick ett 

förbund med min gudomlighet i den här tiden hade den redan rest en stor del av vägen innan. Den som var 

en lärjunge av Min lag i den första tiden, en lärjunge av Jesu undervisande ord i den andra, måste bli som 

Mästaren i det nuvarande utvecklingsstadiet. 

6 Jag anförtror er den goda, behagliga och söta frukten som ger liv, så att den kan få er att känna 

kontrasten till den bittra smaken och den förödelse som frukten från det onda trädet har orsakat bland 

människorna. 

7 Jag ser jorden och vattnen fläckade av människoblod, jag ser människor som ignorerar varandra 

som om de vore varelser av olika arter och som dödar varandra utan medkänsla eller medlidande. Detta 

träd av ambitiös maktlystnad och hat har rests av människor, och dess frukt har förgiftat jordens folk. Låt 

inte detta frö komma in bland er. 

8 I dag skulle Jesu röst inte kunna resa sig och säga: "Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör", 

för din ande bär på kunskapen om min kärleksundervisning. 

9 Elia öppnade porten till en ny tidsålder, han förberedde Herrens vägar. Han har förberett er för att 

ta emot förstlingsfrukterna av min uppenbarelse och min undervisning. Fundera över mina läror och vittna 

om dem genom era gärningar. 

10 Vid den här tiden lossas det sjätte inseglet, dess ljus sprids över jordens krets, så att de män och 

kvinnor som hör Min röst vaknar i tid och reser sig till strid. 

11 Du vet redan att det finns en väg, och du vet det redan. Du bör följa den så att du aldrig avviker 

från den. Det är just den väg som jag har utstakat för dig sedan du kom ut från mig. I den nuvarande tiden 

har jag gett er tillåtelse att samlas på mötesplatser för att lyssna till mina kärleksföreläsningar, och att ni 

där kan ta emot de många behövande som dag efter dag kommer att knacka på er dörr, som är min. 

12 Hur ska ni varje ny dag anpassa er till att ta emot de behövande? Med absolut ödmjukhet, inte med 

fåfängans krona och spira. 

13 När detta folk har förenats andligt kommer jag att tillkännage det för hela världen. 

14 Jag anförtror dig en del av mitt verk som är vitare än snöflingan och renare än vattnet från dina 

källor. Jag vill att ni håller det så till slutet av utvecklingsvägen. 

15 Det är som om en klocka har ringt i ditt hjärta, så att du idag har kommit ihåg att det är en nådens 

dag, en dag då Mästaren kommer ner för att tala till sina lärjungar. Min Ande visar sig bland er och öppnar 

sig som en bok full av visdom. Din ande visar sig inför mig som ett tomt blad, och på det skriver jag mina 

instruktioner. 

16 Ljuset från min Ande, som hälls ut över all materia och ande i uppfyllelse av ett löfte från de första 

tiderna, sänker sig ner över sinnena hos dessa utvalda, kallade Röstbärare, för att göra gudomliga 

instruktioner hörbara för er. 



U 81 

154 

17 En del tar emot min förkunnelse full av tro, andra känner när de lyssnar till mig att tvivel har tagit 

sitt hjärta i besittning. Men jag tillrättavisar dem inte, för tvivlet kommer att få dem att fördjupa sina 

studier av min undervisning, och därigenom kommer de så småningom också att finna tro. 

18 Ett nytt liv väntar mänskligheten. Det är inte så att naturen förvandlas, utan orsaken är att 

mänskligheten, när den förandligar sig själv genom denna undervisning, kommer att se på allting med 

kärlekens, trons och barmhärtighetens ögon, det vill säga att människan kommer att se livet med hjälp av 

anden. Idag, när du ser vad som omger dig, känner och dömer du med ett sinne som är fokuserat på det 

materiella och ett själviskt hjärta. Det här livet måste för dig framstå som en dal av tårar, en värld av 

synder och ibland till och med en plats för bestraffning. Dina ögon upptäcker inga skönheter, din själ 

finner ingen plats för sig själv, ingen näring eller stimulans. Men om du låter anden sväva upp och från 

höjden betraktar det som omger dig och omsluter dig, måste du böja dig inför din Fader och bekänna att du 

har varit döv, blind och okänslig för hans gudomliga närvaro, som uppenbarar sig i allt som existerar 

andligt eller materiellt. 

19 Då kommer bitterheten att falla bort från er och ni kommer att känna den godhet som flödar från 

allt skapat, för allt är frukt från det gudomliga trädet. 

20 Det lidande som mänskligheten lider i dag kommer från den dåliga användningen av dess fria vilja 

och genom dess olydnad mot min lag. Dess sista frukter kommer att vara så bittra att den kommer att kasta 

dem långt ifrån sig själv, och detta kommer att öppna dess ögon för ljuset och dess hjärta för omvändelse. 

21 Gör kroppen foglig och lydig så att den inte blir ett hinder för din ande. Underkasta dig den tills du 

har gjort den till det bästa verktyget och den bästa medarbetaren i din andliga uppgift. Låt det ljus som det 

sjätte inseglet utstrålar bli betraktat av anden såväl som av köttet, för ni vet att detta ljus strömmar ut över 

all varelse. 

22 Förstå mina läror och ni kommer att bli mina goda lärjungar som, när timmen har kommit, 

kommer att söka upp sina bröder och presentera uppenbarelsen av de sju inseglen. Stoppa inte dina steg 

och tänk att du inte är värd min nåd på grund av ditt köttsliga verk. Jag har redan sagt till dig att du ska 

stoppa den frenetiska kursen för denna oregerliga och svaga varelse som har anförtrotts dig på jorden, och 

att du ska förvärva meriter i denna kamp för att få min nåd. 

23 Det är inte läge att vara ledsen eller skämmas över ditt förflutna. Kom bara ihåg att du måste rena 

din själ. Nu är det dags att känna att ni är de mest lyckligt lottade på jorden, eftersom ni hör den 

gudomliga konserten av mitt ord. Ja, människor, Min ljusstråle blir inspiration och mänskliga ord så att ni 

kan få Min närvaro i denna form. Sluta tänka på ditt förflutna och tänk i stället på din framtid. 

24 Förbered dina kärleksvapen för att slåss mot mänskliga idéer och teorier. Stärk ditt hjärta i tron så 

att du inte känner dig liten, okunnig och svag inför dem som du kallar utbildade och lärda, för de kanske 

vet något om vetenskap och religion, men om Mina nya uppenbarelser vet de ingenting. 

25 När jag har uppmanat er till förnyelse har det varit för att era sinnen och hjärtan, när de en gång är 

rena, ska kunna reflektera mitt gudomliga ljus. 

26 Jag har sett att många av er har rannsakat och dömt mitt ord, men jag har inte tillrättavisat er 

eftersom jag vet att i morgon kommer de ivriga lärjungarna att uppstå bland dem som dömer mig. Senare 

kommer du att undervisa på ditt sätt och du kommer att bli hånad. Kom då ihåg Mästarens instruktioner, 

och i stället för att vara förbittrade på era bröder för deras tvivel och hån, förlåta dem, eftersom ni vet att 

det bland dem finns de som kommer att ångra sig från sin dom och komma till tro. 

27 Ingen känner sig tvingad att vara Min soldat. 

Följ mig så snart din vilja är fast och din kärlek driver dig att omsätta mina läror i praktiken. Tiden 

kommer att gå, och då kommer ni att förstå och uppskatta allt som Herren gav er i denna tredje tidsålder, 

och ni kommer då att känna smärta för att ni inte var förstående och lydiga när jag gav er mitt ord. Men jag 

beviljar er ytterligare några korta perioder för att gottgöra era misstag och för att ta igen den tid som ni har 

förlorat. 

28 Medan världen attraherar er med hjälp av er kropp, kallar Min röst er in i de andliga sfärerna, som 

ni ska gå in i, rena från alla fläckar och fyllda av ljus. Där kommer Min röst att ljuda i ditt samvete och 

tala om för dig om du har fullgjort din uppgift på jorden och om du redan kan ta ytterligare ett steg på 

stegen mot andlig fulländning. 
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29 På den dag som du ägnar åt vila idag kommer jag ner för att glädja mig åt dig. Det är det ögonblick 

då du bättre inser att du inte kan leva av enbart bröd, utan att du är i behov av Mitt Ord, som är din andliga 

näring. Många av er kommer för att höra mig, men ni tror inte alla på min närvaro. En del skulle föredra 

att se mig hellre än att höra mig genom dessa intellektuella organ, eller åtminstone höra min röst i det 

oändliga, i den andliga rymden. Men hur vill du se och höra mig andligt om du är helt bunden till de 

fysiska sinnena? Därför bör ni arbeta med er själva så att ni når den höga andliga vibration som jag 

informerar er om genom människans intellektuella organ. Efter denna tid av min manifestation i denna 

form kommer ni att kunna ta emot min inspiration från ande till ande. Detta kommer att bli den perfekta 

andliga kopplingen. 

30 Du är förvånad över vetenskapens framsteg. Inse att du för några århundraden sedan inte skulle ha 

trott vad människan har uppnått idag genom andens utveckling och den materiella naturens uthållighet. 

31 Varför skulle du inte utvecklas andligt om du är uthållig? Varför påstår ni att nya läror kommer att 

uppenbaras för er när ni ännu inte har förstått de tidigare lärorna? 

32 De som tror på min existens och de icke-troende i alla tider skulle hellre ha sett mig i dag synlig 

för mänskliga ögon, materialiserad i någon form. Men varför måste ni tillskriva mig en form när jag inte 

har en sådan form som en ande? Jag är synlig och berörbar för både kroppens och andens ögon, men det är 

nödvändigt att ni vet hur man ser. Det är orättvist av er att säga att Gud gömmer sig för er blick - att säga 

att jag är självisk eftersom jag inte låter mig höras eller ses av dem som jag kallar barn till min 

gudomlighet. Jag är alltid redo att låta er se mig, men eftersom ni anser er själva vara blinda för det 

andliga, trots att allt är inom er räckhåll, kan ni inte se det och ni blir inte medvetna om min närvaro, trots 

att ni rör vid mig. 

33 I varje tidsålder måste en Guds sändebud komma för att lära människorna att söka sin Herre, att be, 

att dyrka honom, att känna honom, att se, att höra och att tolka honom. I denna tidsålder kom Elia för att 

bereda vägen för att människans ande skulle kunna ta emot den heliga andens närvaro och uppenbarelse. 

34 För att Elias' röst och steg skulle kunna höras och kännas i en värld som är döv för all andlig 

uppenbarelse på grund av sin materialism, förberedde jag en man som, när han uppnådde sin mognad i 

livet, skulle få ljuset från denna stora Ande att bli känt genom honom, som inspirerade honom, som 

utförde fantastiska verk genom hans förmedling, och som genom sitt ljus förberedde mänskligheten för en 

ny tids ankomst. Elia var tvungen att bana vägen, där det fanns många törnen, mycket ogräs och även 

stenar. Det var religiös fanatism, okunnighet och förföljelse av alla inspirationer som ansågs nya. Men Elia 

inspirerade lagar, förberedde hjärtan och sådde ett frö som främjade utvecklingen av en gudomlig 

uppenbarelse och det andliga fullbordandet av ett folk som i världens mest gömda hörn väntade på den 

rätta tiden för att utföra sin uppgift. 

35 Den man som valdes ut av mig för att bli Elias röstbärare hette Roque Rojas. År 1866 meddelade 

han världen att en ny tidsålder var i antågande för mänskligheten, som skulle styras av samma lag som 

Herren avslöjade i de tre tidsåldrarna, som jag alltid har berättat för er: Älska varandra! 

36 Endast ett fåtal kunde verkligen känna Guds budbärares närvaro. Ännu en gång var han rösten som 

ropade i öknen, och ännu en gång förberedde han folkets hjärtan för Herrens ankomst. Det sjätte inseglet 

lossades, lät sitt innehåll synas och hälldes ut över mänskligheten som en flod av rättfärdighet och ljus. På 

så sätt uppfylldes många löften och profetior. 

37 Elia, liksom Jesus och Moses, upplyste din andes ögon så att du kunde skåda Fadern. Moses lärde 

er: "Du ska älska din nästa som dig själv." Jesus sa till dig: "Älska varandra". Elia befallde er att visa mer 

och mer barmhärtighet mot era bröder och tillade genast: "och ni skall se min Fader i all sin härlighet." 

38 Det är "Ordet" som talar till dig just nu. Jag blev inte människa, men ändå kan ni upptäcka likheter 

mellan min tidigare manifestation och denna: precis som den 

Om Jesu vagga var fattig och hans död skedde på korset för världens synd, så kan inte heller den plats där 

den tredje tidens ljus i dag föddes vara mer fattig och ödmjuk, och det kors från vilket jag kommer att ge er 

mitt sista ord kommer att vara mannen själv genom vilken jag gör mig känd. 

39 Genom denna medlare, genom vilken jag talar till er, har jag också fått ta emot hån, gissel, tvivel 

och sår. Detta var min vilja, för mitt kors är nu du. 
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40 Idag säger jag till er: Eftersom dina ögon har öppnats för ljuset, inse hur din värld, dess vetenskap, 

dess moral och dess religiösa samfund närmar sig slutet av sin existens. Av allt detta kommer endast själen 

att överleva, som på ruinerna av sitt tidigare liv kommer att resa sig till en ny andlig tidsålder. 

41 Alla de tecken som förutspåddes som tillkännagivanden av min nya uppenbarelse bland er har 

redan inträffat. Kommer världen att vänta på ytterligare manifestationer och därför fortsätta att vänta på 

min ankomst? Kommer det att göra som det judiska folket, som hade profetiorna om Messias' ankomst, 

som bevittnade att de uppfylldes, som tog emot frälsaren mitt ibland sig, men som inte kände igen honom 

och fortfarande väntar på honom? Denna erfarenhet är alltför tung och sorglig för att mänskligheten ska 

kunna hålla fast vid sin materialism. Eftersom förebilderna och besöken har blivit sanna och jag inte har 

visat mig i synagogan eller i någon kyrka, misstänker då inte världen att jag för närvarande måste 

uppenbara mig på någon plats, eftersom jag inte kan gå emot mitt ord? 

42 Lärjungar, håll fast vid min undervisning så att ni i morgon kan vittna om mig. 

43 Var inte rädd för eländet, det är bara tillfälligt, och i det ska du be och ta Jobs tålamod som 

exempel. Överflödet kommer att återvända, och då kommer ni inte att ha tillräckligt med ord för att tacka 

mig. 

44 Om en sjukdom en gång förnedrar er, ni välsignade sjuka, misströsta inte, er ande är inte sjuk. Lyft 

upp er till mig i bön, och er tro och förandligande kommer att återställa er hälsa i kroppen. Be på det sätt 

som jag har lärt er: andligt. 

45 Förstå att du har din mästares ljus. Jesus fortsätter att vara det perfekta exemplet för dig att 

efterlikna. Varken före eller efter honom kan man hitta ett likvärdigt exempel i världen. 

46 Jesus, Kristus, har varit det tydligaste undervisande exemplet som jag gav er på jorden för att visa 

er hur stor Faderns kärlek och visdom är. Jesus var det levande budskap som Skaparen sände till jorden för 

att du skulle lära känna de höga egenskaperna hos honom som skapade dig. Människorna såg i Jehova en 

arg och oförlåtande Gud, en fruktansvärd och hämndlysten domare, men genom Jesus har jag befriat er 

från era misstag. 

47 Se i Mästaren den gudomliga kärleken som blivit människa. Han dömde alla era gärningar genom 

sitt liv av ödmjukhet, offer och barmhärtighet, men istället för att straffa er med döden erbjöd han er sitt 

blod för att ni skulle lära känna det sanna livet, kärlekens liv. Detta gudomliga budskap upplyste 

mänsklighetens liv, och det ord som den gudomlige Mästaren gav till människorna blev ursprunget till 

religiösa samfund och sekter genom vilka människorna har sökt mig och fortfarande söker mig. Men jag 

säger er att de ännu inte har förstått innehållet i detta budskap. Mänskligheten kommer verkligen att tro att 

Guds kärlek till sina barn är obegränsad, eftersom han dog i Jesus av kärlek till mänskligheten. Den är till 

och med innerligt rörd av Jesu lidanden inför hans domare och bödlar och erkänner gradvis också Fadern i 

Sonen, men det andliga innehållet, räckvidden av allt det som Herren ville säga till människorna genom 

denna uppenbarelse, som började i en jungfru och slutade i "molnet" i Betania, har inte tolkats på rätt sätt 

förrän i dag. 

48 Jag var tvungen att återvända på samma "moln" i vilket "Ordet" steg upp till Fadern för att ge er 

förklaringen och visa er det sanna innehållet i allt det som uppenbarades för er i samband med Jesu 

födelse, liv, gärningar och död. 

49 Sanningens Ande, den som Kristus utlovade vid den tiden, är denna gudomliga manifestation som 

har upplyst mörkret och förklarat de mysterier som människornas sinnen och hjärtan inte har kunnat tränga 

in i. 

50 Min lag är alltid densamma, den är inte mindre djupgående en gång än en annan. Det är din ande 

som ibland reflekterar Herrens ljus bättre än andra gånger. Detta beror på hur långt din ande har 

utvecklats. 

51 Idag säger jag till er: Den andliga banketten väntar på dig, sätt dig vid bordet och ät av maten. Jag 

har också beviljat er att brödet ska multipliceras vid denna tid, för tusentals och åter tusentals lyssnar för 

närvarande till mitt ord i många provinser. 

52 Jag ger dig ett arv utan att din synd är en anledning att betrakta dig som ovärdig. Portarna till mitt 

rike förblir öppna i väntan på dem som kommer att anlända härnäst. Där har du min barmhärtighet framför 

dig, som du inte förväntade dig skulle gå så långt som till att kommunicera med dig. 
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53 Nu när det råder brist på kärlek i världen - känn din Mästares rena kärlek så att du kan få näring 

från alla dina sår. 

54 Om ditt hjärta kommer till mig fullt av onda frön, ogräs och tistlar, kommer jag att förlåta det, rena 

det och få det att blomma. Jag förväntar mig bara att ni strävar uppåt, sedan kommer jag att avslöja allt 

som jag fortfarande håller i beredskap för er ande. Men när ni sedan har fått det jag lovar er, skall ni inte 

söka er till katakomber för att gömma er för människornas blickar, utan ni skall tvärtom träda ut i dagens 

ljus och i ljuset av detta avslöja denna sanning. Öppna ditt hjärta, ditt sinne och din hörsel så att du kan 

låta min undervisning tränga in i din själ. 

55 Vilken tid väntar du på att få lära dig av mig? Väntar du på att vakna upp från din slummer till år 

1950? Nej, mitt folk, för då kommer ni inte längre att höra mitt ord. Det är nödvändigt att ni kommer till 

den absoluta övertygelsen att ni kom till världen för att tjäna era bröder. 

56 Ni ser på varandra och inser att jag har bildat en gemenskap av syndare, av okunniga, och ni 

fruktar att ni inte kommer att kunna stå emot prövningarna. Men jag vet vad jag gör; det enda ni behöver 

göra är att tro, lita på och vara lydiga. Den dag kommer när ni kommer att ge mig den säd som jag har bett 

er om. 

57 Människor, förbered er, låt nya skaror komma till er. Bland dem kommer det att finnas de som Min 

Kärlek kommer att välja, så att jag genom deras förmedling kan förkunna Mitt Ord; för ni vet mycket väl 

att det inte är ert intellekt som kan välja dem. Endast jag känner till var och ens öde och gåvor. 

58 Rensa era sinnen, höj dem så att ni i detta ögonblick kan förena er med de rena andar som lever 

nära mig. Skicka upp en bön som inspireras av kärlek till Gud, även av din smärta eller ånger för de 

överträdelser du har begått, liksom av tacksamhet för det du har fått. Detta kommer att föra din ande 

närmare Fadern. 

59 Allt som omger dig syftar till att rena dig, men alla har inte tagit det på det sättet. Låt inte den 

smärta du dricker ur din bittra bägare bli ofruktbar. Från smärta kan man få ljus, vilket är visdom, mildhet, 

styrka och känslighet. 

60 Var inte rädd för att du när du kommer till andevärlden måste tänka på vad du har syndat på 

jorden. Om ni låter er tvättas rena från smärta och om ångern sprutar fram ur era hjärtan, om ni kämpar för 

att gottgöra era överträdelser, kommer ni att träda in i min närvaro värdiga och rena, och ingen, inte ens ert 

samvete, kommer att våga nämna era tidigare ofullkomligheter. 

61 I det perfekta hemmet finns det en plats för varje ande som väntar på sin ägares ankomst i tid och 

evighet. På kärlekens, barmhärtighetens, trons och förtjänstens stege kommer ni att komma in i mitt rike 

en efter en. 

62 Visa goda exempel inför dina barn, vilket kommer att tjäna dem som en stab på deras väg för att 

fortsätta sin uppstigning till mig. Betrakta dem inte som andligt obetydliga eftersom ni ser dem som barn i 

kroppen. Observera dem och du kommer att se att deras förmågor är mer utvecklade än dina. De ska lära 

sig mina läror genom dig, men efteråt ska de lära dig att förstå dem. 

63 Ni som är unga människor idag kommer när ni blir gamla att ha upplevt många mirakel genom de 

nya generationerna av spirituella. 

64 Jag säger till familjefäderna att de, på samma sätt som de oroar sig för sina barns materiella 

framtid, också bör oroa sig för den andliga framtiden, på grund av det uppdrag de har gett världen i detta 

avseende. 

65 Kom ihåg att dessa varelser, innan de kom in i köttet, redan har bett för dig; de har skyddat dig och 

stöttat dig i din kamp för livet. Nu är det er uppgift att stödja dem i de första stegen som de gradvis tar på 

jorden med hjälp av det svaga köttet. 

66 Kom till mig, lärjungar. Här finns frid, inte den låtsasfrid som världen ger er, utan den som flödar 

från min Ande. Fyll ditt hjärta med den så att du kan höra mig och förstå mig och sedan omsätta min 

undervisning i praktiken. 

67 Ett visst antal hjärtan har tilldelats var och en av mina arbetare. Det är jorden som var och en av 

dem måste arbeta för att den ska bära frukt och för att han ska kunna visa mig en riklig skörd i slutändan. 

68 Ingen skulle kunna bygga ett tempel som det jag bygger i din ande. Den Universella Skaparens 

kärlek bygger denna helgedom med oändligt tålamod. Detta tempel kommer att vara oförstörbart, och 

medan människoskapade tempel smulas sönder sten för sten under inflytande av tid och stormar, kommer 
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detta tempel att bestå orubbligt, för dess grundvalar kommer att vara förankrade i din ande, och dess torn 

kommer att röra himlarnas rike. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 82 
1 Varför känner sig vissa av mina barn ovärdiga att kalla mig Fader? Kom till mig, syndare, lämna 

din smärtbörda bakom dig. Lyft ditt ansikte och se till mig, min kärlek gör dig värdig. Om jag inte förlåter 

dig, vem ska då förlåta dig? 

2 Ni var hungriga efter fred, för ert samvete förebrådde er för era fel tills ni kom till manifestationen 

av Mitt Ord och er gråt tvättade er rena. Endast jag vet vem och vilka jag talar till på detta sätt, och endast 

de vet vem dessa ord är riktade till. 

3 Under lång tid har ni inte välsignat mitt namn; era plågor och lidanden fick er att tro att ni befann 

er i ett helvete utan slut. Orsaken är att era ögon var stängda för sanningen, för det ljus som visar er Min 

närvaro överallt. Naturens prakt som omger er räckte inte till för att ni skulle tro på mina välsignelser, inte 

heller det underbara sätt på vilket det dagliga brödet nådde era läppar. Du såg bara mörker i din 

omgivning, och du kände bara elden från dina lidanden. 

Men när du var nära att bryta ihop kom den gudomliga hjälparen för att lyfta upp dig och hjälpa dig att 

bära ditt kors. 

4 Dina ögon öppnas mer och mer för ett liv i ljus och tro. Av hela ditt hjärta säger du till mig: Herre, 

hur blind jag var, hur förvirrat var mitt hjärta! Idag ser jag din närvaro i varje vändning och på varje plats 

och känner din välsignelse. 

5 I sanning säger jag er att det är de som har lidit mycket och sårat mig ofta som kommer att älska 

mig mest intensivt, deras hjärta kommer ständigt att hälla ut en offergåva till min gudomlighet. Det 

kommer inte att vara materiella gåvor, psalmer eller jordiska altare. De vet att det mest tilltalande offret 

och vördnaden för mig är de kärleksfulla gärningar de gör för sina bröder. 

6 Älskade barn, ni som har kommit till mig som den förlorade sonen, glöm inte den kärlek med 

vilken jag tog emot er och den ödmjukhet med vilken ni kom hit - det skulle vara sorgligt om ni blev 

fåfänga gentemot era bröder så snart ni känner er frid i livet igen, eller själviska gentemot dem som 

kommer att söka upp er för att be er om en del av det som ni äger idag, för då skulle ni vara otacksamma 

barn i mina ögon. Vakta och be alltid så att du inte faller i frestelse. 

7 Förstå, kära lärjungar, att den tillvaro ni har idag är ett bra tillfälle att utveckla er själ uppåt. För 

vissa blir detta den sista inkarnationen, andra måste återvända till jorden. - Detta är rätt tillfälle att tala till 

er på detta sätt; låt ingen ta illa upp eller förundras. 

8 Jesus avslöjade många okända läror för er vid den tiden och utförde många verk som först skapade 

förvirring, men som senare erkändes som sanna gudomliga uppenbarelser. Ta hänsyn till vad som just har 

sagts, så att ni inte gör några vårdslösa bedömningar vid denna tidpunkt utan att först ha studerat mina 

läror grundligt. 

9 Om mänskligheten hade kunnat förstå profetiorna från den första och andra eran skulle den inte 

vara förvirrad inför förverkligandet av dem. Samma sak hände under den andra tidsåldern när Messias 

föddes bland människorna, precis som det händer nu när jag har kommit i Anden. 

10 Innebörden av min undervisning är densamma i båda tiderna. Den förbereder dig för att göra detta 

liv till ett kärleksfullt, om än tillfälligt, hem, där människor ser på och behandlar varandra som bröder och 

visar varandra det sanna broderskapets värme. - Förbered också själen på att efter detta liv gå in i de 

världar eller hem som Herren har i beredskap för sina barn. Min önskan är att du inte ska känna dig 

främmande när du når dem, utan att din spiritualisering och inre kunskap ska få dig att se allt du möter 

som om du hade varit där förut. Det finns mycket sanning i detta om du redan har kontakt med det andliga 

här genom bön. 

11 Öppna era andliga ögon tills ni ser det lysande ljuset som Min Sanning utstrålar, så att ni inte 

känner er höljda i mörker när ni går över till det andra hemmet. 

12 Bland så många bostäder som Faderns hus har finns det inte en enda värld av mörker, i alla dessa 

finns hans ljus.Men om själarna går in i dem med en ögonbindel över ögonen på grund av sin okunnighet, 

hur kan de då skåda denna härlighet? 

13 Om du frågar en blind man här i världen vad han ser, kommer han att svara: bara mörker. Inte för 

att solens ljus inte finns där, utan för att han inte kan se det. 
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14 Inse att den kärlek med vilken jag ger er min undervisning är mycket stor, även om antalet av dem 

som samlas för att höra mig är litet. 

15 Bland er finns de som kommer att vittna om att detta är den tredje tiden då den heliga anden talar 

till alla människor genom samvetet. 

16 Bland dessa skaror finns de andar som i andra tider tillhörde Israels stammar, som kallades "Guds 

folk", eftersom de anförtroddes lagen och uppenbarelserna för att sprida dem över hela världen. En del av 

dessa varelser kommer till jorden för sista gången för att slutföra ett uppdrag och avsluta en andlig 

reparation. I sin uppstigning kommer de att bilda de trappsteg på vilka deras bröder kan stiga upp som (för 

tillfället) fortfarande är kvar i Jorddalen. 

17 Ljuset och kärleken som Mitt Ord besitter har gjort miraklet att få rena och vackra blommor att 

växa upp ur mossen; se till att din själ lossnar från din kropp full av renhet och ljus när den blir till 

jordstoft. 

18 O andar som just tar emot Min undervisning, var ödmjuka och lydiga när ni en gång kommer in i 

Min närvaro, och låt endast Min Vilja ske med er! Många gånger har ni inkarnerat på jorden för att ni har 

begärt det av Fadern. Nu säger jag till dig att du inte längre ska be mig om det. Låt min vilja ske för dig. 

19 Varje gång ni har kommit till världen på min order har jag oundvikligen krävt att ni ska redogöra 

för era arbeten när ni återvänder. Vad kommer att hända när ni återvänder efter att ni har kommit (till 

jorden) eftersom ni har bett Herren om det? Hur kommer er rättegång att sluta och hur kommer ni att svara 

för er själva? 

20 Ni är förvånade när ni lyssnar till min undervisning och säger i era hjärtan: "Så perfekt är 

mästarens undervisning. Till detta säger jag er att de fortfarande är små, för de syftar alla bara till att 

korrigera och forma ofullkomliga varelser. När du har uppnått andlig fulländning kommer du att höra 

Guds ord i sin fulla omfattning. 

21 Nu har din ande, med hjälp av det mänskliga sinnesorganet, upplevt tiden för min nya 

uppenbarelse, och genom den känner du min gudomliga närvaro. Min manifestation har återigen varit 

Mästarens, det är jag som ger er instruktionerna, men jag har också tjänare som förklarar för er efteråt de 

instruktioner ni har fått. De är inte mänskliga varelser, för sannerligen säger jag er att det på jorden inte 

finns någon som kan tolka mina nya uppenbarelser korrekt. Det är ljusets andliga värld som kommer till 

din hjälp så att du inte faller offer för fel eller bildar nya hemligheter från läror som är lika tydliga som 

dagsljuset. 

22 Allt har förberetts för att förverkliga detta andliga arbete. Inte bara din ande har förberetts för att gå 

denna väg, utan även ditt kött, jorden du går på, miljön runt omkring dig, allt har förberetts för att mitt ljus 

ska lysa i djupet av din varelse. 

23 Själen renade sig i det bortomliggande från de fläckar som den hade fått i tidigare inkarnationer, 

kroppen tvättade sig i smärta och tårar, jorden återfick sin ursprungliga renhet från människorna och 

miljön var genomsyrad av böner och framställningar. På fullkomlighetens stege steg Herren ner till sitt 

folk och nådde det steg som ni stod på, och därifrån lät han sin röst höras till er genom sina budbärare och 

röstbärare. 

24 Hur många läror, hur många instruktioner har jag inte gett er sedan jag gav er min första 

manifestation. Genom dessa ska ni, enligt min vilja, komma till insikt om att jag inte splittrar människorna 

utan förenar dem. Till er som bekänner er till ett religiöst samfund säger jag: Läs min bok om gudomlig 

kärlek och visdom så att ni kan lära er att vara förenade i anden med alla era bröder oavsett 

trosbekännelse, religion eller ideologi. 

25 Detta kommer att vara svårt för dig till en början, men när du väl har förstått denna lära kommer du 

i sanning att identifiera dig med alla människor, eftersom du kommer att känna en ande som vibrerar i det 

innersta av var och en av dina grannar, som, eftersom han är ett Guds barn, måste vara din bror. 

26 Lär er, kära människor, så att ni kan bli lärjungar till den tredje erans lärjungar, som utmärker sig 

genom sin förandlighet. 

27 Tänk efter och du kommer att förstå att du lever i rätt tid för att studera min lära. Kom, lärjungar, 

kom till mig, för jag ska lätta på ert kors. Jag ska hjälpa er att få den plats som är avskild för var och en av 

er i det utlovade landet. 
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28 Känn min kärlek i din varelse så att du förstår att jag existerar och känner den gudomliga önskan 

att rädda dig. Mitt ljus är utgjutet över hela mänskligheten, för ingen varelse kan undgå min blick. 

29 Vad skulle hända med människorna om jag förnekade dem Mitt andliga ljus i de nuvarande tiderna 

av prövningar och smärta? Mörkret skulle skymma deras förnuft, deras tänkande skulle bli förvirrat, och - 

en gång utan hopp - skulle mänskligheten rusa mot döden och förgås i avgrunden. Men om människor i 

hemlighet hyser ett hopp om frälsning trots det kaos som de sliter i, beror det på att Mitt gudomliga ljus 

ingjuter förtroende i dem genom deras ande och lär dem att förvänta sig allt från den allsmäktige Gudens 

oändliga makt. 

30 I sanning säger jag er att mitt ord kommer att förändra karaktären i er nuvarande värld och hela ert 

liv. För dagens människor är världen och dess nöjen meningen med deras liv. Men snart kommer de att 

värdera anden mer än kroppen och kroppen mer än kläderna, och i stället för att springa efter världsliga 

härligheter kommer de att söka själens odödlighet. 

31 Till en början kommer det att finnas fanatism för det andliga, strävan efter det andliga kommer att 

drivas till sin spets, men efterhand kommer hjärtan att lugna ner sig och spiritualiseringen kommer att 

blomma upp full av sanning och renhet. 

32 När ni ser på världen som skakas av krig, som lider av hunger eller som skakas av naturkrafternas 

våld, finns det alltid de som säger att det är min rättvisa som förstör mänskligheten, men sannerligen säger 

jag er att jag inte har kommit för att förstöra er, utan för att rädda er. De som tror att deras liv endast är 

förankrat i deras materiella kropp och som inte tror på själens överlevnad ser deras steg in i det hinsides 

som slutet på deras existens och anser därför att jag är obeveklig och grym. 

33 Om du bara kunde förstå att det ofta är nödvändigt att dö till världen för att kunna leva vidare i det 

andliga, och att det ibland bara är en svår smärta eller en grym död som kan väcka och skaka om en själ 

som slappnat av i materialismen. 

34 Vad vet du om liv och död? Vad vet du om anden? Väldigt lite, och det är därför jag undervisar er, 

så att ni kan veta hur ni ska leva i harmoni med det härliga livet som omger er. 

35 I denna tid finns det hunger i världen, hunger i kroppen och i själen. Ni plågas mer av kroppens 

hunger, och detta får er att säga till mig: "Herre, förr i tiden sände du ner manna från öknen till ditt folk så 

att de inte skulle gå under. Därefter anförtrodde du dem ett land som var rikt på välsignelser, från vattnet i 

Jakobs brunn drack hans barn och barnbarn och många andra generationer, och när du kom till världen för 

att undervisa med ditt ord och du tog med dig folkmassorna ut i öknen, förbarmade du dig över deras 

trötthet och hunger och gjorde underverk så att de fick bröd och fisk att äta. Varför berörs du inte av vår 

hunger och vårt elände i dag, när du ser att vi lider så mycket för att få vårt dagliga bröd?" 

36 Om jag skulle säga att svaret på alla dessa frågor finns i ditt samvete skulle du inte tro det. Jag 

måste därför tala till er och säga att jag inte har berövat er något som jag har gett er i världen för er 

försörjning och underhåll. Allt finns där, men om det inte når alla beror det på att ni har vattnat dessa frön 

med själviskhet och fördärv i stället för med broderskapets regn. 

37 Därför är det nödvändigt att ett ljus av rättfärdighet sänker sig över själarna, och detta är Min 

inspiration som strömmar ut över varje människa vid denna tid. 

38 När människorna tröttnar på de bittra frukterna som de har producerat och vänder sina ögon mot 

mig, kommer de att upptäcka att det andliga livet och den materiella naturen aldrig har förnekat sina 

frukter för Herrens barn. De finns i varje varelse, och det är människan som har stängt ögonen för förnuftet 

och sin föraning om det eviga livet. Då kommer de som tidigare hädade att erkänna att det i detta livets 

öken aldrig saknades manna, att Jakobs brunn fortfarande ger kristallklart vatten och att Herren dag efter 

dag utför ett mirakel så att mänskligheten inte går under av hunger eller törst. 

39 När människans ande öppnar sina ögon för ljuset kommer den att skåda ett nytt liv inom det liv 

som den hittills trott sig känna till och som den i själva verket aldrig riktigt uppskattat. 

40 Jag kommer till er som den gudomliga läkaren som vänder sig till dem som är sjuka i kropp och 

själ för att återställa dem till sin förlorade hälsa. Jag uppväcker till nytt liv dem som har dött för sanningen 

och för det sanna livet. Min barmhärtighet är redo att torka tårarna hos dem som har gråtit mycket. Jag ska 

smörja dem alla med en enda helande balsam, nämligen kärlekens. 

41 Välkomna de fattiga, de gråtande och de som lider hunger och törst efter rättfärdighet på jorden 

och som uthärdar allt med tålamod, för jag söker upp dem för att belöna deras överlåtelse och tro. 
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42 Denna epok är ett tillfälle att uppnå en uppåtgående utveckling av anden. Allting, till och med 

lidandet, arbetar för att vända mänskligheten bort från den materialism som har förslavat den. 

43 Männen kommer att bestiga det heliga berget, på vars topp de kommer att möta mig, men före dem 

kommer jag redan att ha vandrat ett nytt Golgata i människornas hjärtan, och jag kommer att spikas fast en 

gång till på korset för mitt uppdrag. 

44 På synder, hat och laster ska jag inte bygga en ny värld, utan jag ska bygga på fasta grunder av 

förnyelse, erfarenhet och omvändelse, jag ska förvandla allting i dig. Till och med ur mörkret ska ljuset 

bryta fram, och ur döden ska jag skapa liv. 

45 Även om människorna har besudlat och vanhelgat jorden - i morgon kommer de med sina goda 

gärningar att göra detta hem värdigt, som kommer att erkännas som det utlovade landet, dit de kommer för 

att utföra ädla uppgifter. Vem kan då tvivla på att världen kommer att förändras? 

46 Jag säger till er: Om denna mänsklighet på grund av sin ogudaktighet, sin avvändelse från 

rättfärdighet och godhet, skulle vara ännu mer emot mig, skall jag visa mig på dess väg full av ära, som 

jag gjorde inför Saul, och jag skall få dem att höra min röst. Då kommer ni att se hur många av dem som, 

utan att vara medvetna om det, förföljde mig, kommer att förvandlas och upplysas för att följa mig på 

godhetens, kärlekens och rättvisans väg. Till dem säger jag: Stanna upp, vandrare, och drick ur denna källa 

med kristallklart vatten. Vila dig efter den svåra livsresa som jag har ålagt dig. Lämna dina sorger till mig 

och låt min blick tränga djupt in i din själ, för jag vill fylla dig med nåd och trösta dig. 

47 Vem av er skulle kunna säga till sin Mästare att han inte bär på någon sorg, att han har frid i sitt 

hjärta, att han har segrat i detta liv fullt av kamp och besök? Jag ser att du kryssar runt i ett hav av 

prövningar, och det är därför jag vill uppmuntra dig. Lär dig att läsa i livets bok som jag har lagt fram för 

dig för evigt, för i morgon skall du vara en mästare. Var och en av er ska ta mig som exempel och uppfylla 

lagen för att bli frisk i själ och kropp. Du kommer att möta många läror på din väg som inte leder dig till 

mig; jag kommer att visa dig den raka vägen, den kortaste, den som leder till förandligande. 

48 Under den andra eran gav jag er mitt ord under endast tre år, och under dessa år förberedde jag 

mina lärjungar. Under den här tredje eran har jag talat till er många år längre, men mina lärjungar har inte 

gjort framsteg och mina apostlar har inte heller lämnat världen bakom sig för att följa mig. 

49 Den som vill följa mig ska ta på sig enkla sandaler på fötterna och inte ta med sig en andra 

resväska, för på min väg kommer han inte att sakna något. 

50 Utveckla din andliga syn så att du i den tredje eran kan se vad som händer i de andliga regionerna. 

Då kan ni förkunna för världen att jag har kommit ner för att upplysa varje ande. Förbered er innerligt så 

att ni kan känna mig och förstå hur ni ska ta emot det jag ger er. Jag kommer att lämna en bok till 

mänskligheten och varje sida kommer att vara ett bevis på kärlek. Du ska förena denna bok med Moses 

och mina apostlars tidigare skrifter, och mina lärjungars verk från alla tider ska också skrivas in i denna 

bok, som ska innehålla min visdom. 

51 Om ni ännu inte kan ge mig en stor skörd, be och be mig om styrka. Vakta så att din lampa kan 

lysa med större ljusstyrka och belysa din väg. Jag har sett dig gråta när du upplever att hindren gör att du 

inte kan arbeta. Ni har sagt till mig: "Mästare, rensa vår väg från törnen så att vi kan gå framåt." - Gör ert 

kroppsskal, som jag har gett er, kärleksfullt fogligt och visa er inte svaga eller avvisande. Säg inte till mig 

att du är svag, för jag har gjort dig stark. Säg inte att fullgörandet av ditt uppdrag är ett offer. Arbeta med 

kärlek och dina verk kommer att förbli nedskrivna. Klättra upp på berget av perfektion tills du hittar min 

närvaro. Stöd dig på den stav som Elia erbjuder dig, se på hans exempel. Han, som symboliseras av en 

gammal man som stödjer sig på en stav, vilar inte ett ögonblick, utan är alltid på jakt efter sina förlorade 

får för att rädda dem och leda dem in i min närvaro. Hans ande vacklar inte inför olydnad och 

motsträvighet, hans iver och uthållighet vacklar inte. Så skall också du vara. Gå iväg och var inte rädd för 

världen eller frestelser. Var stark genom den Ande som jag har gett dig. 

52 Många länder är redan förberedda och väntar på arbetarna, men de har ännu inte lärt sig att utföra 

sin uppgift. När du väl känner den fulla betydelsen av ditt uppdrag kommer du villigt att ta vägen och 

uppfylla ditt öde. Sätt inte gränser för aktiv välgörenhet vid den tiden, men gå inte heller så långt som till 

självuppoffring, för då kan du tröttna och överge korset. 

53 När du har helat de sjuka och tagit bort deras mörka tankar kommer deras vilande ande att vakna 

upp och stiga upp till ett nytt liv. Jag kommer alltid att skydda er när ni lever inom Mina Lagar, för 
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vetenskapsmännen kommer att närma sig er och ställa er till svars för att ni helar de sjuka utan att ha tagit 

doktorsexamen i världens skolor, och de män som styr ert lands öden kommer också att fråga er vad er 

Lag är, och ni kommer då att tala om Min manifestation i den här tiden och Mina uppenbarelser. 

54 För att vittna om min undervisning, förhärliga mitt namn genom dina gärningar och dina 

offergåvor kommer till mig. 

55 De sjuka, de spetälska, de plågade skall komma till mig, de som inte har någon frid i sina hjärtan, 

och även de som har syndat eller hädat; alla skall jag bota dem till kropp och själ. 

56 Sannerligen säger jag er att den sjuke som vet hur man bevarar, förstår och tillämpar ett av Mina 

Livsord, skulle bli frisk eftersom han skulle behålla en droppe av Min gudomliga balsam i sitt hjärta. 

57 Jag har gett er bevis på min makt och min kärlek så att ni kan vandra vägen med tillförsikt. Ta 

emot detta budskap om hopp så att du kan vara stark i denna tid då synden har spridit sig som en smittsam 

sjukdom. 

58 En spetälska av icke-fysiskt slag har spridit sig över jorden och fräter på hjärtan och förstör tro och 

dygd. Människorna lever i andliga trasor, de vet att ingen kan avslöja denna eländighet eftersom 

människorna inte ser bortom det som är materia. Men när samvetets timme närmar sig är det samma sak 

som om du säger att Herrens dag, eller hans dom, står för dörren. Då kommer skam att uppstå hos vissa 

och omvändelse hos andra. 

59 De som hör denna inre röst, brinnande het och obeveklig, kommer att känna den eld som förtär, 

som förstör och renar. Denna domens eld kan inte motstå synden eller något som inte är rent. Endast själen 

kan stå emot den eftersom den är utrustad med gudomlig kraft. När den har gått igenom samvetets eld 

kommer den därför att uppstå på nytt, renad från sina fel. 

60 Ofta har jag tidigare talat till er om denna eld, denna dom, denna försoning, men de allegorier med 

vilka dessa läror presenterades tog ni i en materiell mening, och er fantasi devalverade verkligheten i dessa 

uppenbarelser. 

61 Hur många förfalskade tolkningar har inte människor gjort av dessa gudomliga läror? De får Mig 

att framstå som en domare med en fruktansvärd grymhet. Hur många absurditeter har det mänskliga sinnet 

inte skapat och sedan påtvingat (människor) som den högsta sanningen? 

62 Idag kommer jag i andevärlden för att få er att förstå och leva mina gudomliga läror. 

63 Fåglarnas bön är deras sång, människornas bön är deras högre tankar som stiger upp till mig. Allt 

skapat har en gåva till sin skapare. Fadern har också en gåva för var och en av sina skapelser. Ändå finns 

det nöd, elände och smärta i människosläktet. Det är resultatet av att den fria viljan används utan att lyssna 

till samvetets röst, det är avsaknaden av harmoni mellan det gudomliga och det materiella i människornas 

liv, men all denna smärta som världen drabbas av i dag kommer att tjäna till att skaka upp den ur sin djupa 

sömn. En dag, när mänskligheten inser sanningen och anpassar sitt liv därefter, kommer den att upptäcka 

harmonin mellan det andliga och den materiella natur som omger den. 

64 Mitt nya ord kommer att nå mänskligheten som ett ljusbudskap som kommer att skingra 

okunnighetens mörker. 

65 Jag förbereder de nya själarnas fiskare vid denna tid som ska rädda de skeppsbrutna från de oroliga 

vågorna. Bland dessa fiskare kommer det att finnas de som hör Mitt Ord vid denna tid, och det kommer 

också att finnas de som, utan att ha hört Mig, har väckt gåvorna av inre perception och inspiration inom 

sig själva för att ta emot Mina uppenbarelser. De kommer att dyka upp på olika platser på jorden och 

kommer att veta hur man förenar och kombinerar för att vara starka i strid. 

66 Mina nya lärjungar kommer att ha många sätt och medel för att sprida detta välsignade frö, men 

glöm aldrig ödmjukhet och enkelhet, för det var så jag kom till er, och på samma sätt skall ni närma er 

hjärtan, hem och folk. Om ni kommer på detta sätt kommer ni att bli erkända som budbärare av ett andligt 

budskap, och er kamp kommer att bära frukt av sann förandligande, förnyelse och broderskap. 

67 I den andra tidsåldern, när Jesus hade fullbordat sitt gudomliga uppdrag på korset, vände han sina 

ögon mot oändligheten och sade: "Allt är fullbordat." 

68 När jag ger er mitt sista ord genom det mänskliga förståelseorganet i denna tredje tidsålder 

kommer jag att upprepa samma ord, precis som jag kommer att uttala dem för sista gången när ni alla en 

gång är i andevärlden i det utlovade landet, där ni kommer att se mig stiga ner från mitt frälsningskors för 

att säga till er på nytt: "Allt är fullbordat." 
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Min frid vare med er! 
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 Det andliga Israel i de "tre tiderna"  48-56 

Elia, den outtröttlige Gudskrigaren mot 

 Kätterier och mörker  71 

 Motståndarna till de gudomliga uppenbarelserna  84 

 Kristi återkomst i Anden  85-88 

Folkets drömda enighet kan endast uppnås genom 

 Guds kärlek förverkligas95 

 Falska profeter och förintelsekrig - vakna!  98-99 

 

Instruktion 61 
 Vårt ansvar för vår nästa ...  4-5 

Förutom handlingens välgörenhet även handlingens välgörenhet 

 goda tankar och ädla känslor  6 

Det gudomliga uppdraget till lärjungarna, Guds ord 

  att vidarebefordra 9 

Människan med en gudomlig ande gnista står högre. 

 än allt som omger honom  17 

 Kan vi se våra nära och kära igen i livet efter döden?   31 

Ge kejsaren det som är kejsarens och Gud det som är 

Guds, 

 



Information om innehållet 

Vers nr. 

167 

vad är Guds  

Kampen har kommit närmare: Kärlek och ljus 

 

35 

mot hat och mörker   

42-43 

De gudomliga manifestationerna genom det mänskliga sinnet i hänryckningstillstånd (1866-1950) och 

genom gudomlig inspiration. 

Paralleller mellan Jesu begränsade tid på jorden 48 

 

Instruktion 62 

Religiös fanatism förhindrar andlig utveckling   8 

Vem uppnår sin själs lycka?   13-14 

 Kristi återkomst  26-33+46+53 

 De sju inseglen och deras hemlighet30 

Den sanna innebörden av Guds ord: En kamel kommer snarare att 

genom ett nålsöga, än att en rik man kan komma in i en 

 Himmelriket träder in  65-67 

 Uppdraget för de 144 000 förseglade  68 

 

Instruktion 63 
 Tankar och förklaringar om "Totemdagen"  4-11 

Gudomligt mandat att skriva ner manifestationerna 

 och sprida  25 

 Andens gåvor  26-29 

Kärlek ensam, inspirerad av Gud, i grannkärlek 

 är vår frälsning  49 

 Mysteriet om Guds treenighet är inget  50-51 

Samvetets gudomliga röst hörs av alla människor. 

Människor och särskilt från alla 

 Att kräva ansvar av dem som har ansvar  60-62 

 Folket "Israel" - dess öde och misslyckande  65-67 

 Israel enligt Anden - Guds sanna folk69 

Reinkarnation är en lag av kärleksfullhet. 

 Guds rättvisa  76 

Tecken och bevis för Kristi andliga återkomst 79-82 

 Kristus, "Faderns ord" i den tredje tidsåldern  86-87 

 

Instruktion 64 

 Förpassning av ande och själ i det bortomliggande samhället ....  2-5 

Gud förlåter våra misstag, men vi måste 

 göra upp om  14 

 Praktiken med kristna dygder är vägen till frälsning  16 

 Två typer av undersökningar  44 

 Den andliga fredens hemlighet  45-50 

 Israels andliga folk  52-57 

 Den gudomliga rättvisans tid har kommit  67-68 

 Undervisning av barnen  70+73 

 

Instruktion 65 
Endast ett enda steg av uppriktig omvändelse skiljer syndaren från syndaren. 

 från sin himmelske far  10 

Profeten Joels löfte är nu uppfyllt (Joel 3:1) 13-14 

På grund av sanningens förkunnelse och på grund av 

Kristus har förkastats som en modell för kärlek, 
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 och hans lärjungar kommer att uppleva samma sak  24 

 Sann bön från ande till ande  30 

 Den nya översvämningen - orsakad av människan själv  31-32 

Den trasiga mänskligheten - tecken på den 

 Kommande kaos  47 

 Hur vi ska fira Jesu lidande50-51 

 

Instruktion 66 
Varken fanatism eller avgudadyrkan av religiösa symboler  7 

Många av åhörarna hade redan bevittnat undervisningen. 

och mirakel som Jesus utförde under sin tid på jorden  11-12 

Guds verk kan inte förstås med sinnet, utan endast med ett hjärta upplyst av Anden 27-28 

Sedan människorna skapades har Gud talat till dem om följande 

och talat genom dem fram till idag 39 - 42   

Förklaring av den gudomliga treenigheten 43+45  

Jakobs stege, symbol för andlig uppstigning 49 

Det andliga Israels uppdrag inom den  

Mexikansk nation  

Kommande besökstider och 

 

53 

smärta, men också om den underbara hjälpen.... 

Kristendomen har misstolkat Kristi läror 

56 

och förfalskade 63 - 65   

Mannens och kvinnans gudomliga öde 68 - 69 

 

Instruktion 67 
Efter den andliga slutstriden kommer en enda 

 

 

 

 

Fortsätta att undervisa   7 

 Den mest perfekta förbindelsen med den gudomliga mästaren  10 

Nyckeln till himmelriket  

Den sociala miljö som en person föds in i,  

 

18-19 

är ingen tillfällighet   26 

Mångfalden i den gudomliga kommunikationen  

Inte med vetenskapliga termer, utan med 

 33 

Genom reinkarnationen ger den gudomliga kärleken och 

rättvisan en möjlighet till 

 44 

Vidareutveckling av sinne och själ  

Den stora andliga kampen i gemenskap med 

 

46+48 

de osynliga värdarna  

 

Instruktion 68 
Förmaning till det andliga Israel att inte göra samma 

misstag som tidigare 

 

53-58 

det gamla Israels folk  

Den Helige Andes uppenbarelser kommer att 

 4 

Skaka om de religiösa samfunden  

Alla har andliga gåvor som behöver väckas och utvecklas. 

 6 

ska ske genom gärningar som bygger på kärlek till vår 

nästa.  

 23 

Den andliga förvandlingen av Kristus i hans manifestation 

av bröd och vin vid nattvarden ersattes av den andliga 

förvandlingen av 

 24 
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troget mottagande av det gudomliga ordet av 

manifestationerna Nu bestämmer Kristus de som fortfarande 

saknas i den 

 27 

144 000 utvalda genom andlig inspiration 30 - 31  

Israels andliga folk kommer att ledas av Herren från och med 

 bildade av alla jordens nationer  38+44-45 

 Liknelsen om Herrens och hans budbärares arbete  47-54 

 

Instruktion 69 
 Uppmaning till barmhärtig hjälp till vår nästa  2-3+13 

Att förena våra rena tankar i bön 

 med dem som tillhör ljusets andar  6-7 

Många av dagens lyssnare har redan hört 

 sedan Jesu ord  15-16 

Kvinnan står vid mannens sida i den 

 nyapostulatet  17 

 Kristi återkomst i Anden  18 

Jesu offerdöd och det nya brödet i Kristi ord idag 19-21  

Transkribering av Kristi tillkännagivanden enligt hans ordning  26  

Bekämpning av Kristi uppenbarelser....  30-31  

Mänskligheten korsfäste Jesus på nytt34 

Kristi uppmaningar till sina nya apostlar 

 om värdig succession  40-53 

 Guds rättvisa och dom  54-59 

 Konsekvenserna av att vi använder vår fria vilja på fel sätt  60 

 

Instruktion 70 
Förberedelser på jorden för återkomsten 

 till det andliga livet  10-18 

Ingen tvång utan frivillig kärlek i spiritualismen  21-23  

Kristi missionsuppdrag till människorna i 

 Det andliga Israel  29-31,35-36,65-72 

Endast genom förtjänster och försakelser andliga framsteg 51-52 

 Guds rättvisa och kärlek genom reinkarnationen  62-64 

 

Instruktion 71 
 Den gudomliga rättvisan och vår skyldighet att sona  6-10 

De nya apostlarnas mångsidiga uppgifter i den tredje tidsåldern 15-21 

 Gudomlig rättvisa i kärlek  22-26 

Ondskan eskalerar till det outhärdliga och 

 blir okontrollerbar för människor  30 

En armé av skyddande och hjälpande andevarelser 

 av ljus omger oss  37-39+41 

 Det andliga Israel, dess storhet och ansvar  61-67 

 

Instruktion 72 
 De sanna lärjungarna älskar mig i sin nästa  4-6 

Den tredje epokens tillkännagivanden äger rum i den 

 Den största materialismens tid  17 

 Det mänskliga hjärtat är okänsligt för det andliga  18 

 Det gudomliga budskapet i några få ord  21-24 

 Idag måste vi också bära ett kors med Kristi hjälp  33 

 Alla kommer att nå målet  34-37 
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Alla ögon kommer att skåda mig.  

 Hur ska detta förstås?   38-39 

 Seger över odjuret i Uppenbarelseboken Johannes  43 

En kristendom som varken känner Kristus eller följer honom 47 

 De nya lärjungarnas uppgifter enligt Guds vilja  54-58 

 Mexikos framtida uppgift som nation  59-63 

Instruktion 73 
 Stor omvandling av mänskligheten på alla nivåer  3-7 

 Vi måste själva bidra till vår frälsning  8-13 

 Var ordets utövare  17-18 

 Den mäktigaste fienden finns inom oss själva  19-20 

Andens sublimitet hos människan och 

 dess slaveri  21-22 

 Inget religiöst samfund är perfekt inför Gud  26-30 

 Ett stort självvittnesmål från Gud  33-37 

 Förklaring av den gudomliga treenigheten  39-42 

 Herrens allvarliga förmaningar till självrannsakan  43-46 

Uppmaning till vaksamhet, eftersom det är 

 Tidpunkt för domen  51 

Andens gåvor fanns redan innan 

 vi kom till jorden  54-56 

 

Instruktion 74 
Det bildliga språkets tid går mot sitt slut 2 - 6  

Tillbedjan av reliker är avgudadyrkan 7 - 9  

Alla människor bör ta emot Kristi nya uppenbarelse. 

 

lära känna 18 - 19    

Dagens faraoniska förslavning 27   

Jesu läror var delvis förfalskade och feltolkade 28-31  

Den mänskliga stoltheten har nått sin gräns  32 

 Att själen tillfälligt lösgör sig från kroppen under sömnen  41 

Andligt liv kan endast uppnås av en mogen ande. 

registreras 44 - 48 

Himmelriket är inte en plats, utan ett tillstånd. 

 

av undersökningen 49 - 50 

Vi är bara pilgrimer på jorden på vägen till 

 

Andligt hem 51 - 55  

 

Instruktion 75 

  

Det andliga hemmets ära 1 - 3a  

Att hålla ut i denna värld trots lidande och smärta.  

Under måltiden ska vi föreställa oss Kristi närvaro...  

 3b 

visualisera 8   

Välgörenhet av själviska motiv 22 - 24  

Jesu perfekta exempel leder oss till den 

 

Den utlovade staden 28 

De stora omvälvningarna i naturen och 

  

förändringen i det andliga 41 - 44   

Ett allvarligt ord till de materialistiska  

Forskare  

 

44-48 

Egenskaper och uppgifter för lärjungarna i  

Tredje gången  

Kristi himmelsfärd och andra ankomst i 

 

50-51 
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av det strålande ljusmolnet 56 - 57 

 

 

Instruktion 76 

Frälsningen av alla människor 2 

Lammets blod vid utflyttningen från Egypten 

 

och Jesu blod 6 - 7   

Lärjungarnas tjänst vid sjuka och döende personers sängar   12 

Att höra ordet förpliktigar till handling   20 

Den smala vägen och den trånga porten 27 + 30   

Tankens makt - på gott och ont 32 - 35 

Varje utnämnd person bör bara ta på sig en uppgift, 

 

som motsvarar hans gåvor  

Inte alla präster, lärare eller makthavare 

 36 

är kallade av Gud   37 

Vad är "helvetets eld"?          38 - 40  

Vad är "köttets uppståndelse"?  41 - 42  

Vad är "Herrens dag" och "slutet"?  

världen"? 43 - 44 

 

Den tredje epokens manifestationer är följande  

Tredje testamentet  

 

Instruktion 77 

 

58-59 

Vittna utan rädsla eller förlägenhet 1 - 6   

De andliga gåvornas ovärderliga värde 7 - 8  

Uppdraget för dem som är märkta av Kristus 10 - 17   

Otränat sinne, men utvecklad ande 18 

Ljuslösa, jordbundna varelser som vandrar i rymden.   20 

 Kristi andliga återkomst  19+24-28 

Guds nya ord får inte förväxlas med andra läror. 

 blandas  31 

Debatten inom arbetet 

 ger djupare kunskaper om samma  32 

Uppmaning till aktiv välgörenhet och mer andlighet 34-37 

Den nödvändiga reningen av rituella handlingar 

 och symboler  38-44 

Den ursprungliga innebörden och andan i Jesu undervisning 

 förlorades med  52-53 

 

Instruktion 78 
 Den andliga uppgiften i Mexiko3-7 

Överföringen av de gudomliga uppenbarelserna kräver  

 Empati och tålamod ...  8-11 

 Livet i materien tjänar själens utveckling  12-13 

Själens materialisering som orsak 

 mentala tillstånd av förvirring i livet efter döden  16-24 

 Förklaringar om reinkarnation  26-28 

 Det finns ingen evig fördömelse  28-30 

 Samvetets röst är Guds röst ...  31-33 

 Moderna former av avgudadyrkan  44 

 Den gudomliga visdomens bok  46-51 

 Det andliga Israels uppkomst  56-67 

 

Instruktion 79 
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Den andliga förklaringen till Jesu profetia om 

 Salomons tempel  4 

 Tvivlaren Thomas  8 

Den kommande konfrontationen mellan  

Religiösa gemenskaper leder till förening 

 av samma i Herrens arbete  10-11 

En inblick i Skaparens motiv och avsikter 

 i människans skapelse och utveckling  14-21 

"Treenigheten" som ett uttryck för den 

 Uppenbarelse Guds faser  23-26 

 Fri vilja och samvete  31-33 

Skapelsen och med den utvecklas varje själ 

 och ständigt utvecklas  34 

 Den trolösa vetenskapsmannen  36-37 

"Stegen till himlen" - symbol för vår andliga 

 Utvecklingsväg  45-54+58 

 Kärlekens frö som ett frö för evigheten59-61 

 

Instruktion 80 
 Om de andliga gåvorna  4-6 

 Människan måste själv finna vägen till frälsning  8-14 

 Lidandets kors leder in i ljuset  20 

 Endast uppriktig ånger kan tvätta bort skamfläckarna  21-22 

 Det finns inga ateister för God23 

Den som bryter mot de andliga lagarna kommer att bli 

  24-27+43 

Den värld som byggs av människor blir 

 också förstöras av dem  28 

Hela mänskligheten kommer att lära känna den andliga läran  30  

Ett liv i harmoni med naturens element 44-46+59-60 

 Den moderna världens skinande fasad är bräcklig  49-50 

 

Instruktion 81 
 Frukten från det onda trädet  6-7 

Livet ur andens perspektiv - och 

 jordbundet sinne  18-19 

Människans andliga blindhet gör henne 

 Att inte känna igen Guds närvaro  29-32 

Elias, den tredje tidens pionjär, avslöjade följande 

 själva genom Roque Rojas  33-37 

 Kristi återkomst - en gång och i dag  38-41 

Jesus, det levande budskapet och förkroppsligandet 

 Gudomlig kärlek  45-48 

Öppna Smärta, ånger och gottgörelse 

 oss de andliga portarna till ljusets rike ....  60-61 

 

Instruktion 82 
 Sann gudstjänst och det mest behagliga offret 5 

 Reinkarnation  7-8+16-18 

Uppfyllandet av löftena var och är 

 annorlunda än vad folk förväntar sig  9 

Uppmaning att förbereda sig för de andliga hemmen 10-12  

Människor bör se sig själva som Guds barn, oavsett vilken religiös övertygelse de har. 
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känna solidaritet med varandra  24-25  

Omvärdering av det mänskliga livet  30-31 

Själens frälsning väger tyngre än lidandet, 

 Smärta och död  32-34 

 Varför finns det brist, behov och hunger i världen?  35-38 

Människans omvändelse till Kristus ─  

 även genom en himmelsk uppenbarelse  44-46 

 En mental spetälska sprider sig bland folket  57-61 
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