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Förord 
Det är med glädje och tacksamhet som vi presenterar volym IV i serien "Book of True Life". Vi har 

återigen översatt den från spanska till tyska med omsorg och känslighet. Som alltid rekommenderar vi att 

man läser endast små avsnitt med inre samling och reflekterar över det man läser i varje enskilt fall, så att 

den andliga innebörden av Kristi ord kan avslöjas fullt ut. 

Om en läsare för första gången kommer i kontakt med Mexikos gudomliga kungörelser genom denna 

volym IV, vill vi säga till honom: För att studera Kristi undervisning i volymerna i "Det sanna livets bok" 

är det inte absolut nödvändigt att läsa volymerna i ordning, dvs. att börja med volym I, eftersom inte bara 

varje enskild volym, utan redan varje undervisning innehåller ett självständigt och begripligt doktrinärt 

anförande av Kristus. 

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

Elias' ande genom Roque Rojas sinne och sade: "Jag är profeten Elias, den som var med vid förvandlingen 

på berget Tabor. Han öppnade för de församlade att den "tredje eran", den heliga andens tidsålder, började. 

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

för första gången 1884 genom det mänskliga sinnet hos sitt utvalda instrument, Damiana Oviedo. Låt oss 

låta Kristus själv tala till oss om dessa extraordinära händelser: 

U 236, 50: "Känner ni till det moln på vilket mina lärjungar såg mig stiga upp när jag visade mig för 

dem för sista gången? ─ Det är alltså rätt skrivet att jag skulle komma på nytt på molnet, och jag uppfyllde 

det. Den 1 september 1866 kom Min Ande på det symboliska molnet för att förbereda er för att ta emot de 

nya lärorna. Senare, 1884, började jag ge er mina läror. Jag kom inte som människa, utan andligt, 

begränsad i en ljusstråle för att vila samma sak på människans sinne. Detta är det sätt som Min Vilja har 

valt för att tala till er i denna tid, och jag kommer att ge er kredit för den tro ni har på detta ord, för det 

kommer inte att vara Moses som leder er genom öknen in i det förlovade landet, inte heller Kristus som 

människa, som får er att höra Hans Livets Ord som en väg till frälsning och frihet. Det är nu den mänskliga 

rösten från dessa varelser som når era öron, och det är nödvändigt att ni andliggör er själva för att hitta den 

gudomliga meningen i vilken jag är närvarande.Därför säger jag er att er tro på detta ord erkänns av mig 

eftersom den ges genom ofullkomliga varelser." 

Enligt Guds vilja varade proklamationerna i Mexiko till slutet av 1950. Under de sista åren av 

proklamationsperioden nedtecknades den gudomlige Mästarens läror; senare samlades utskrifterna in och 

1956 började man publicera den första volymen av det stora antalet. Totalt omfattar de utvalda lärorna 12 

volymer, skrivna på det spanska språk som de gavs på. Av dessa har fyra volymer hittills översatts till 

tyska och publicerats, och du håller den sista volymen i dina händer. 

Översättarna 
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Introduktion 
De inledande orden till denna volym IV i serien om det sanna livet skrevs i mars 1995. Enligt de 

förutsägelser som Kristus gjorde i sin undervisning i Mexiko mellan åren 1866 och 1950 kommer detta år 

att innebära att naturkatastroferna och besöken fortsätter över hela världen och kulminerar under de 

kommande åren. 

Redan i början av 1995 fortsatte de föregående årens serie av naturkatastrofer, för redan under de första 

veckorna inträffade en våldsam jordbävning i Japan i området kring städerna Kobe och Osaka, som 

utplånade mer än 5 000 människors jordeliv och orsakade stora skador. ─ I nordvästra Europa övergav 

vattendrag sina trånga flodbäddar och översvämmade fält, byar och städer, vilket ledde till flera dödsfall 

och stora materiella skador. ─ Många krig rasar runt om i världen, lokala och ibland föga kända krig som 

drabbar civilbefolkningen ännu mer grymt. Oläkbara sjukdomar skördar många liv, särskilt i 

utvecklingsländerna. ─ Arbetslösheten breder ut sig allt mer i de rika industriländerna, och det finns ännu 

inget botemedel mot den. Och i allmänhet råder det stor oro bland folket. 

Dessa förhållanden och händelser har aldrig tidigare funnits i så stor variation och våldsamhet, och det 

är inte förvånande om fler och fler människor frågar sig: Vad har hänt på vår jord? Eftersom händelserna 

inte längre är normala. 

Redan för ungefär 50 år sedan svarade Kristus profetiskt på denna fråga i sina uppenbarelser i Mexiko, 

och i denna volym IV citeras ett uttalande av Kristus i denna riktning: 

U 100, 5-7: "Mänskligheten, jag söker er försoning. Du lever inte i min lag. Harmonin mellan dig och 

din Gud och alla skapade ting är förstörd. Ni älskar inte varandra som bröder och systrar, och detta är 

lyckans hemlighet som Jesus avslöjade för er. Men om ni har förlorat harmonin mellan er själva ─ tror ni 

då att ni kan bevara den med skapelsens naturliga riken? (6) Människans hand har fört domen över sig 

själv. En storm rasar i hans hjärna, en storm rasar i hans hjärta, och allt detta visar sig också i naturen. 

Hennes element släpps loss, årstiderna blir ovänliga, pestar uppstår och förökar sig, och detta på grund av 

att era synder ökar och orsakar sjukdomar, och på grund av att den dåraktiga och förmätna vetenskapen 

inte erkänner den ordning som skapare har bestämt. (7) Om jag bara berättade detta för dig skulle du inte 

tro det. Det är därför nödvändigt att du med dina händer kan ta tag i resultatet av dina arbeten, så att du kan 

bli besviken på dem. Just nu har du nått det ögonblick i ditt liv då du upplever resultatet av allt du har sått." 

Jorden genomgår en period av gudomlig rättvisa under vilken mänskligheten måste skörda sina onda 

frön. Genom detta upplever den sin rening, för den måste förändras och hitta tillbaka till Gud. Jordens yta 

kommer att genomgå förändringar och många människor kommer att förlora sina liv, men planeten 

kommer inte att gå under. 

Efter den mäktiga renande stormen kommer fredens regnbåge att dyka upp igen. Här är ett annat 

uttalande av Kristus från denna volym IV: 

U 87, 9: "Människor, förbli oföränderliga i Min lära, och sannerligen säger jag er att tre generationer 

efter er kommer era efterkommandes ande att ha uppnått en stor förandligande. Sök den sanna 

upphöjningen, och därefter kommer hela mänskligheten att göra det, för er värld är inte dömd att för evigt 

vara en tårarnas dal, ett land av synd, ett helvete av otukt och krig. Herrens dag är redan här, mitt 

rättfärdighetens svärd kommer att slå till mot korruptionen. Vad kommer att hända när jag förstör det onda 

fröet, last och stolthet? ─ och i stället ge skydd åt fröet av fred, samförstånd, förnyelse och sann tro på 

mig? Världen måste förändras; människan kommer att förändras när hennes andliga hängivenhet till Gud 

och hennes liv blir bättre." 

Översättarna  
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Instruktion 83 
1 Detta är den tid då alla ögon skall se mig, som profeterna har meddelat er; nu lägger jag till: detta 

är den tid då alla öron skall höra mig och alla hjärnor skall förstå mina uttalanden. 

2 Anden kan nu tolka många läror och tränga in i många mysterier; den är inte längre spädbarnet 

från de första gångerna som jag var tvungen att hålla många läror hemliga för att den inte skulle bli 

förvirrad, och som jag var tvungen att avslöja alla mysterier som avslöjades för den med hjälp av 

symboliska bilder så att den kunde börja gå den andliga vägen. 

3 Varje tidsålder är ett ljus, en ny lektion, och om jag har förlängt det nuvarande utvecklingsstadiet 

är det för att ge de stora skarorna av andliga varelser möjlighet att vandra den jordiska vägen för att förstå 

min undervisning och följa mina instruktioner; på så sätt kommer de att avancera ett steg på det sanna 

livets väg. 

4 Mitt nya ord kommer att få dig att förstå mycket av ditt förflutna, och denna förståelse kommer att 

bli den lampa som lyser upp din andliga väg. Det är därför som jag många gånger har sagt till er: "Lyft upp 

era ansikten och bli medvetna om den tid ni lever i"; endast på detta sätt kan ni utnyttja den livstid som jag 

har anförtrott er på jorden. 

5 De andliga tillgångarna, förmågorna och möjligheterna har förblivit ouppvaknade hos många 

människor, hos andra har de bara utvecklats svagt, men nu har Mitt Gudomliga Ljus kommit och har rört 

upp andarna i deras slummer för att höja dem till ett högre liv genom vilket de kan förstå Mig på ett mer 

fullkomligt sätt. 

Jag har avslöjat för er dess omfattande egenskaper och dess universella innebörd, som inte är begränsad 

till delar av mänskligheten eller till (vissa) folk, utan överskrider er världs planetariska omloppsbana för 

att inkludera oändligheten med alla dess livsvärldar, där - precis som i den här världen - Guds barn också 

bor. 

6 Lärjungar: Vakna upp, öppna era andliga ögon, hör mitt ord, genomträng dess innebörd och för 

sedan de goda nyheterna vidare till era bröder. Men se till att ditt budskap alltid präglas av den sanning 

och uppriktighet som jag kom till dig med. Då ska du försiktigt väcka alla som sover ur sin sömn, precis 

som jag väckte dig. 

7 Kom till mig, älskat folk, kom till mig för att vila från det jordiska slitandet. Ditt hjärta öppnar sig 

för att ta emot min kärlek och styrka, och jag tar emot dig och välsignar dig. 

8 Jag vill att ni ska leva med en vaken ande i denna materialismens tidsålder, där man föraktar varje 

andlig manifestation utan att komma ihåg att människans väsentliga del är anden, och att den i detta liv ska 

bli stark och stiga upp genom sina egna förtjänster. 

9 Det är min vilja att ni, som jag har omslutit med min kärlek, lär ut och återuppväcker tro och tillit 

till mig hos era bröder. Jag kommer inte att ta hänsyn till deras likgiltighet och brist på kärlek till Min 

Ande. Ingen kommer att kunna bryta de heliga band som förenar människan med mig, och ingen kommer 

heller att kunna hindra mig från att älska dig. Varför har människor inte sökt mig trots sin smärta? Deras 

ord och handlingar kränker min faderliga känslighet, de uppskattar inte min kärlek och känner inte heller 

min välsignelse. 

10 Lösningen på alla problem som plågar dina bröder finns inom dig. Jag har gett er nyckeln till fred 

så att ni kan vara hjälpsamma och älska varandra. Ni kan alla attrahera Min Ande och känna Mitt 

gudomliga inflytande när ni kallar på Mig med kärlek. 

11 Jag vill se dig le nöjt och leende efter din kamp. Jag vill att du ska känna att jag har varit mycket 

nära dig. Klaga inte till mig om de nuvarande tiderna är otrevliga; om du hade förblivit dygdig skulle 

smärtan inte ha sårat ditt hjärta och du skulle inte ha snubblat. Jag har sänt er för att uppfylla ett 

kärleksfullt öde som ni ännu inte har förstått. 

12 Tiden närmar sig då du bör börja arbeta i andra länder. Be och vakta för alla nationer redan nu, för 

ni är bundna till dem med plikter som ni måste uppfylla. Din bön kommer att upplysa och rädda själar. 

13 Hur kan du lugnt se på när dina bröder återvänder till den andliga dalen med den materialism och 

smärta som de har ackumulerat på jorden djupt inpräntade i dem? Många av dem kommer att inkarnera 

igen och kommer då att låta er se konsekvenserna av det lidande som orsakats av deras olydnad. Då 

kommer du att lära dig att själens kamp slutar först när den har fulländat sig själv. 
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14 Lita på att din vänliga Mästare vägleder dig på sanningens väg var du än befinner dig. Vissa är i 

början av vägen, andra i slutet av den, men ni är alla guidade av mig. 

15 Mina nya gudomliga uppenbarelser kommer att överraska människornas andevärld vid denna tid, 

även om jag säger er i sanning att deras överraskning kommer att vara obefogad, eftersom det är det mest 

naturliga för anden att ta emot frukten av sin utveckling lite efter lite längs sin väg. 

16 Det är jag som har varit tvungen att följa er längs de vägar ni har tagit för att rädda er från fara och 

förhindra att ni går under. När kommer ni att följa mig, uppmuntrade av den röst som sade till Simon, 

Andreas och Johannes: "Lämna era båtar och nät och följ mig"? 

17 Kampen har satt sig i ditt hjärta, du hör min röst som rör vid din ande och säger till dig genom ditt 

samvete: Följ mig, medan köttet och världen utövar ett stort inflytande på själen. 

18 Det är rätt för mig att denna inre kamp existerar, för det betyder att du fortfarande har kvar 

kärleken till mig trots de frestelser som du känner dig utsatt för på jorden, och du vet hur du ska höra 

andens röst som kräver sina rättigheter från världen och köttet. Men ve dem som inte känner denna 

motsättning inom sig själva, för deras hjärta blir kallt som en grav som innehåller en död man! 

19 Allt som händer i nuet har sagts och skrivits ner av mina profeter. Sök i dessa skrifter och du 

kommer att finna den förväntade historien om allt det som du upplever i världen just nu. Ändå säger jag er 

att händelser som inte förutspåddes på den tiden kommer att inträffa, för Herren hade reserverat dessa 

profetior för att de skulle bli kända i denna tid genom det mänskliga förståndsorganet. 

20 Tror du kanske att allting redan har förutsagts och att det inte skulle finnas några fler profeter på 

jorden? 

21 Förstå att jag har kommit för att avslöja för er många profetior som kommer att inträffa i morgon, 

och att jag har gjort det genom varelser vars sinnen är lite utbildade och vars ord inte är valda för att ge er 

bevis på min makt. Några av dessa profetior, som kommer från så enkla läppar, har ni redan sett gå i 

uppfyllelse, och den framtida mänskligheten kommer att se alla andra gå i uppfyllelse, utom den sista. 

22 Kära lärjungar, uppdatera er med denna atmosfär av förandligande som omger er under de korta 

perioderna av min förkunnelse. Njut av detta bröd och stärk er med det, för snart kommer ni inte längre att 

höra mitt ord. Jag kommer att lämna er fyllda av min nåd och min kärlek så att ni kan skynda er att sprida 

de goda nyheter som jag har gett er i denna tredje tidsålder. 

23 Se till att det alltid finns renhet i ditt hjärta, i detta kärl, som du bör hålla lika rent på insidan som 

på utsidan, för det är just där som Min kärlek lägger sig som evigt livets vatten. 

24 Behåll dina möten och gör dem till helig nattvard. Tro inte att min Ande är långt borta från mina 

lärjungar, eftersom ni ser att jag drar tillbaka mitt ord bland er. Lämna alltid en plats vid bordet för 

Mästaren, för jag kommer alltid att vara ordförande vid era möten och dela ut det andliga brödet till var 

och en av er; men jag säger er att den platsen ska vara i ert hjärta. 

25 Det vittnesbörd ni ger om Min återkomst kommer att bli högre, då kommer ni att se massorna av 

människor resa sig från alla håll och höra dem säga: "Herren har kommit tillbaka 'på molnet', precis som 

han meddelade oss; han har sänt sitt folk till oss och vi har förenat oss med honom". 

26 O ni många människor som hör Mig i dessa ögonblick, ni vet inte vem av er som kommer att bli 

Mina budbärare i morgon! Människor kommer att lyssna på dem, men budbärarna kommer inte att 

förvänta sig någon belöning eller smicker från dem; de kommer att sprida min säd över hela världen, med 

ögonen riktade mot Herren. 

27 Mina budbärare kommer inte bara att behöva förlita sig på sin egen styrka, annars skulle de snart 

bli besegrade i strid; de kommer att vara utrustade med en högre auktoritet och en större styrka som inte 

kommer att låta dem tröttna och göra dem oövervinnliga. 

28 Den som skickats av mig har aldrig varit ensam i strid, legioner av ljusvarelser har följt med och 

skyddat honom. Låt ingen tvivla eller frukta när stunden för predikan och sådd närmar sig, för min kärlek 

kommer att vara med er och ge er mod, tro och styrka. 

29 Det sjätte inseglet har lossats och dess ljus har setts av de enkla människorna, de ödmjuka, av dem 

som är rena i hjärtat. Ljusstaken är tänd, men mänskligheten sover fortfarande, och detta folk här har ännu 

inte förstått innebörden av den manifestation som de har fått, därav deras rädsla för att kommunicera den 
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till världen. Låt åtminstone inte vattnet i denna källa bli grumligt, så att de trötta och törstiga vandrarna, 

när de kommer till dig, kan släcka sin törst med det och erkänna att det är rent. 

30 Ni har vant er vid skuggan från detta träd och är rädda för att gå de vägar som leder er till andra 

folk och regioner. Men jag säger er att ni inte ska vänta tills det blir mörkt för att dela med er av de goda 

nyheterna, för då kommer alla att sova. Gå i dagsljus så att det inte finns några hemligheter i dina arbeten. 

Var inte förhastade, men varje gång ni förbereder er, ta ett steg framåt, för stridens timme närmar sig. Den 

som tror att han är förberedd och har gett sig iväg i förtid kommer jag att stoppa honom med prövningar 

som jag kommer att lägga i hans väg, så att han inser att han ännu inte känner mitt verk i sitt hjärta, att han 

inte har studerat det tillräckligt för att kunna förkunna det, att varken känslan av välgörenhet springer ur 

hans hjärta eller att hans ande är tillräckligt stålsatt för att stå emot stormarna. Bland er finns det många 

exempel på dem som har gett sig ut av egen vilja och inte lyder mina bud. De har fallit på sina vägar och 

deras återvändande har varit sorgligt. Varför blir ni då otacksamma mot Min omsorgsfulla kärlek? 

31 När vissa av er var trötta på livet, andra var vilse på osäkra vägar och ytterligare andra var 

nedsjunkna i leran - vem gav er hjälp? Var det kanske en människa? Nej, lärjungar, det som lyfte er var 

detta ord som ger liv och hopp. Det som du var innan du tog emot mitt ljus har jag inte gett dig. Men för 

det du gör nu måste jag ställa dig till svars. Ni vet att Min blick upptäckte den som dolde sin hand som var 

besudlad med broderligt blod, den som dolde "kronblad av avlövade rosor" och den som försökte dölja 

stöld eller äktenskapsbrott i sitt hjärta: Jag såg allt, och över den mantel som ni försökte dölja era 

vanärenden med bredde jag ut min barmhärtighets slöja, så att ingen annan än jag skulle döma er, och med 

förlåtelse och kärlek förvandlade och renade jag er. 

32 Inför denna röst var du tvungen att vakna upp, och inför den osynliga närvaron av den som talar till 

dig var du tvungen att tro. Återigen säger jag till er: Välsignade är de som har trott utan att se. 

33 Kvinnornas hjärtan blev djupt rörda av sin gudomliga moders röst, och varje ord från Maria var 

som en daggdroppe på de hjärtan som torkats av lidande. Men de unga flickorna, hustrurna, mödrarna, 

mödrarna, änkorna och även de avlövade blommorna fördes till Jungfruns vackra trädgård och en ny doft 

spreds från dem alla. 

34 När kommer du att vara beredd att föra ut de läror som du har fått till andra människor? Inse att 

kärlekens och förandlighetens frö ännu inte gror i mänsklighetens hjärta. Fanatism dominerar 

människornas liv - religiös fanatism, rasfanatism, fanatism för världens ära och makt och fanatism för sin 

egen skull. 

35 Det är nödvändigt att ni förbättrar era liv varje dag så att ni blir ett exempel och en sporre i era 

grannars liv: fullgör det uppdrag som er Fader har anförtrott er, för jag ska ge er att ni får se era högsta 

ambitioner uppfyllda. 

36 Men ni måste studera och utforska min undervisning; för om jag skulle fråga er om den föregående 

lektionen - skulle ni kunna upprepa den? Sannerligen säger jag er: Nej, men var inte orolig, för jag ger dig 

en annan i dag, som kommer att påminna dig om den föregående och hjälpa dig att förstå den. Sådan är er 

Mästare, klädd i tålamod och kärlek. 

37 I den andra tidsåldern blev det gudomliga Ordet människa så att hans undervisning skulle kunna 

höras på jorden; i denna tidsålder är Ordet ljuset som sänker sig ner på människans förståelseorgan och 

blommar ut i Livets Ord. 

38 Profeten Johannes tillkännagav min ankomst i den tiden; nu förbereder Elia min andliga 

manifestation i denna tid genom att ge sig till känna för människorna på ett andligt sätt; men sannerligen 

säger jag er att den ena och den andra förebådaren är en och samma Ande. 

39 Varje ny tidsålder var förknippad med uppenbarelser för er som förklarade tidigare händelser som 

ni ännu inte hade förstått. Den slutliga skörden kommer att ge dig den sanna visdomen. 

40 Så länge som Min manifestation genom dessa röstbärare fortsätter kommer Jag inte att erkännas i 

hela världen; en viss tid måste gå, Mina budbärares hjärtan måste renodla sig, sedan kommer detta 

budskap att kunna nå mänskligheten, fritt från materiella influenser. 

41 Denna undervisning är vägen till det eviga livet; den som upptäcker en upplyftande styrka och 

fulländning i denna undervisning kommer att veta hur man förenar den med den som jag lärde er när jag 

var på jorden, eftersom dess väsen är detsamma. 
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42 De som inte vet hur de ska hitta sanningen i Mina läror kommer till och med att kunna försäkra sig 

om att dessa läror inte leder till samma mål som Jesu läror; de själar som är förblindade av dåliga 

tolkningar eller förvirrade av religiös fanatism kommer inte att kunna förstå sanningen i dessa 

uppenbarelser omedelbart. De måste gå igenom en väg av prövningar för att avstå från det materiella sättet 

att tänka som hindrar dem från att förstå och uppfylla mitt bud som lär er att älska varandra. 

43 Jag, Mästaren, är den enda som kan avslöja för er att just nu går miljontals och åter miljontals 

varelser igenom den smärtsamma resan av prövningar, erfarenheter och uppvaknande så att deras ögon 

kan öppnas och söka horisonter bortom vad deras hjärtan och sinnen har kunnat skapa. 

44 "Jag är törstig", säger jag er på nytt, "törstig efter din höjning och din kärlek", men ingen ger mina 

läppar det vatten som kan släcka den, utan jag är tvungen att hålla såret på min sida öppet och fräscht, så 

att det inte slutar att hälla ut livets vatten på världen. 

45 Detta är tiden för den stora strid som profeterna beskriver i sina andliga drömmar och visioner; 

tiden då människorna kommer att ställa sitt våld mot min lag, då varje materiell eller andlig varelse som 

hyser själviskhet i sitt hjärta kommer att resa sig för att kämpa mot min rättvisa. Mitt svärd är redo, det är 

inte ett vapen som straffar eller dödar - det är svärdet som i sin kamp för att rädda den som går under som 

ett offer för sig själv, lyfter upp honom med sådan kraft att ibland till och med hans kropp går under för att 

låta honom nå andens eviga liv. 

46 Om du tar till dig dessa läror på rätt sätt kommer du inte att bli förvirrad, utan du kommer snarare 

att förstå orsaken till många av de fruktansvärda prövningar som mänskligheten går igenom och som du 

inte kan förklara. 

47 Syftet med min manifestation är att leda din ande bort från lidandets väg. Jag har ropat ihärdigt 

tills du öppnade dörren till ditt hjärta; då kunde jag få dig att känna ömheten i min välsignelse och min 

frid, och du utropade: Hur nära var inte Herren mig! 

48 I morgon kommer du att föra fram denna goda nyhet till mänskligheten, som trodde att den var 

långt ifrån sin Herre, för när den talar om Gud gör den det som om något otillgängligt, obegripligt och 

oåtkomligt. 

49 Mänsklighetens uppfattning om mig är barnslig eftersom den inte har kunnat förstå de 

uppenbarelser som jag oavbrutet har gett den. För den som vet hur man förbereder sig är jag synlig och 

berörbar och närvarande överallt, men för den som inte har någon känslighet eftersom materialismen har 

gjort honom hård, är det svårt att förstå att jag existerar, och han känner att jag är oerhört avlägsen, att det 

är omöjligt för mig att känna eller se mig på något sätt. 

50 Människan måste veta att hon bär Mig inom sig, att hon i sin ande och i sitt samvetes ljus äger den 

rena närvaron av det gudomliga. 

51 När mitt nya budskap tas emot av mänskligheten kommer den att känna en glädjekick som får den 

att återvända till förandligandet, genom vilket den kommer att känna sig närmare sin Herre. 

52 En av anledningarna till att jag gjorde mig hörbar materiellt för att manifestera mig vid den här 

tiden var för att ni skulle känna att jag inte kan vara långt ifrån något av mina barn, och att det andliga 

livet inte heller är långt ifrån er. För att visa er detta har jag tillåtit den andliga världens manifestation och 

närvaro bland er. 

53 Det är verk som bara jag kan och får göra, utan hänsyn till vad folk tycker om dem. Jag vet att 

mina verk till slut kommer att erkännas som perfekta av alla. 

54 Alla de manifestationer som ni har haft under den här tiden kommer att studeras med största 

intresse, och i dem kommer mänskligheten att finna de stora sanningarna och de stora uppenbarelserna, för 

ingenting i Mitt verk är litet. 

55 Lita på att detta ord kommer att föra er på en säker väg, för om Jesus en gång gick förbi och många 

inte kände honom, så förbered nu ert hjärta för att ta emot livets essens som jag har gett till mänskligheten. 

Löftet om att återvända som jag gav mina apostlar har jag uppfyllt, men jag har fortfarande många läror att 

dela med mig av till er. 

56 Varför gör jag mig känd bland de obildade, de klumpiga och syndarna? Jag har sannerligen 

meddelat er på den tiden att min ankomst skulle äga rum när det fanns stor fördärv i världen.  
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57 En stor förvirring har också tillkännagivits för er, och den är på väg; det är nödvändigt att det då 

finns en ljus fyr som orienterar de skeppsbrutna så att de kan hitta den rätta vägen. Men sannerligen, säger 

jag er, har denna fyr redan tänt sitt ljus och lyser upp världen: det är jag som närmar mig människans 

hjärta för att få henne att höra min röst. 

58 Återigen säger jag er att den som håller mitt ord och följer min undervisning kommer att bli frälst. 

59 Jag kommer inte för att väcka religiös fanatism bland människorna; min lära är mycket långt ifrån 

att lära ut falska saker; jag vill ha förbättring, tro, välgörenhet, spiritualisering. Fanatism är ett mörkt 

bandage för ögonen, en osund passion, ett mörker. Se till att detta dåliga frö inte kommer in i ditt hjärta. 

Kom ihåg att fanatism ibland kan se ut som kärlek. 

60 Förstå att detta mörker har drabbat mänskligheten i denna tid. Inse att även om de hedniska 

nationerna har försvunnit från jorden och större delen av mänskligheten säger sig dyrka den sanne Guden, 

så känner människorna varken mig eller älskar mig, för deras krig, deras hat och deras brist på harmoni är 

bevis på att de ännu inte låter mig leva i sina hjärtan. 

61 Över mörkret av denna religiösa fanatism och avgudadyrkan närmar sig stora virvelvindar som 

kommer att rena mänsklighetens andliga kult. När detta arbete är slutfört kommer fredens regnbåge att 

lysa i oändlighet. 

62 Endast Min röst i sin gudomliga rättvisa kan tala om för er att ni varken har fullgjort ert uppdrag på 

jorden eller i den andliga rymden när ni passerade genom den. 

63 Det finns inga hinder för mig att kommunicera med människor och göra min vilja känd för dem. 

Se, mina manifestationer krävde inte rättfärdiga män, för jag gav er mitt ord genom syndare, och där kan 

ni finna ytterligare bevis på min makt och min barmhärtighet. 

64 Jag vill att alla som detta budskap når ska rena sig här på jorden genom att praktisera denna 

himmelska undervisning, så att han när han återvänder till det hinsides kommer att göra det med en redan 

ren själ. 

65 Varje ord som utgår från mig är evigt liv. I dag får du den genom den mänskliga röstbäraren. 

66 Jag säger er att det är ett gott tecken att ni vid denna tidpunkt har fått kontakt med Fadern genom 

ert förståndsorgan, men ni måste också veta att denna form varken är målet eller toppen av fulländning, att 

Herren tidigare och i alla tider har talat till världen genom människors mun. Ändå är denna manifestation 

här mitt i en materialistisk mänsklighet och en värld som är okänslig för det andliga ett mirakel som 

människor i morgon bara kommer att tillskriva den kärlek som Gud känner för er, men det är också ett 

bevis på att människans ande känner impulsen att höja sig andligt. 

67 Detta är en ny tidsålders gryning; de första strålarna börjar väcka människorna. När er tro och 

andliga upphöjning förstår mig med en djupare förståelse än vad ni för närvarande fortfarande anser vara 

rättvist, evigt och perfekt, då kommer ni att skåda mig i oändligheten när jag sänder mitt ljus till alla 

varelser. 

68 Min gudomlighet kommer att vara för din ande som ljuset vid middagstid. Likt en stjärna som 

lyser upp universum och ger det liv, kommer den att lysa på sin höjdpunkt. Och hjärtan som står i 

gemenskap med sin Fader kommer att ta emot hans gudomliga strålar direkt genom den perfekta 

gemenskapen mellan ande och ande, vilket är målet och idealet för harmoni mellan Fadern och barnen, 

och även mellan bröder och systrar. 

69 Jag måste fråga er: Vad har ni gjort med det frö som jag har anförtrott er? Vad har ni sått på era 

åkrar? Har du röjt vägarna så att dina bröder kan komma till mig? Stor är den skara som lyssnar till mig i 

denna tid, men liten är den del som följer mig i verkligheten. Jag ser in i det innersta av ditt hjärta och 

säger till dig: Be inte om mig som en domare, sök mig alltid som en Fader och som en Mästare, då 

kommer jag att öppna min hemliga skattkammare för dig och du kommer att känna dig trygg. 

70 Vid min nya ankomst har jag, liksom tidigare, lämnat min skattkammare öppen för att avslöja 

många läror för er, för det gläder Fadern när han avslöjar nya läror för sina barn. Men ve er om ni också 

tar emot mina gudomliga bud och glömmer dem eller inte uppfyller dem på grund av bristande kärlek, för 

då skulle ni förvandla er Fader till en domare! 

71 Hur Maria grät över ditt elände! Hur mycket du har att tacka för hennes ömhet och kärlek! Både de 

som kallar på henne och de som inte erkänner henne får alla känna sin moderliga värme och de oändliga 
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glädjeämnena av hennes smekning. I sanning, säger jag er, innan själar når mig måste de finna Maria, den 

gudomliga modern, på sin väg. 

72 I denna tid har du också en herde. Liksom Moses, som ledde er ut ur Egypten och förde er 

förenade genom öknen till foten av berget Sinai, så att ni kunde höra Faderns röst och ta emot hans lag, så 

har Elia i denna tid valt ut er från olika platser på jorden för att föra er genom andlig förberedelse till foten 

av det nya berget, varifrån ni hör min gudomliga röst och tar emot min uppenbarelse. 

73 Se, här är Elia, den som lärjungarna såg tillsammans med Moses och Jesus i en andlig syn på 

Taborberget. Det här är hans tid. Stärk din ande i värmen från hans närvaro och väck hoppet. 

74 I sanning säger jag er att den här tiden för beslut på jorden också är avgörande för hela universum, 

och medan jag talar till er i den här formen gör jag mig också påmind i andra världar och andra sfärer. Min 

Ande är allestädes närvarande. 

75 Be, människor, med en fridens ande och tankar, så att ni kan besegra frestelser. Nöj er inte med 

freden i ert hem eller i ert land. Arbeta för fred för alla dina bröder. "Älska varandra. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 84 
1 Jag har inte betraktat er som stora eller små, under denna tid har jag talat till er alla som till barn 

som jag älskar på samma sätt. Sök efter det andliga innehållet i min undervisning och sprid det, och ju mer 

ni ger vidare till era bröder, desto mer kommer ni att få. 

2 Min barmhärtighet hjälper dig att bära smärtan av din försoning genom vilken du renar din själ. 

Behåll det andliga upphöjningstillståndet efter bästa förmåga, så att du inte på nytt bryter ut i gråt i min 

närvaro. 

3 Från olika platser har folkmassorna kommit för att söka Mitt Ord; de för fram sina sorger och 

dagliga behov inför Mig. Jag ser de svårigheter och lidanden som nationerna går igenom och jag ber er att 

skicka dem ett budskap om fred med er bön, djupt känd och full av medkänsla. Be om förbön för dina 

bröder och systrar; "Be om det, så skall du få det". 

4 Om ni har tro på mig och litar på mitt ord kommer krig inte att komma in i denna nation och detta 

kommer att bli ytterligare ett vittnesbörd om att min gudomliga ande har sänkt sig över er. De meriter som 

du måste skaffa dig för att mirakel ska ske på din väg är: (moralisk) förnyelse, bön, barmhärtighet, god 

vilja och kärlek till dina bröder. 

5 Ni som bildar en gemenskap som är avsedd att ge bevis och vittnesbörd om Min manifestation i 

denna tid, tveka inte, låt inte er nation, era marknadsplatser och era fält se era bröders blod flyta, och 

bevittna inte heller sorg eller hunger hos era barn. Jag ger er ljusets vapen så att ni kan försvara er mot 

varje snara. Jag har också visat dig hur du kan upprätthålla själens och kroppens hälsa så att du kan bli 

stark. Ja, människor, fortsätt inte att utmana sjukdomarna, glöm inte att det alltid är olydnad som öppnar 

dörrarna för dem. Be för er själva och för hela mänskligheten. Till dem som fäller tårar på grund av de 

nationer som går igenom en svår prövning säger jag att freden kommer att återvända till dem på nytt. Från 

dem som i dag dödar varandra och krigar mellan bröder ska jag i morgon ta fram dem som predikar och 

praktiserar kärlek sinsemellan. Min makt är stor, tvivla inte på den. Du kommer att leva och se mig bygga 

en ny värld på ruinerna av denna mänsklighet, där det inte kommer att finnas några spår av det som var 

synd. 

6 Om jag har kallat många nationer och folk för döva, så beror det bara på att min röst ropade på alla 

hjärtans dörrar och att de inte förstod min kallelse. De som har fallit ner i passionernas avgrund kan 

mycket väl häda mot mig här i världen, men när de väl är i min närvaro måste de erkänna att jag var med 

varje människa och varje folk i tid för att förmana och varna dem. Jag fördömer er inte mot någon, jag 

säger alltid till er att låta era tankar vandra över världen i en fredsanda, även om jag varnar er för att låta er 

förledas av främmande läror eller falska löften, så att ni inte tillåter att ogräs, oenighet och själviskhet sås i 

era hjärtan. Uppfyll din uppgift och överlåt resten till mig. 

7 Sannerligen säger jag er att naturens krafter är redo att bryta sig loss i lydnad för den gudomliga 

rättvisan. De kommer att utföra ett reningsarbete. Men jag säger er också: Även om mänskligheten 

försvinner från jorden kan mitt namn och min närvaro aldrig utplånas från anden. 

8 Lärjungar, stå ut med hån och förlöjligande tills världen inser att ni inte hade fel. Jag kommer att 

ge den tecken och bevis i överflöd som får den att vakna upp och öppna ögonen för ljuset. Men du måste 

anstränga dig, eftersom jag inte skickade dig till världen för att sova. I dag, när ni har vaknat upp till er 

Mästares kallelse, måste ni utnyttja tiden på bästa sätt så att ni till slut kan visa mig en rik skörd av ert 

sädesslag. 

9 Kom till mitt undervisningsord och fyll din ande med visdom. Mitt i det kaos som råder i din värld 

har du hittat denna oas av fred där du kan höra änglarnas röst säga till dig: "Fred på jorden för människor 

av god vilja". 

10 Om några av dina medmänniskor får kunskap om dessa läror, låt dem göra det. Mina nya lärjungar 

är utspridda bland mänskligheten, och om de icke-troende hånar er och förtalar er, förlåt dem, jag ska ge 

er rätt. Många av dem som missbedömer dig i dag kommer att välsigna dig i morgon. på vägen, kom alltid 

ihåg det exempel som jag gav er i den andra epoken; det kommer att hjälpa er att bära ert kors med 
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tålamod. Kom ihåg att jag var okänd så länge jag levde på jorden och att jag blev erkänd bland 

människorna först långt efter min förändring. 

11 Ha tålamod och förståelse, för det är inte dig som mänskligheten kommer att känna igen, utan mitt 

verk, min undervisning, och detta är evigt. Din uppgift är att med dina ord och handlingar förmedla ett 

budskap som visar människor hur de kan ta ett steg mot perfektion. 

12 Jag hungrar och törstar verkligen efter din kärlek och förståelse. Ni har alla en intuitiv kunskap om 

att jag existerar, men vem känner mig? I verkligheten är den uppfattning ni har om min gudomlighet 

suddig, för genom era riter och bilder har ni begränsat och förvrängt mig. För att befria dig från detta 

misstag kommer Mitt Ord att fortsätta att sjunka ner över din ande som en outtömlig ström fram till den tid 

som Min Vilja bestämmer. Mina läror och uppenbarelser kommer att berätta för dig vem du är, vad ditt 

ursprung är och vad ditt slutliga mål är, men genom att lära känna dig själv kommer du också att lära 

känna din Fader bättre. Jag säger er att det som jag har uppenbarat för er i detta ord, och det som jag ännu 

kommer att uppenbara för er, kan ingen av världens mästare ha lärt er, hur vis han än är, för bara jag kan 

avslöja det outgrundliga när det är nödvändigt för er att veta det. 

13 Min manifestation i den tredje tidsåldern var således något som mänskligheten inte förutsåg 

eftersom den glömde profetiorna, men idag har jag kommit för att uppfylla dem. Språket hos de röstbärare 

genom vilka jag har gjort mig känd för människorna har varit enkelt, men i essensen av detta ord finns min 

kärlek och min visdom. 

14 Den som utforskar Min andliga lära för den tredje tidsåldern och vittnar om den med sina verk, 

kommer med sin ande, sitt hjärta och sinne att omfatta allt som uppenbarades av Min gudomlighet i 

gångna tider, och hans tolkning av dessa läror kommer att vara korrekt. Min lag kommer att återuppstå 

bland människorna för att förstöra alla lögner som de har skapat för att dölja och skydda sin ondska. Livets 

och sanningens bok kommer att öppnas inför alla jordens folk, och ingen kommer att kunna bedra dem. 

15 Från fariséernas ansikte kommer hyckleriets mask att falla, och deras mun, som alltid ljög när de 

erbjöd mänskligheten frälsning, kommer för alltid att vara tyst; men ni skall inte peka på dem eller avslöja 

dem. 

16 När de skriftlärda förde den äktenskapsbrytande kvinnan inför mig under den andra eran rörde jag 

vid var och en av dem i deras ande utan att offentligt avslöja dem, eftersom jag hade förväxlat dem med 

min dom. Mitt pekfinger skrev i jordens stoft alla de överträdelser som begåtts av alla dem som kom för 

att se vad Jesus skrev. Till dem av er som hör utan att tro säger jag i dag: var tysta och tänk medan ni hör 

detta ord så att ni senare kan döma, då kommer ni att förstå att jag i denna tid har gett er min kärlek så att 

ni droppe för droppe kan dricka denna styrka som ni inte kunde finna bland er själva. Få är de som följer 

mig, och jag kommer att använda dem för att sprida min säd. 

17 Jag är alla människors Gud, alla religiösa samfund och alla sekter, den ende, och när jag öppnar 

min hemliga skattkammare och delar ut skatterna rikligt till alla - varför skulle de inte känna igen mig där? 

Ingen kan leva utan tanken på Gud, även om det sätt på vilket han tänker på honom är ofullkomligt och 

hans dyrkan av Gud likaså. Jag tar emot alla mina barns offer, men Fadern vill nu ta emot den rätta 

hyllningen som är värdig honom. 

18 Min undervisning förslavar inte någon, den höjer bara ditt liv mänskligt och andligt. Den som på 

grund av sina gärningar vill vara ett sant Guds barn kommer inte att kunna behålla för sig själv allt som 

han har fått av mig. Hur många finns det inte som med sin stora kunskap verkar vara visdomens källor, 

men som genom sin själviskhet i själva verket bara är mörkrets gropar! 

19 Var Jesu lärjungar och ni kommer att bli människornas bröder. Känn vad du gör och vad du säger. 

Den som inte känner Min kärlek i sitt hjärta kan inte tala om kärlek, för han skulle agera osant. För att tala 

om kärlek bör han vänta tills Mitt frö gror i hans hjärta. Jag kommer att ge dig tillräckligt med tid för att 

du ska nå din utrustning, din förvandling och totala förvandling. Kom ihåg att många av er var icke-

troende när ni kom hit för att höra detta ord. Vid Min manifestation hånade vissa till och med och andra 

gjorde narr av de röstbärare genom vilka Jag talade till er i dessa stunder. Men jag väntade på dig, talade 

till dig genom ditt samvete, och efteråt bad du mig med ångerfulla tårar att förlåta dig för ditt tvivel. Nu 

följer du mig med orubblig tro, trots de prövningar och hinder som ofta uppstår på din livsväg. Jag är 

såaren, kämpen som aldrig vilar. 
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20 För att ge er konkreta bevis på min sanningsenlighet har jag förutspått många händelser för er som 

var nära att inträffa. På så sätt har ni upplevt hur krig bryter ut efter att jag har meddelat er att ett krig är 

nära förestående, när det fortfarande var fred överallt. När jag berättade för er att naturkrafterna skulle 

släppas fria och att de skulle bli vänner för vissa men fiender för andra, hur snart fick ni uppleva hur det 

gick i uppfyllelse. Men jag har också uppfyllt ett löfte till var och en av er i sitt liv i avskildhet. Och om ni 

inte ser många av mina profetior gå i uppfyllelse är det för att de ges för en tid som är många generationer 

efter er. Men nu vet du vad som kommer att hända med den här världen, med människan och hennes själ i 

kommande tider. Redan i gamla tider har jag meddelat er de tecken som skulle förebåda den nuvarande 

eran och min nya uppenbarelse; tecknen visade sig också meningsfulla och tydliga för att bekräfta min 

sanning. Redan nu meddelar jag er de som kommer att föregå den andliga kampen och därefter fredens tid. 

Profetians ljus är återigen bland människorna. Mitt ord är fullt av profetior, människor ser framtiden 

genom drömmar, visioner och föraningar. Gamla profeter förutsåg profeterna i denna tid. De är inte 

mirakel som du ser, utan du måste använda dina andliga gåvor på ett bra sätt så att den Helige Andes ljus 

kan reflekteras i dig. Du måste ge människor verkliga bevis, så kommer många att tro på grund av dessa 

bevis. Män och kvinnor kommer att komma till detta folk i stora skaror, människor av andra raser och som 

talar andra språk; ni skall ta emot dem alla. Sannerligen säger jag er: Eftersom det i Herrens hus inte finns 

vare sig främlingar eller främlingar vid hans bord, får inte heller ni som är Herrens barn vända er bort från 

era bröder och systrar. 

21 Jag visar dig din uppgift. Acceptera livet så som jag ger det till dig. Gå lugnt steg för steg. På så 

sätt kommer du att få en rik skörd på jorden, även om du bara lever på den under en kort tid. Då kommer 

ni inte att vara som de som - trots att de har levt länge på jorden - kommer till min närvaro lika eländiga 

och nakna som de var när de började sin livsväg. 

22 Gör goda gärningar i ditt liv som har ett andligt innehåll eller syfte. Gör många av de verk som inte 

är kända eller synliga eftersom de görs med hjärtat. 

23 Håll min instruktionsbok framför dig, låt inte dess lärdomar passera förbi dig utan att du lyssnar på 

dem. Sannerligen säger jag er att det kommer en tid då jag kommer att kräva att ni sammanfattar och 

förklarar allt som har uppenbarats för er. Livet kommer också att kräva denna läxa av dig genom de 

prövningar som det lägger i din väg.Men vem är livet om inte jag som har gett ljus till ditt sinne, 

känslighet till ditt hjärta och gåvor och förmågor till hela din varelse så att du kan förstå ditt väsens djupa 

och eviga språk? 

24 I min undervisning visar jag er att leva på ett sådant sätt att ni till och med i de mest bittra 

situationerna i livet måste känna er lyckliga över att vara där, i vetskap om att ni är Guds barn, och jag lär 

er också att uppskatta allt som omger er så att era njutningar är hälsosamma och äkta. 

25 Världen är en stor trädgård där jag vårdar hjärtan, men i denna tid fann jag alla dess blommor 

vissna. Jag kommer för att vattna er på nytt, och jag kommer inte att upphöra med min strävan att vårda 

dem hängivet tills jag andas in doften av denna andliga trädgård. När blomkörtlarna öppnas kommer det 

att ske underbara tecken och uppenbarelser bland människorna. 

26 Dessa röstbärare här, från vilka Mitt Ord sprutar ut vid denna tid, var plantor som vissnade av den 

brännande solen av smärta; men det gudomliga regnet föll över dem och de blommade. Skönheten och 

nektarn i de meningar som kommer från deras läppar är som blommor. 

27 Detta folk, som visste hur man andas in denna doft och bevarar fröet, har också blommat och burit 

frukt. Det är en liten trädgård från vilken min omsorgsfulla kärlek väljer ut de mest fruktbara växterna för 

att stödja tron hos den stora skaran, för sannerligen säger jag er: Jag är evighetens frö. Maria är det 

gudomliga regnet. Se hur skaparen och modern i det gudomliga vakar över sitt arbete. 

28 Mina ord från den andra eran har varit en väg till frälsning för dem som har hållit fast vid dem. 

Välsignade är de som litar på min undervisning. Men tro inte att alla som säger sig tro på mig litar på mitt 

ord eller praktiserar min undervisning. Jag ser människor som i prövningens ögonblick tvekar mellan att 

förlåta som Jesus lärde ut och att försvara sig som deras instinkt rekommenderar. I sina hjärtan känner de 

att det är svårt att omsätta Mästarens läror i praktiken. Till dem säger jag: Så länge de inte har tro och 

kärlek till sin nästa kommer det inte att vara möjligt för min undervisning att vägleda deras hjärtan. Men 

jag skall sända dygtiga män till jordens folk som skall bevisa för dem trons kraft och de mirakel som 

förlåtelse, barmhärtighet och kärlek åstadkommer. 
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29 Utan tro och utan att uppfylla lagen är mitt ord bara som ett vilande frö som inte gror efter sådd, 

för det som gör att fröet blir fruktbart är dygden. När detta ord når alla hjärtan kommer det att finnas 

många som anser att Herrens dom är för sträng. Därför säger jag er att ni är en värld som behöver tro för 

att kunna känna och förstå mig. 

30 Jag säger till alla er som kallar er själva för en del av den kristna världen att min bedömning är 

gynnsam när ni tar hänsyn till att tjugo århundraden har gått sedan jag gav er ett gudomligt budskap för att 

ni med det skulle övervinna världen, köttet, passionerna och döden, och ändå ser jag att ni fortfarande i allt 

litar på era egna krafter, ert sätt att känna och tänka. Men om köttets instinkter fortfarande är överlägsna 

andens dygder är det bara för att du fortfarande är mer materia än ande. 

31 Striden närmar sig. Vissa kommer att kämpa med sin tro mot andra människors tvivel, vissa 

kommer att kämpa med sin moral mot andra människors ondska. Men liksom i gångna tider kommer Min 

omsorgsfulla kärlek att vara med de barn som litar på Mig, och Jag kommer att hjälpa dem att utföra 

underbara verk, vilket bara kan ske när man har sann tro på Min Gudomlighet. 

32 Ni måste förstå att jag inte bara söker efter dem som tror på mig, utan jag kommer även för dem 

som tvivlar på min existens. Under den andra tidsåldern, när jag kom som den utlovade Messias, visade 

jag mig bland de människor som trodde på den osynlige Guden, men mitt budskap var inte bara för Israel 

utan för alla hedniska nationer som inte kände mig. Jag kom inte för att rädda några och låta andra gå 

under. 

33 Ett mäktigt träd sträcker ut sina grenar för att ge skydd åt alla, och det erbjuder sina frukter utan 

någon som helst förmån. Kommer ni ihåg att jag någonsin har kallat er för människor som ni inte får föra 

mitt ord till? Jag har aldrig lärt er att söka skäl för att förneka någon Mitt Ljus. Var du rättfärdig när jag 

gjorde dig värdig att höra mitt ord och ta emot mina gåvor? Jag säger till er: "Jag är inte en människa, utan 

en människa: Nej. 

34 Jag fann er syndiga, och därför valde jag er för att leda er till källan till förnyelse, så att ni i 

morgon kan göra detsamma med era bröder. Detta är den tid då syndare ska rädda syndare, och då de 

"döda" ska resa sig för att återuppväcka sina "döda". De förhärdade hjärtan, de som såg änkor, 

föräldralösa, hungriga och sjuka passera förbi utan att deras hjärtas strängar rördes av det, vaknar nu upp 

till kärlek, ryser inför den främmande smärtan och förstör sin själviskhet. De glömmer till och med sig 

själva för att dela sina bröders smärta. 

35 Den som inte känner till smärta kan inte förstå dem som lider. Detta är anledningen till att jag 

använder mig av dem som ofta har druckit av lidandets bägare, så att de kan förstå människors elände och 

ge dem sann tröst. 

36 Den som har syndat och sedan återvänt till den goda vägen kan aldrig bli indignerad över sina 

grannars överträdelser. I stället kommer han att vara förlåtande och förstående. 

37 Var och en som vaknar upp påverkad av detta ljusets klarhet kommer att förstå att det är dags för 

honom att arbeta för mänskligheten genom att spara några ögonblick av den tid han ägnar åt världen för att 

ägna dem åt den andliga övningen välgörenhet. På så sätt kommer du att älska din Herre och tjäna din 

bror. 

38 Var inte en av dem som, när de ser allt som händer i världen, utropar: "Detta är domens och dödens 

tid, efter vilken kanske helvetet väntar oss!" 

39 Jag säger er att det är försoningens och uppståndelsens tid, och att min himmels fred efteråt väntar 

alla som tror och följer mitt ord. 

40 Glädje är i min ande när jag ser mig själv omgiven av dem som jag har kallat mina lärjungar i 

denna tid. Ni är de som är förutbestämda att fullgöra ett andligt uppdrag i denna tredje tidsålder. 

41 Den väg du var tvungen att vandra för att slutligen få denna uppenbarelse var lång. Ändå känner du 

ingen trötthet, för den ande som kan höja sig över materien och över världens passioner tröttnar aldrig på 

att söka mig eller följa mig. Under den här tiden har jag hällt ut min kärleksanda på varje ande och varje 

sinne så att ni kan öppna era andliga ögon och skåda det sanna livet i all dess fullhet. "Varje öga skall se 

mig" sa jag till er när det gäller denna tid, och i sanning börjar nu varje öga se mig. 

42 Människor vaknar nu upp och misstänker sanningen. Många läror kommer att uppenbaras direkt 

för deras andevärld, för det kommer inte att vara människor som lär dem dessa läror. När dagens folk väl 

hör min röst i sitt hjärtas botten kommer de inte längre att flytta sig från mig, för de kommer att ha känt 
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min kärlek och skådat ljuset av min sanning. Ni är ljusets barn, de treenig-marianska spiritualisterna, 

eftersom det är ni som har upplevt den heliga andens ankomst och hört hans uppenbarelse. Skulle det vara 

rätt av ljusets barn att skapa mörker bland människorna? Nej, mina barn. 

43 Ert hjärta är bekymrat och säger till mig: "Mästare, varför tror du inte på oss?" Till detta svarar jag 

dig: Jag ger er dessa indikationer eftersom denna ljusets tid också är en tid av lögner, bedrägerier och 

faror, för runt omkring er spelar de onda krafterna sitt spel, som drar ner människor och som kan fördunkla 

ert ljus om ni inte ser upp. Det är därför inte ljusets tid för att människan har tänt det, utan för att jag har 

gett er mina uppenbarelser i uppfyllelse av löftena. Det är lögnens tid - men inte på grund av att jag 

kommer till människorna, utan på grund av deras ondska som har nått sin höjdpunkt. 

44 Det slutliga slaget närmar sig, men jag talar inte om era broderskapskrig, utan om Ljusets kamp 

mot allt som är falskt, orent och ofullkomligt. Inse den tid ni lever i så att ni kan skynda er att fylla på med 

kärlekens vapen och andlig styrka. Förstå redan nu att ni i denna kamp inte bara kämpar för er egen tro 

och frälsning, utan att ni, när ni glömmer er själva, måste vända er till dem som riskerar att gå under. 

45 Denna tid är en ljusets tid eftersom människans ande har samlat ljus på grund av sin utveckling och 

sina erfarenheter i livet. Gråt inte längre över ditt förflutna, men använd ändå alla dess lärdomar så att du 

kan se din väg alltmer upplyst och inte längre snubblar eller är osäker vid vägkorsningarna. 

46 Ditt andliga förflutna är inte känt för ditt kött. Jag låter den bli inpräglad i din ande så att den blir 

som en öppen bok och avslöjas för dig genom samvete och intuition. Detta är min rättvisa som, i stället för 

att fördöma dig, ger dig möjlighet att gottgöra överträdelsen eller rätta till ett misstag. Om det förflutna 

raderades ur era sinnen skulle ni behöva gå igenom det förflutnas prövningar på nytt, men om ni hör rösten 

från era erfarenheter och låter det ljuset lysa upp er kommer ni att se er väg tydligare och horisonten 

ljusare. 

47 Världen ger er många glädjeämnen, varav en del ges av mig och andra skapas av människan. Nu 

har ni upplevt att ni inte har kunnat få dem, vilket har orsakat uppror hos vissa och sorg hos andra. Jag 

måste säga er att många vid den här tiden inte får lov att somna in eller förgås i köttets glädjeämnen och 

tillfredsställelser, eftersom deras uppgift är helt annorlunda. I sanning säger jag er att det inte finns en 

enda ande i mänskligheten som inte har känt till alla dessa läckerheter och ätit alla frukter. Idag kom din 

ande (till jorden) för att njuta av friheten i att älska Mig, och inte för att vara en ny slav till världen, till 

guld, till lust eller till avgudadyrkan. 

48 Stegen i Jakobs dröm är presenterad inför dina ögon* så att du kan stiga upp på den i din längtan 

efter att bli mer värdig och fulländad. Min andliga lag befriar dig inte från dina jordiska plikter. Du måste 

söka vägen för att harmonisera båda lagarna så att din uppfyllelse kan bli perfekt inför Min Gudomlighet 

och inför världen. 
* Detta syftar på den symboliska framställningen av Jakobs stege i denna och andra församlingslokaler. 

49 Den gode soldaten får inte fly från striden, han får inte tappa modet på grund av krigsryktena. I 

denna världsomspännande strid som kommer att komma i er väg kommer ni att vara soldater. Din sak bör 

vara rättvisa och dina vapen kärlek, god vilja och aktiv barmhärtighet. Utan att vara helt medveten om det 

har du länge kämpat mot fienden, som är den ondska som inspirerar till krig och hat. Dina vapen kämpar 

inte bara mot synliga element utan även mot osynliga varelser. För att hjälpa er i denna kamp har jag gett 

er gåvorna andlig syn och uppenbarelse, så att ni kan upptäcka vargen när den ligger på lur för er. 

50 Jag vill att mina lärjungar ska lära sig att leva i harmoni med hela skapelsen, att leva i enlighet med 

tiden, så att de når sin destination vid rätt tidpunkt, vid den tidpunkt som jag har bestämt, så att ni redan är 

närvarande och kan svara mig när jag kallar er till mig. 

51 I det ögonblicket kommer din ande att stiga upp till mig för att be om min hjälp. Den vet att jag har 

gett den förmågor som är eviga och medfödda för den. Men köttet, som en svag varelse, lyfter också sina 

ögon mot Skaparen för att be honom, och det som det ber om är bara tillfredsställelser som rör världen, 

och många av dem är obetydliga. 

52 Låt nykomlingen be mig om något, men du - vad kan du begära av mig som du inte har? Vill du be 

mig om det som du redan har i din varelse? När du säger den bön i Fader vår som jag lärde dig, känn och 

förstå dess andliga innehåll, och avsluta den sedan med överlåtelsen att Faderns vilja skall ske "på jorden 

som i himlen". Genomträng min undervisning och ni kommer att upptäcka skatter och förmågor inom er 

själva som ni inte tror att ni har idag. 
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53 Det är nödvändigt att ni lär er att be, vänta och ta emot, och att ni aldrig glömmer att föra det jag 

ger er vidare, vilket är den största förtjänsten. Be för dem som dör dag efter dag i krig. Jag ska ge dem som 

ber med ett rent hjärta att alla som har fallit i kriget ska stiga andligt upp till ljuset före 1950. 

54 Redan nu kommer Elias' ande och leder det vilsna fåret till lugnet i fårhagen. När du är stark i 

anden kommer du inte längre att frukta vargen som hotar dig med sina blodtörstiga käftar. Du kommer att 

kunna gå ner i avgrunderna för att rädda de förlorade utan att vara rädd för att stanna kvar där. Ni kommer 

att kunna genomkorsa sjöar av lera utan att få fläckar på er, och ni kommer att kunna korsa stormiga hav 

även på en till synes bräcklig båt utan att vara rädda för att kantra. Din tro och din dygd ger dig denna 

styrka. Tror ni inte att ni är kapabla till stora gärningar i framtiden? Tror ni inte att de nya generationerna 

kommer att tolka och förverkliga min undervisning på ett bättre sätt? Förstå: Om det inte var så skulle jag 

inte tala till er, ge er råd och instruktioner. 

55 Se människorna, folken, nationerna, hur de ger sina liv för ett ideal. De förtärs på sina kampers bål 

och drömmer om världens härlighet, om ägodelar och makt. De dör för jordens flyktiga härligheter. Men 

ni som börjar tända ett gudomligt ideal i er ande som har som mål att uppnå en evig ära, kommer ni inte att 

ge, om inte ert liv, så åtminstone en del av det för att uppfylla era plikter som bröder? 

56 En osynlig strid rasar ovanför dig, som bara den som är förberedd kan bli medveten om. All 

ondska som utgår från människor i tankar, ord och verk, all synd under århundraden, alla människor och 

själar i det bortomliggande som är förvirrade, alla avvikelser, orättvisor, människornas religiösa fanatism 

och avgudadyrkan, de dåraktiga, ambitiösa strävandena och falskheten har förenats till en kraft som sliter 

ner, fångar och penetrerar allt för att vända det mot mig. Detta är den makt som motsätter sig Kristus. 

Deras härskaror är stora, deras vapen starka, men de är inte starka mot mig, utan mot människor. Jag skall 

strida mot dessa härskaror med min rättfärdighets svärd och skall strida med mina arméer, som ni skall 

vara en del av enligt min vilja. Medan denna strid oroar människor som jagar efter nöjen, bör ni, som jag 

har anförtrott med gåvan att känna vad som händer i det bortomliggande, vakta och be för era bröder, för 

på så sätt kommer ni att vakta för er själva. 

57 Kristus, den furstliga mästaren, har redan dragit sitt svärd; det är nödvändigt att det samma svärd 

ska rycka ut ondskan som en sickel vid roten och skapa ljus i universum med sina strålar. Ve världen och 

dig om dina läppar förblir tysta! Ni är Jakobs andliga säd, och till honom lovade jag att jordens nationer 

skulle räddas och välsignas genom er. Jag kommer att förena er som en familj så att ni blir starka. 

58 Vilket vackert exempel på harmoni som kosmos erbjuder dig! Strålande himlakroppar som 

vibrerar full av liv i rymden och kring vilka andra himlakroppar kretsar. Jag är den strålande, gudomliga 

himlakroppen som ger liv och värme åt själarna; men hur få rör sig på sin markerade bana, och hur många 

är de som cirklar långt från sin bana! - Du skulle kunna berätta för mig att de materiella himlakropparna 

inte har någon viljefrihet, och att å andra sidan just denna frihet har fått människor att avvika från vägen. 

Därför säger jag till er: Hur förtjänstfull kommer inte kampen att vara för varje ande, eftersom den trots 

sin fria viljas gåva visste hur den skulle underordna sig lagen om harmoni med sin skapare. 

59 Den kamp som jag meddelar er kommer inte att pågå länge, freden kommer snart att komma 

eftersom ljuset från min rättvisa kommer att lysa på alla mina barn. 

60 Tillsammans med det folk som jag väcker och som jag rycker upp från mörker och okunnighet 

kommer jag att uppfylla de profetior som gavs i gångna tider, och inför mina bevis och mirakel kommer 

världen att darra, och teologerna och tolkarna av profetiorna kommer att bränna sina böcker och förbereda 

sig inombords för att studera denna uppenbarelse. Män med titlar, vetenskapsmän, män med spira och 

krona kommer att stanna upp och lyssna till min undervisning, och många kommer att säga: Kristus 

Frälsaren har kommit igen! 

61 Lärjungar, gör en ansträngning för att förbereda er, för jag har ännu inte berättat hur mycket jag 

har att berätta för er, och 1950 närmar sig redan. 

62 Be med sann uppriktighet och förena dina tankar med änglarnas för att erbjuda ditt offer inför min 

gudomlighet. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 85 
1 Välsignade är de som praktiserar mental bön, för de känner min närvaro; men sannerligen, säger 

jag er, tar jag emot alla böner, oavsett i vilken form ni skickar dem till mig. Jag uppmärksammar varje 

kallelse och varje begäran utan att döma formen, och jag uppmärksammar endast det behov som du söker 

mig med. 

2 Varför skulle jag inte lyssna till dem som ber på ett mer ofullkomligt sätt, eftersom jag vet att alla 

till slut kommer att praktisera sann bön? För nu hör jag er i de olika former som ni för fram era böner inför 

mig, för det väsentliga är att ni söker mig. Men sannerligen, jag säger er, det finns ingen bön som inte hörs 

av mig. Endast mina barns goda vilja räknas för mig. 

3 Jag visar dig sanningen genom en perfekt undervisning. Försök att praktisera det så kommer du att 

känna att du när du ber ser mitt ljus och hör mitt milda råd. 

4 Du är fortfarande långt ifrån fulländning, men sträva efter det utan att stanna upp, dröm om det 

sublima i ditt uppdrag och gör sanningen till ditt ideal. 

5 Människor, ert uppdrag är att göra en brytning till ljuset och att leda de mängder av människor som 

närmar sig idag, och även kommande generationer, till ljuset. 

6 Låt ditt samvete vägleda dig på denna väg, så att du aldrig låter ditt hjärta användas som en tron för 

fåfänga, för då skulle du arbeta förgäves. 

7 Låt inte dina ögon avvika från det strålande mål som du strävar mot. Bry dig inte om 

svårigheterna, hindren eller törnena på vägen; dessa motgångar kommer att få dig att mer intensivt önska 

lyckan att nå fredens rike. - Du frågar mig: Mästare, är det nödvändigt att dricka bitterhetens bägare i detta 

liv för att önska och förtjäna de glädjeämnen som Din barmhärtighet lovar oss i det andliga livet? Nej, min 

Barn. När denna mänsklighet, i sin ständiga andliga utveckling, kommer att förstå det verkliga värdet av 

mänskliga ägodelar, när den kommer att förstå att nöjen och varor på jorden bara är en blek avspegling av 

den lycka som finns i det andliga livet, kommer den inte längre att behöva lida på denna planet för att 

uppnå de andliga glädjeämnena och glädjeämnena; för då kommer människorna att lära sig att leva med 

sina lyckor och segrar utan att fästa sig vid det förgängliga, och de kommer att kämpa för att genom andlig 

förtjänst uppnå det högre liv som oundvikligen väntar dem, det sanna livet. 

8 Människor, i denna tidsålder ska ni åter samla den stora rikedom av tro och hopp som ni har drivit 

ut ur era hjärtan, så att ni kan bestiga berget med den, som om ni inom er bar en brinnande fackla som 

lyser upp er väg. 

9 Den som lever på detta sätt och vandrar på denna väg kommer att vara ett barn av Guds folk; det 

spelar ingen roll var på jorden han bor, vilket blod som flyter i honom eller vilket språk han talar. Han 

kommer att vara min lärjunge eftersom han kommer att vittna om min sanning. 

10 Ni ska inte längre tro att det israelitiska folket är Guds folk. Jag fick denna ras att spridas över hela 

världen, för Israel är verkligen inte en ras, utan ett andligt folk som ni alla är kallade att tillhöra. 

11 Om mitt folk Israel var av denna värld, tror ni att jag skulle ha tillåtit att de fördrevs från Judéen, 

att jag skulle ha tillåtit att deras stammar spreds bland folken? Tror ni att jag, om detta var sant, skulle ha 

tillåtit att Salomos tempel förstördes och vanhelgades, och att staden Jerusalem raserades och sattes i 

brand så att inte en enda sten lämnades kvar på den andra? 

12 Tänk på allt detta så att du förstår att det andliga riket inte kan ha sin grund i den här världen. Det 

är därför jag genom Jesus har sagt till er: "Mitt rike är inte av denna värld". 

13 Guds folks barn, Israels sanna barn, är de som älskar sanningen, som uppfyller lagen, som älskar 

Gud i sin nästa. 

14 Undersök mitt ord, testa det om du vill. Ta bort kornet från axen och ta hänsyn till fröna. 

15 Tror ni att era medmänniskor kan känna sig förolämpade på grund av mina första ord i denna 

undervisning, när jag berättade för er att det finns många som ber på ett ofullkomligt sätt? 

16 Jag säger er att det är nödvändigt att ni alla känner till sanningen, och den sanningen är att 

människans kultiska handlingar gentemot Gud har haft en lång utveckling och genomgått ständiga 

förändringar. Bönen, som är kärnan i de kultiska handlingarna, har också genomgått förändringar. Jag har 

alltid låtit dig känna min närvaro, min barmhärtighet och mitt ljus under hela din utvecklingstid. 
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17 När ni knäböjde inför avguden för att be honom om det dagliga brödet, gav han er ingenting, 

eftersom det inte fanns något liv i honom; men jag hörde er och gav er brödet. Men trots tron på Guds 

existens som Ande har er traditionella benägenhet att representera det gudomliga materiellt, för att kunna 

känna och se det på nära håll, lett er till att ni med era egna händer har skapat en bild av Gud, 

representerad i den korsfäste Kristi kroppsliga gestalt. Inför denna konstgjorda figur knäböjde ni för att be 

och ni riktade era ögon mot den blodiga bilden så att ert hjärta skulle bli rört av den och ni skulle känna att 

ni dyrkade mig. 

18 Ni har nu en tid av förandligande framför er som ni kan kalla "Den perfekta bönens tid", för jag har 

kommit för att lära er att komma i kontakt med mig från ande till ande. För att din ande ska lära sig att tala 

sitt eget språk, ett "språk" som fortfarande är okänt för människor idag men som Gud och andarna känner 

till och förstår väl, vill jag att du ska förstå att du måste överge alla yttre kultiska handlingar och materiella 

offer. Ni är mogna nog för detta vid denna tidpunkt, eftersom ni vet hur man lyssnar till mig med 

ödmjukhet och inte längre är som ni var när ni först kom hit och fördömde detta ord som hädelse, trots att 

ni ansåg er vara kristna. 

19 Idag förstår och bekräftar ni mina läror, övertygade om att ni först nu lär er att vara sanna kristna, 

eftersom ni håller på att urskilja hur ni ska tillämpa dessa läror i era liv, och ni upplever också en ny tid 

som ger er en gnista av samma ljus, ett budskap om förandligande. 

20 Då lärde jag dig den största dygden, nämligen välgörenhet, och jag inspirerade ditt hjärta och 

gjorde dina känslor känsliga. Nu avslöjar jag för dig de gåvor som din ande är utrustad med, så att du kan 

utveckla dem och använda dem för att göra gott bland dina grannar. 

21 Kunskap om det andliga livet gör det möjligt för dig att utföra verk som liknar dem som din 

Mästare utförde. Kom ihåg att jag har sagt till dig att när du utvecklar dina förmågor kommer du att göra 

verkliga mirakel. 

22 Allt det ni har hört kommer att skrivas ner i skrift så att det kan utforskas i kommande tider. Jag 

kommer att lämna en bok till dig som kommer att innehålla essensen av alla mina läror. Den här boken 

kommer att sammanställas från de blad som skrivits enligt min diktat av mina utvalda för detta ändamål, 

som jag kallar "guldfjädrar". 

23 Denna penna är samvetets och sanningens penna, det är den som jag placerade i Moses högra hand 

för att skriva böckerna från den första tiden - samma penna som jag placerade i händerna på Markus, 

Lukas, Matteus och Johannes för att skriva den gudomlige Mästarens liv och ord, den bok som ni kallar 

Nya testamentet. 

24 Ni nya lärjungar som har hört mitt ord i denna tid, jag säger till er: ni behöver inte kämpa för att 

förena detta testamente eller denna bok (som nu skrivs) med de tidigare, för det är jag som i denna bok har 

förenat de tre tidernas uppenbarelser och läror och dragit essensen från dem för att bilda ett enda budskap. 

25 Jag ser hur de som vill rädda sig själva från den nära framtidens förkunnade lidanden börjar 

förbereda sig. Jag säger till den som vill bli frälst: Ta mig som exempel, och om du verkligen vill vara min 

avbild, ta upp ditt kors och följ mig. 

26 Om ni inte vet vad detta kors är, säger jag er: det är ödmjukhetens, lydnadens och kärlekens dygd; 

den som omfamnar sitt kors vet att Fadern har lärt honom detta och att han därför lever inom ramen för sitt 

öde. 

27 Lyft upp din ande, bättra på ditt liv, så kommer du att kunna predika min lära med verk. Tänk inte 

bara på din egen frälsning, det är bättre om du tänker på hur du kan ge dina bröder frälsning. Vakta och be 

och kasta ut era nät i det hav som är denna mänsklighet, och sannerligen, säger jag er, er fångst kommer 

att bli stor. 

28 Oroa er inte alltför mycket om mina meningar inte stannar kvar i ert minne, för den som känner 

kärlek till sin nästa kommer att äga ett outtömligt språk: kärlekens språk som kommer att vara begripligt 

för alla hans bröder. 

29 Ibland, när jag talar på detta sätt till lyssnarna, finns det något hjärta som tyst säger till mig: 

"Fader, om dessa gåvor som du har anförtrott oss är äkta ädelstenar från ditt rike, varför har du då lagt dem 

i syndiga händer, i vetskap om att vi kan besudla dem?" Till detta svarar jag er att de gudomliga gåvor som 

jag gav människorna inte kommer att förändras i sitt väsen; ljuset kommer alltid att vara ljus, sanningen 
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kommer aldrig att upphöra att vara sann, det som är evigt kommer inte att kunna dö. Jag vet, kära ni, att ni 

förstår mig, därför talar jag till er på detta sätt. 

30 En avgrund har öppnats inför mänskligheten och från den vill jag rädda er i denna tid; för detta var 

det nödvändigt att ni kände mig nära ert hjärta. 

31 Jag läser alla era tankar och jag vet att en av er tänker just nu: Om du verkligen är Gud - vad gör 

du då här bland syndare, du som alltid borde vara bland änglar och rättfärdiga? 

32 O hjärta okänsligt för gudomlig kärlek! Om du visste att jag känner större glädje när jag hör en 

syndares ord om omvändelse än när jag hör den rättfärdiges bön. 

33 Känn mig nu när jag har närmat mig dig. Förstå mig när jag säger till er: Välsignade är ni som 

kommer för att söka mitt ord, för det kommer att täppa till era sår i hjärtat och släcka er törst efter rättvisa, 

sanning och kunskap. Du kommer till brunnen som är fylld med outtömligt vatten av kärlek och visdom. 

Drick och ta med dig vatten på resan så att du kan släcka dina bröders törst. 

34 Det är stormiga tider; låt inte synden förorena det vatten som du har hämtat från denna källa. Be 

och du kommer att finna frälsning. 

35 Imorgon kommer ni att gå ut i provinserna och byarna och där kommer ni att finna många törstiga; 

då kommer ni att förstå att det var min barmhärtighet som ledde er till att ge dem mitt himmelska budskap. 

36 Min väg är inte synlig som jordiska vägar, den är markerad av min kärlek i era hjärtan. Om du vet 

hur du ska gå in i din helgedom kommer du att finna det ljus som kommer att vägleda dig för evigt. 

37 Även om människor fram till idag har representerat det gudomliga genom materiella föremål, 

kommer de imorgon att söka min närvaro i det oändliga, i sin ande. 

38 Mänskligheten är föremål för utrustning och rening; det går inte en dag utan att en händelse 

inträffar som bevisar detta. Det är nödvändigt att allt mörker försvinner ur människors liv så att de kan 

skåda den helige Andes ljus. 

39 Från toppen av berget uppmanar jag er att klättra upp för att ni ska nå mitt bröst. Detta folk, som 

sedan länge har hört Herrens röst ljuda från höjden, närmar sig med ostadig och snubblande gång, men 

med målmedveten tro. En del överraskades av dödsögonblicket när de knappt hade gjort de första 

förberedelserna för att påbörja uppstigningen, andra när de bara hade tagit några steg på bergssidan. Jag 

säger till dem som hör mig fortfarande på jorden att öka sin iver, att fördubbla sina ansträngningar, så att 

domens stund överraskar dem så nära toppen som möjligt. 

40 Kom ihåg att ditt exempel bör vara som en väg som framtida generationer bör vandra på med säkra 

och snabba steg mot fulländning. 

41 Sannerligen säger jag er att i kommande tider kommer människor att vandra andligt mycket nära 

bergstopparna, även på jorden. 

42 Det finns inget i Min skapelse som, liksom den kroppsliga döden, är lämpligt för att visa varje 

ande den höjdpunkt i sin utveckling som den uppnått under livet, och inget som är så hjälpsamt som Mitt 

ord för att stiga upp till fulländning. Detta är anledningen till att Min lag och Min lära alltid och 

obarmhärtigt försöker tränga in i hjärtan, och till att smärta och lidande råder människorna att överge de 

vägar som, i stället för att höja själen, leder den till avgrunden. 

43 Välkomna till mig, ni som kommer utan rädsla för människors domar i längtan efter mitt ord. 

Välsignade är de "första", för de förbereder vägen med tårar och blod för dem som kommer att stiga upp 

andligt i framtiden. 

44 Den gudomliga klockans ljud har nått alla hjärtan och alla andar. Men jag kan också berätta att 

endast ett fåtal visste varifrån detta ljud kom. 

45 När Fadern såg att barnen inte kunde förstå hans Andes kallelse, sökte han en form som var mer 

lämplig för människan för att göra sig känd, och han gjorde det genom människan själv. När tvivel växte i 

hjärtan om huruvida det var Mästaren som manifesterade sig i denna form eller inte, överöste jag folkets 

väg med mirakel för att stärka deras tro och för att vittna om att jag är bland er, för de bevis som jag ger er 

kan bara ges av mig. 

46 På detta sätt kommer jag att få många som en gång inte kunde lyssna till Jesus att nu få möjlighet 

att fräscha upp sin ande genom att höra Sanningens Ande. 

47 Jag har meddelat er att inte alla kommer att höra mig i denna form, för den är inte den mest 

fullkomliga, men den dag närmar sig då min röst kommer att höras av alla människor genom min andliga 
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manifestation.Det kommer att bli den tid som profeterna förutspådde, då varje öga kommer att skåda mig 

och varje öra kommer att höra mig. 

48 Om din bön, som är en syndares röst, når mig, varför skulle då inte din Faders rena och allsmäktiga 

röst nå fram till botten av människornas hjärtan? 

49 Glöm inte att jag är en herde som letar efter det förlorade fåret även i de djupaste avgrunderna. 

Älskat folk! Följ mig alltid med samma mod och tro som ni följer mig i dag, så att ert exempel kan 

uppmuntra de skaror som ännu kommer att komma till er för att öka Herrens folk. 

50 Under den första tidsåldern behövde Israel detta mod och denna tro för att klara av den hårda 

vandringen genom öknen. De män som i sina hjärtan kände den kallelse som Jehova riktade till dem 

förlorade sin rädsla för Farao och påbörjade tillsammans med sina familjer en marsch mot materiell och 

andlig befrielse. 

51 Reflektera över detta folks historia. Har jag inte sagt att hans liv är en bok med gudomliga 

uppenbarelser och mänskliga erfarenheter och exempel? 

52 I skötet på dessa skaror som nu samlas för att lyssna till min nya undervisning finns också de andar 

som följde mig genom öknen; de har sänts av mig för att lära er att vara starka och trogna mot er Fader i 

livets växlingar. 

53 Jag vill att den ska vara outplånlig genom de goda exempel som ni lämnar efter er till kommande 

generationer. 

54 Tolka min undervisning väl så att ni vet hur ni ska omsätta den i praktiken på rätt sätt. Jag vill inte 

att de som förstår min undervisning lite efter lite ska bli fåfänga av den och känna sig överlägsna den som 

är för långsam att förstå det väsentliga. Jag vill inte att de som har missförstått Mitt Ord ska leda det stora 

ordet eftersom de tror att de har förstått det. Det är inte en mänsklig herre som talar till dig, inte heller en 

domare på jorden som dömer dig, inte heller är det en läkare från denna värld som har botat dig. 

55 Förstå att Mitt Ord inte fyller ditt sinne med fåfänga filosofier, det är livets kärna. Jag är ingen rik 

man som erbjuder dig världsliga rikedomar. Jag är den ende Guden som lovar dig det sanna livets rike. Jag 

är den ödmjuke Gud som närmar sig sina barn utan att visa upp sig för att höja dem på försoningens väg 

med sin smekning och sitt mirakulösa ord. 

56 Medan vissa i världen springer efter falsk storhet, säger andra att människan är en obetydlig 

varelse inför Gud, och det finns till och med de som jämför sig själva med jordens mask. Visst kan din 

materiella kropp verka liten för dig mitt i min skapelse, men för mig är den det inte, på grund av den 

visdom och den kraft med vilken jag skapade den. Men hur kan du bedöma hur stor din varelse är med 

hjälp av kroppens storlek? Känner du inte själens närvaro i den? Den är större än din kropp, dess existens 

är evig, dess väg oändlig, du kan inte veta slutet på dess utveckling, lika lite som dess ursprung. Jag vill 

inte att du ska vara liten, jag har skapat dig för att nå storhet. Vet du när jag anser att en människa är liten? 

När han har förlorat sig själv i synden, för då har han förlorat sin adel och sin värdighet. 

57 Under en lång tid har ni inte längre hållit er till mig, ni vet inte längre vad ni är i verkligheten, 

eftersom ni har låtit många egenskaper, förmågor och gåvor som er Skapare placerat i er ligga vilande i ert 

väsen. Ni sover när det gäller anden och samvetet, och det är just i deras andliga egenskaper som 

människans sanna storhet ligger. Ni lever som de varelser som är av denna värld, eftersom de uppstår och 

dör i den. 

58 Jag har låtit er gå alla vägar för att ni ska få smaka på de olika frukterna. Men till slut har jag kallat 

er, och därför säger jag till er: Ingen är ny på livets väg, ingen har jag överfallit med mina uppenbarelser 

utan att vara förberedd. 

59 Ni har redan ätit det andliga brödet som erbjuds av de olika religiösa samfunden; ni har redan 

upplevt vad vetenskap är; ni har redan hört tillräckligt med mänskliga teorier, lyssna nu på mig: om ni inte 

är nöjda med min undervisning efter att ha hört mitt sista ord, gå då och sök sanningen på annat sätt. Här 

kommer ljuset, kärleken och den upplyftande kraften i Min undervisning att övertyga er, för Jag vill inte 

ha andens slavar! 

60 I den här tiden är det Kristus i Anden som ger er sin undervisning, det är inte Elia.Som förebådare 

förberedde han min ankomst i den här tiden, han hjälper er att förstå mitt ord som jag ger er. 

61 Du frågar mig hur du kan handla enligt min vilja, och jag säger dig: först ska du uppnå din inre 

harmoni och sedan leva i harmoni med hela mitt verk. Jag berättar detta för att om ni ärligt skulle bedöma 
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er själva skulle ni upptäcka att ert hjärta inte är i harmoni med ert sinne, att er kropp inte är i harmoni med 

er själ och att inte ens själen alltid är i harmoni med samvetet. Men om ni är splittrade inom er själva är ni 

oundvikligen splittrade med andra och inte i harmoni med naturlagarna och de gudomliga lagarna. Det är 

just detta frö av oenighet som har förökat sig på jorden, och det är därför mänskligheten lever i kaos för 

närvarande. Men min barmhärtighet hjälper er att rena er, och den ber er: När kommer ni alla att känna 

igen er i mig? 

62 Studera allt jag lär dig så att du inte känner att du behöver leta efter min sanning i böcker, för det är 

bättre för dig att lita på ditt samvete än att lita på människors böcker. Mitt ljus finns alltid i samvetet, men 

för att förstå dess instruktioner måste ni leva som människor av god vilja. 

63 Hur lycklig kommer inte din ande att känna sig i det hinsides när samvetet berättar att den har sått 

kärlekens frö på jorden! Hela det förflutna kommer att framträda inför dina ögon, och varje syn av dina 

verk kommer att ge dig oändlig glädje. 

64 Mina lagars bud, som ditt minne inte alltid har kunnat bevara, kommer också att passera ditt sinne 

med klarhet och ljus. Skaffa dig meriter som gör att du kan tränga in i det okända med öppna ögon för 

sanningen. 

65 Det finns många mysterier som människan förgäves har försökt lösa; varken mänsklig intuition 

eller vetenskap har lyckats besvara de många frågor som människor har ställt sig själva, och detta beror på 

att det finns insikter som endast är avsedda för anden när den har gått in i den andliga dalen. Dessa 

överraskningar som väntar honom, dessa mirakel, dessa uppenbarelser, kommer att vara en del av hans 

belöning. Men sannerligen, jag säger er, om en ande går in i den andliga världen med en ögonbindel över 

ögonen kommer han inte att se någonting, utan kommer att fortsätta att se bara mysterier runt omkring 

honom - där allt borde vara klart. 

66 Denna himmelska undervisning som jag ger er i dag avslöjar många skönheter för er och 

förbereder er så att ni, när ni en dag kommer inför den Eviges rättvisa i andevärlden, kommer att kunna stå 

emot den fantastiska verklighet som kommer att omge er från och med det ögonblicket. 

67 Var sanna lärjungar i detta arbete så kommer ni inte att snubbla och ni kommer att ha full kunskap 

om sanningen i de mest upphöjda stunderna av ert liv. 

68 Kan du föreställa dig den förvirring som råder hos dem som frigör sig från materien utan att veta 

vart de ska vända sig? Kan du föreställa dig smärtan och förtvivlan hos dem som kommer till den andliga 

världen lastade med synder, blod och fel? Kommer de att kunna öppna dörren till Mysteriet och bli 

hänryckta när de ser härligheten i Mina verk? De som kommer till mig på detta sätt kommer bara att lära 

känna min rättfärdighet som regerar i deras samvete, som är som en eld som bränner, förtär och renar. 

69 Använd mina lektioner, förstå att jag talar till er, lärjungar, som hör mitt ord genom mina 

röstbärares mänskliga läppar, medan jag lyssnar till er röst som talar till mig från den mest dolda delen av 

ert hjärta. 

70 När kommer du att kunna höra min andliga röst i djupet av ditt väsen? När det finns en perfekt 

dialog mellan Fadern och hans barn - den sanna gemenskapen mellan ande och ande. 

71 Inse att den gudomliga undervisningen inte upphör; från tid till annan ger jag dig nya lektioner 

som förklarar och utvidgar de tidigare. När ni hör mig vid denna tid, uppför er inte som fariséerna som var 

upprörda över Jesu kärleksgärningar när han botade de besatta och offentligt utropade att mannen som 

kallade sig Guds Son var en falsk profet som predikade läror som stred mot Mose lag. - Säg inte att den 

undervisning som ges nu strider mot det som Jesus lämnade till er på sin tid. 

72 Om du vill göra en korrekt bedömning av denna undervisning, renar du först ditt hjärta från 

fördomar, låga passioner och fanatism, och sedan tar du en av mina läror, oavsett vilken, undersöker den, 

och du kommer att inse vilket ljus den innehåller och hur mycket den hjälper dig att komma till mig. 

73 Jag väcker de som valts ut för Mina kungörelser genom deras samvete så att de inte ens för ett 

ögonblick glömmer ansvaret för det uppdrag som Jag har anförtrott dem. Den utstrålning som Min 

förkunnelse får beror på deras förberedelser, och det intryck som personen får i sitt hjärta beror också på 

det. 

74 När jag en gång korsfästes ropade folkmassorna till mig: "Om du verkligen är Guds Son, kom ner 

från korset så ska vi tro på dig." Idag kommer de att säga till dig som levererar mitt ord: Om din mun 

verkligen talar Guds ord, ge oss de bevis vi kräver. 
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75 Förlåt dem som prövar dig och dem som tvivlar på ditt uppdrag eller driver med dig. Jag skall ta 

detta tunga kors från din axel, som du skall överlämna till mig med all ödmjukhet; sedan skall du be 

Fadern från djupet av ditt hjärta: "Förlåt dem, för de vet inte vad de gör." 

76 Min barmhärtighet säger till er: Andar som har kommit hit förenade med en mänsklig kropp och 

som har kämpat och upplevt mycket, vila här med Mästaren. För vissa har livet varit en börda, för andra 

ett ok. Hur få är inte de som vet att livet är en djupgående lektion! 

77 Förtvivla inte, träng in i mitt ord och fred och lugn kommer att följa dina stormar. Ni kallar mig 

den bästa läkaren, och jag häller verkligen ut min balsam på era smärtor. Men jag vill inte bara ge dig 

detta, utan jag vill också berätta för dig att jag har valt dig att hjälpa mig i det gudomliga uppdraget att 

trösta och bota alla sjuka som du hittar på din väg. 

78 Anser ni att ni är oförmögna att utföra dessa verk? Ta exemplet med mina apostlar från den andra 

eran; jag fann dem också ledsna och sjuka, men deras sorg fanns i deras ande, de var sjuka av längtan 

eftersom de och deras folk hade väntat länge på att den utlovade Messias skulle komma, som skulle föra 

sitt kärleksrike och vars bröd skulle tillfredsställa den så stora hungern efter rättvisa. 

79 När de för första gången såg Mästaren och hörde hans röst kände de att de inte längre var av denna 

värld utan av den som kallade dem med sitt gudomliga ord; de beväpnade sig med en övernaturlig kraft 

och följde honom till slutet. 

80 Till er som har suttit vid mitt bord under denna tid säger jag: tveka inte längre att fullgöra 

uppgiften att tala till världen om denna himmelska bankett. Försök redan nu att ta emot Andens gåvor, 

som kommer att vara det enda du tar med dig från denna värld. Jag säger inte att du ska försumma dina 

materiella plikter, men oroa dig inte för hur du ska få det du behöver för att leva och klara dig. Jag 

berättade för er vid ett annat tillfälle att fåglarna varken sår eller skördar och ändå saknar de varken mat 

eller husrum. Det är omöjligt att ni, som har en partikel av Gud i er varelse och som dessutom ivrigt 

strävar efter det som era behov kräver, skulle förnekas det som ni arbetar för med er ansträngning, er 

vetenskap och ibland med smärta. 

81 Ni saknar bara tro på livet, men på det högre liv som er himmelske Fader erbjuder er i detta ord. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 86 
1 Älskar ni mig verkligen, människor? Tror du att du verkligen befinner dig i min närvaro? Visa mig 

sedan din omvändelse genom att du är uppriktigt beslutar att ändra dig. Jag vill leva i era hjärtan så att ni 

senare kan kommunicera med mig från ande till ande. 

2 När du stöter på svårigheter i ökad utsträckning på din livsväg tar du dem som ett hinder för din 

andliga utveckling, och du säger det till mig, utan att inse att en väg utan prövningar skulle vara en väg på 

vilken du inte skulle ha någon möjlighet att förvärva meriter för att kunna reparera dina fel. 

3 När solens strålar har bränt dig, kom och vila i skuggan av detta gudomliga träd så att du kan återfå 

din styrka och ta mod. Här kommer jag att avslöja kärlekens kraft som förlöser, renar och ger frid. 

Kärleken för er närmare varandra och drar er närmare Skaparen så att ni blir ett med universell harmoni. 

4 Tänk på den lycka som din ande kommer att uppleva när den hör sin Faders röst inom sig, oavsett 

var den befinner sig. Med detta bevisar jag för er att jag bara väntar på att visa mina härligheter för alla 

som med ödmjukhet född av kärlek närmar sig mig för att fråga eller fråga mig. Denne skall leva i mig och 

jag skall leva i honom. 

5 Ibland undrar du om det ens är möjligt för Guds Ande att bo i dig. Till detta säger jag att det räcker 

att du observerar hur din kropp inte för ett ögonblick saknar den luft som den andas för att leva. På samma 

sätt, på samma sätt, tränger min Ande in i er varelse för att ni skall få ta del av Faderns ljus och kraft, som 

är evigt liv. 

6 Jag är här för att ge mig till känna och tala genom din mun. Detta är ytterligare ett bevis på att jag 

är i er, och det är också en lärdom för dem som tvivlar på att det är min Ande som ger sig till känna på 

detta sätt. 

7 I den andra tidsåldern sade jag till fariséerna, som var upprörda över att jag botade sjuka på 

sabbaten: "Herren är herre över tiden, inte tiden över honom, därför kan han använda tiden som han vill." 

Därför säger jag i denna tid till dem som inte tror på min förkunnelse med hjälp av det mänskliga 

förståndsorganet: "Jag är människans Herre, och inte han Herrens Herre; därför använder jag honom som 

jag vill." 

8 Ibland är det nödvändigt att förlora det du har för att du ska kunna inse dess värde. Jag berättar 

detta för er eftersom många kommer att tvivla medan jag ger er min förkunnelse genom människors 

munnar. Men när denna röst tystas och hjärtan börjar känna hunger efter denna gudomliga essens, kommer 

de att inse att dessa läror verkligen inte kom från människor, utan att Faderns ljus lyste upp er. 

9 Redan nu varnar jag er så att ni kan vara förberedda, för för dessa läror kommer många att begå 

bedrägeri genom att kalla sig för mina röstbärare, medan jag redan har slutat att göra mig känd för er 

genom det mänskliga intellektuella organet. 

10 Under tiden för Min manifestation har ingen varit tyst, och Min röst kommer inte heller att vara 

tyst.Men om någon efter den tiden påstår sig ta emot den gudomliga strålen av Mitt ljus, och vet att han 

inte är lydig mot Fadern genom att göra det och att han lurar sin bror, kommer han alltid att behöva frukta 

att Min rättvisa kommer att överrumpla honom, eller så kommer han att behöva vara på sin vakt hela tiden 

för att mänsklig rättvisa kommer att gripa honom. 

11 Jag vill att ni ska lyda, jag vill att ni ska bilda ett starkt folk genom sin tro och andlighet, för precis 

som jag fick de generationer som härstammar från Jakob att föröka sig, trots de stora svårigheter som 

drabbade detta folk, så kommer jag också att få er som bär på denna säd i er ande att vara uthålliga i era 

strider så att ert folk återigen kan föröka sig som stjärnorna på himlen och som sanden på havet. 

12 Jag har låtit er veta att ni andligen är en del av Israels folk, så att ni kan få en bättre kännedom om 

ert öde. Men samtidigt har jag rekommenderat att ni inte offentligt tillkännager profetiorna om detta förrän 

mänskligheten upptäcker dem av egen kraft. Eftersom det israelitiska folket fortfarande existerar på 

jorden, judarna enligt köttet, kommer de att förneka dig detta namn och inte ge dig det, även om detta inte 

är något giltigt skäl till en tvist. De vet ännu ingenting om dig, medan du vet mycket om dem. Jag har 

avslöjat för er att detta folk, som vandrar på jorden utan sinnesfrid, steg för steg och utan att veta om det, 

rör sig mot den korsfäste, som de kommer att känna igen som sin Herre och som de kommer att be om 

förlåtelse för att de är så otacksamma och hårdhjärtade inför hans kärlek. 
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13 Min kropp har tagits ner från korset, men för dem som har förnekat mig i århundraden är jag 

fortfarande fastspikad där och jag fortsätter att vänta på deras ögonblick av uppvaknande och omvändelse 

för att ge dem allt det som jag erbjöd dem och som de inte ville ta emot. 

14 Det är dags för domen, det är dags att betala skulderna. Jag har inte sökt den rättfärdige i världen, 

för det skulle vara förgäves. Jag söker dem som har gått vilse och upplyser deras väg så att de kan 

återvända till det godas väg. 

15 Jag talar länge till din ande, men folket säger till mig: "Herre, det är inte bara vår ande som 

behöver dig; se, vårt liv är ett tungt kors." Men jag säger till er: var glada att ni lever på denna fläck av 

jorden där ingen förstörelse, inget krig, ingen hunger och ingen död har nått er. Ni uppskattar inte min 

barmhärtighet, och i stället för att dagligen tacka mig för mina förmåner anser ni er vara behövande och 

klagar hela tiden till mig. 

16 Förstå er uppgift på jorden och förstå det underbara i att ha varit vittnen till den andliga källan som 

sprungit fram i detta folks sköte. 

17 Jag, Kristus, är Faderns ord och ljuset i ert samvete, för Guds ljus, som flödar över av kärlek i 

Jesus, finns i era hjärtan. 

18 Kom under den gudomliga lärkans vingar, där det finns den värme som ger evigt liv åt dem som 

känner att de dör av kyla. Jag säger er sanningen, det finns kyla i människornas hjärtan, eftersom kärleken 

har lämnat dem. Det är som i de hem där kärlekens heliga låga har slocknat, vare sig det är mellan makar, 

mellan föräldrar och barn eller mellan bröder och systrar. Deras kroppar är nära varandra, men deras själar 

är långt ifrån varandra. Hur stor är inte deras tomhet, hur djup är inte deras ensamhet, och vilken kyla finns 

det inte i dessa hem! 

19 Om jag ibland säger till er att jag ser att ni kommer till mig darrande av kyla, så är det för att jag 

ser att ni bara har upplevt likgiltighet inför er smärta från världen, för att ni bara har upplevt själviskhet 

och otacksamhet. 

20 Hur ensam känner sig den som lider på jorden, hur övergiven är den sjuke! Hur arg är inte 

människorna på den som faller, och hur bittert är inte brödet som lämnas åt de fattiga! Känn hur värmen 

från den strålning som jag riktar mot dig tränger in till och med in i den mest dolda delen av ditt hjärta. Ge 

det till folket, de drabbade och de sjuka. De fattiga kommer då att höja sina tankar till livets skapare och 

säga till honom: "Herre, vi är inte längre övergivna i denna dal; det finns många som gråter för vår skull, 

som söker oss, tröstar oss och sträcker ut sin hand till oss." 

21 Redan nu säger jag till er: "Be, så skall ni få det", men nu tillägger jag: Lär er att ge, för ni kommer 

att bli tillfrågade. 

22 I varje varelses innersta väsen finns ett kärleksackord som vibrerar när det berörs. Den måste nås 

genom ömhet och kärlek, så att den väcker och får hjärtat att känna något av det som Gud känner för vart 

och ett av sina barn: kärlek. 

23 Vilka kommer att vara de mästare som vet hur man i varje person kan upptäcka den väg som leder 

till detta ackord som människor idag döljer så djupt? 

24 Lär er av mig, lärjungar, inse hur mitt enkla och enkla ord har rört er. Anledningen är att dess 

väsen innehåller gudomlig kärlek, som är värme och liv för hjärtat och anden. 

25 Idag när Mästaren är med er, se i honom alla varelsers Fader. Kalla mig inte längre Jesus från 

Nasaret, inte heller Rabbi från Galiléen, inte heller Judarnas konung; ty jag är inte av någon nation eller 

plats på jorden, jag kommer inte som en människa, jag kommer i Anden, och min natur är gudomlig. 

26 Hur mycket har inte talats och skrivits om Min existens på jorden, men hur sällan har människor 

nått bortom det materiella. Människor har bara knäböjt för att vörda de platser och föremål som visar mina 

fotspår i världen, i stället för att söka efter den gudomliga essensen i mina ord eller mina verk. Men likt en 

lysande gryning har en ny tid gryr för mänskligheten, i vilken din ande kommer att känna igen det som 

tidigare var ett mysterium höljt i ett ogenomträngligt mörker i middagsljuset. 

27 På denna dag tystar människorna sina sinnen för några ögonblick och lyfter sina andar till mig för 

att minnas den välsignade natt då Frälsaren kom till världen. En del känner Min Andes frid eftersom det 

finns frid i deras hjärtan, andra känner sorg eftersom de tänker på sin barndom och på de älskade varelser 

som har försvunnit från den här världen. Vissa fördjupar sig i andlig kontemplation och bön, liksom det 

finns andra som vanhelgar andens sanna glädje genom världsliga nöjen och festligheter. 
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28 Men jag frågar de fattiga, jordens behövande: Varför gråter ni? Minns ni inte att de enkla herdarna 

i Betlehem var de första som såg sin Herres ansikte i detta barn? 

29 Torka era tårar, lyft era ansikten och skåda ljuset från min närvaro i detta välsignade ord som också 

hördes av vanligt folk när det först hördes i denna tid. Fira denna natt med glädje och kom ihåg den natt då 

jag kom till er för att ge er mitt ljus för all evighet. 

30 Jag välsignar ditt hem och ditt bröd och säger till dig: Jag kommer att sitta vid ditt bord och 

bredvid mig Maria, din ömma andliga mor. 

31 Se till att din själ klär sig i dygdens vita klädsel, även om du täcker din kropp på ett blygsamt sätt. 

Det som verkligen betyder något för människan och som hon har förpassat till en lägre plats kommer att 

återuppstå i denna tidsålder som människorna kommer att kalla "andens tid". 

32 Se hur de vilsekomna fåren samlas på herdens kallelse för att leva i en fridfull inhägnad. 

33 De stammar av det folk som hörde Jehovas bud under den första tidsåldern har uppenbarligen 

försvunnit från jordens yta. Vem av de andar som nu är utspridda över hela världen och reinkarnerade i 

män och kvinnor av olika raser skulle kunna känna igen eller upptäcka dem som i tidigare inkarnationer 

var förbundna med honom genom blodsband? Endast mitt förutseende, genomträngande och 

rättviselivande öga kan upptäcka det som förnekas människorna idag. 

34 Här står jag och talar genom sinnesorganet hos människor som inte ens känner till sitt eget öde, för 

att inte tala om andras. Jag vet att många gör sig lustiga över dessa ord eftersom de tillskriver dem fantasin 

eller fantasin hos Mina röstbärare genom vilka jag talar. Men sannerligen säger jag er att denna 

materialiserade mänsklighet kommer att göra rättvisa åt detta enkla ord som uttalats av en människas mun. 

35 De första rårna har redan gjorts, fröet har fallit i deras livmoder. I dag är det bara några få som vet 

att jag har varit med er, men i morgon kommer världen att få veta, och när den förstår vad som hände 

under min ankomst, min vistelse här och min avfärd i denna tid, kommer den att erkänna att jag inte kom i 

hemlighet eller i tystnad, och att jag från öst till väst gav världen bevis och tecken genom vilka jag 

vittnade om min nya uppenbarelse och därmed uppfyllde ett löfte som gavs till mänskligheten i gamla 

tider. 

36 På denna nådens dag är ditt hjärta fullt av glädje eftersom min närvaro återigen är bland er. När ni 

börjar höra Mitt gudomliga ord som en instruktion känner ni er fläckiga och ovärdiga att höra Mitt ord, 

men när instruktionen är över känner ni er rena. Detta beror på att mitt ord, som är en flod av nåd, renar 

och renar var och en som dyker ner i dess vatten. 

37 Ni är det folk som - genom att höra mig om och om igen - kommer att uppnå förnyelse och 

därefter förandligande. Det är denna tid och ingen annan som ni bör uppnå denna rening, för utan den 

skulle ni inte kunna vara värdiga bärare av min lag eller budbärare av detta ord. 

38 Inse att det inte räcker att säga: "Jag tillhör dem som är märkta av Herren", utan att det är 

nödvändigt att tillämpa de andliga gåvor som har anförtrotts er genom att vittna om sanningen i min 

undervisning med era kärleksgärningar. 

39 Bland detta folk finns de som inser att min närvaro bland er har varit en himmelsk nåd, ytterligare 

ett bevis på gudomlig kärlek till dem som syndar och lider. Från djupet av hjärtat hos dem som känner 

denna nåd på ett sådant sätt, sprider ni på ett andligt sätt de psalmer som svävar upp i oändligheten för att 

tacka mig för att jag har kommit till er. 

40 Guds folk är utspridda bland olika folk och nationer. Jag har försökt att förena dem, men jag har 

funnit dem övergivna åt världens nöjen, döva för min röst, omedvetna om min närvaro, omedvetna om 

mitt löfte att återvända. Jag hittade en del av detta folk i detta hörn av jorden här, och när jag såg att deras 

ande väntade på mig, att deras hjärta var härdat i lidandet och kunde känna min närvaro, sände jag dem 

Elia för att förbereda dem för att bli mina nya lärjungar. 

41 När detta folk växer i antal och blir stort och starkt genom sin förandligande kommer det att gå in i 

det nya Jerusalem, den bländande vita andliga staden, osynlig för materiella ögon, vars kärleksportar 

kommer att öppnas för att släppa in de långa pilgrimsvandringar som kommer och önskar sig den. 

42 Den bländande vita prakten i detta hem kommer från den andliga harmonin hos dem som uppfyller 

min lag, och alla som kommer in i detta brödraskap på denna väg blir därmed barn av Guds folk. 

43 Det är inte alla som lyssnar på mig här som har fått andliga gåvor under den här tiden. Se hur 

många tomma platser det finns vid bordet, eftersom många av mina små barn, efter att ha fått en förmån, 
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gick iväg och undvek ansvar och uppdrag. Åh, om de här på jorden fortfarande visste vilka löften som 

varje ande gav mig innan de kom till jorden! 

44 Innan lidandet får dem att falla ihop igen och eländet gör dem till utstötta igen - sök upp dem, säg 

till dem att min kärlek fortfarande väntar på dem, men att de för att inte lida måste återvända till Fadern 

innan de slösar bort det sista de har kvar av sitt arv. 

45 Kom, kom, säger Mästaren till er, på min väg finns sann frid, jag är frälsning och liv. 

46 Älska och förhärliga Fadern som kommer ner för att överraska dig i ditt jordiska liv och som vet 

hur han ska tränga in i ditt hjärta. 

47 Efter att ni har hört mitt ord som Fader och Mästare ska ni också få höra domarens ord på denna 

dag. Jag kommer att kräva att du redogör för allt som jag har gett dig för att fullgöra din uppgift. 

48 Du har ljuset som vägleder dig, dygderna och förmågorna. Jag har vakat över dig och satt dig på 

den väg genom vilken du kan nå mig. Efter att ha prövat er en tid frågar jag er nu: Vad är din hyllning och 

vad är din kunskap? Har du förstått vad du betyder för mig? Förbered er då, lyssna på ert samvetes röst 

och svara på mina frågor. 

49 Vill ni att jag ska bära korset av världens ofullkomligheter på mina axlar och ta över era plikter för 

att fullfölja det som endast ni har rätt att göra? Jag överlämnar nu det tredje testamentet till er och ni har 

inte ens förstått de två första. Om ni hade varit förberedda vid den här tiden hade det inte varit nödvändigt 

att höra Mitt Ord materiellt, för då skulle Jag tala andligt och ni skulle svara på Mig med er kärlek. 

50 När Min domsröst gör sig påmind i dig söker du skydd och tröst hos din Moder. Då kommer 

Marias vänliga och kärleksfulla röst att göra förböner och stå vid din sida i prövningen. Hon, som era verk, 

böner och framställningar inte går ohörda, råder er och ber Fadern om ett nytt tillfälle så att barnet kan 

återvända till den goda vägen, förnyas och bli hel. Hennes godhet täcker dig som en mantel. 

51 Elia framträder också inför mig, som en fyr vars ljus vägleder mänskligheten. Hans röst, full av 

rättvisa, skakar hjärtan och får dem att känna ånger. Han lovar mig att vakta källans renhet, som är mitt 

verk, så att alla som närmar sig den där kan släcka sin törst efter rättvisa och kärlek. Den stav som jag har 

gett människan att luta sig mot är Elia, den outtröttlige herden, som leder och vägleder er till mig och som 

kommer att få er att nå min barm när ni har fulländat er själva. 

52 Varje tidsperiod som jag ger dig, varje reinkarnation, är ett nytt stadium som anden når och som 

för varje gång får mer ljus. 

53 Tänk på med vilken kärlek jag har överöst er med gåvor och med vilken visdom jag har gett er 

instruktioner och inspirerat er så att ni kan lyckas skapa en hög och värdig tillvaro på jorden, så att ni när 

ni har avslutat ert arbete kan skörda säden och Fadern bära in den i sitt sädesmagasin. 

54 Älskade människor, skulle ni kunna ignorera mina instruktioner och falla tillbaka efter att jag har 

talat till er i denna tid och gjort min vilja känd för er? Låt inte mitt ord bli vardagligt för dig, och bara för 

att jag förlåter dig, syndar du inte igen eller misslyckas med att vakta och be. 

55 Jag drar nu bort ogräset vid roten. Om ni vill ha sinnesfrid för er själva och för er omgivning mitt i 

denna världsomspännande rening, arbeta för fred genom att älska era medmänniskor. 

56 Plågorna och naturens frigjorda krafter kommer att fortsätta att rena mänskligheten, och alla 

kommer att få stora bevis och vittnesbörd om Min nya manifestation i denna tid. De som tar sina första 

steg fulla av iver och kärlek kommer att utföra stora mirakel och kommer att vara först, och de som är 

först i dag och blir andligt tröga kommer att vara sist. 

57 Ge inte tiden skulden för ditt missnöje eller din smärta; tänk på att när mänskligheten inte har låtit 

sig ledas av min lag och inte heller arbetat fram sin fred, är det bara naturligt att den skördar den bittra 

frukten som den har värnat om. 

58 Jag ger dig ny kraft, för jag ser att du är trött. Var och en som ställer sig i skuggan av detta livets 

träd kommer att stärkas. 

59 Fadern hjälper er, för han vill hitta lärjungar bland er, inte svaga barn som förblir spädbarn genom 

tiderna. Arbeta på er själva och förnya er så att ni kan förtjäna min barmhärtighet. Under den här tiden 

kommer Min rättvisa att utplåna de nya Sodomerna och Gomorronerna så att deras synd inte kommer att 

smitta andra nationer. Jag säger er i sanning att det är genom samvetet som jag har låtit min röst nå alla 

människor, och därför kan ni förstå att om världen är höljd i mörker så beror det inte på att jag har förnekat 

den mitt ljus. 
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60 När dina ögon ser nationernas förstörelse och du känner till deras olycka kommer ditt hjärta att 

känna sig tyngt av smärta och sorg.Men när de som tvivlade på mitt ord idag ser mina profetior uppfyllda 

kommer de också att gråta för att de har varit otrogna. Du kommer sedan att se hur den "sista" ger dig ett 

exempel på tro, tillit och lydnad. 

61 Förbered er inför detta år som kommer att föra med sig besök och mirakulösa händelser över hela 

världen - mirakel som jag kommer att utföra många av bland er. 

62 Bär in god undervisning i hemmen, tillsammans med exemplet på er förnyelse, er dygd och er fred, 

så att de främmande folkmassorna som besöker ert land kan se ett folk som är berett i hjärta och sinne. 

Kom ihåg att om detta inte sker måste du beklaga dig över att de överraskade dig i sömnen. 

63 Var inte rädd för att knacka på din brors dörr när du försöker rädda honom från fara, trösta honom i 

trångmål eller ge honom råd i en svår situation. Agera som Jesus, pilgrimmen, som knackar en, två och tre 

gånger på hjärtats dörrar. Jag har satt ljus i din blick och lovat att lägga sanningens ord på dina läppar när 

du behöver tala. Sträva efter att bevara fred och ljus, både inom er själva och i era hem, så att ni inte ger 

tillgång till de onda influenser som utgår från mörkrets själar som omger mänskligheten. Gå alltid på min 

lags vägar så att du kan se din väg upplyst och du kan övervinna de svårigheter och sjukdomar som möter 

dig på din väg som stötestenar som stoppar dig på din resa genom livet. 

64 Förbättra ditt liv, lyft din själ, vänta inte på att den sista kommer och förstår storheten i Min 

undervisning och Min uppenbarelse och säger till dig: "Vad har du gjort under alla dessa år av gudomlig 

undervisning?" och sedan håller tyst. Jag säger er i sanning, även om ni tvivlar på det, att ni har blivit 

utvalda av mig i de Tre Tiderna. Bland er finns de som jag i sanning kan kalla förstfödda. 

65 Idag, när jag ser att du är ledsen, frågar jag dig: Varför ser jag ingen glädje i era hjärtan? Är du 

trött på livets prövningar och växlingar? Har du blivit utmattad av den turbulens som orsakats av kriget 

mellan nationerna? Har du också tröttnat på att titta och be? Människor, ni är inte dömda att dö. Jag har 

sagt till er att ni kommer att leva, jag har gett er andliga gåvor och gett er tid för att fullfölja ert uppdrag. 

Ni har sett att boken där ert samvete registrerar alla era handlingar inte är ren, och det gör er ledsna 

eftersom ni tycker att ni är otacksamma. Du återupplever dagarna och månaderna i ditt minne och minns 

mina förmåner en efter en. Ni är rädda för framtiden, ni är rädda för att förlora tron på er själva, ni är rädda 

för att fortsätta att vara olydiga mot mig och att inte kunna fullgöra er uppgift. Men jag vill fylla din väg 

med ljus för att ge liv åt din tro och ditt hopp så att du kan ta ett avgörande steg på vägen mot andliga 

framsteg. Förena era hjärtan i ett, älskade folk. 

66 Jag kommer att se till att flaggorna från nationer som förstörts i krig förenas tills de bildar en 

fredsflagga. Jag talar på detta sätt eftersom jag är fredens Gud, en Fader som vill ha glädje i sina barns 

hjärtan. 

67 Jag vill se er som mina lärjungar som jag kan avslöja min visdom för genom att låta er veta 

framtiden, men jag ser er eftertänksamma denna dag eftersom ni har upplevt sanningen i mitt ord och 

uppfyllandet av mina profetior som ges genom dessa röstbärare. Idag har ni hört min gudomliga 

undervisning och ni är skakade eftersom ni vet att var och en av mina läror är en profetia och en lag. Jag 

berättar allt detta för er eftersom ni borde vara mycket mer glada, för det finns inget religiöst samfund eller 

sekt som kan säga som ni att de har Mitt gudomliga, levande och direkta Ord, eller som kan säga att 

Herren gör sig känd för dem. Ni, som är de enda som kan se till att Kristus gör sig känd och manifesterar 

sig för detta folk, visa mig era hjärtan som ändå är böjda av smärta och ånger för att ni inte har uppfyllt 

mina bud. Detta hindrar er från att höja er röst för att vittna om Min närvaro bland mänskligheten, och det 

beror på att ert samvete får er att känna Min dom, den dom som omfattar hela universum och når varje 

varelse vid denna tid. 

68 Med Mitt kärleksord bevisar jag för dig vilket värde din ande har för Mig. Det finns inget i den 

materiella skapelsen som är större än din ande - varken den kungliga stjärnan med sitt ljus, eller jorden 

med alla sina underverk, eller någon annan varelse är större än den ande jag har gett dig, för den är en 

gudomlig gnista, en låga som har kommit fram från den gudomliga anden. Förutom Gud är det bara 

andarna som har andlig intelligens, samvete, vilja och viljefrihet. Över köttets instinkter och böjelser reser 

sig ett ljus, som är din själ, och över detta ljus en guide, en bok och en domare, som är samvetet. 

69 Alla varelser ger mig sin hyllning, men inte av tro eller kärlek, utan på grund av lagen; din ande 

däremot ger mig sin hyllning av kärlek. När han knäböjer och dyrkar mig är det i tro och i ljuset av sitt 
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samvete. Tiden, rummen, naturkrafterna, stjärnorna, naturväsendena, växterna, alla följer troget det öde 

som jag har bestämt. Men om jag skulle fråga er vad ni har gjort med mina andliga och materiella lagar - 

ni människor som styr jordens folk och ni människor som leder mänskligheten på andens väg - skulle ni i 

majoriteten av fallen behöva visa mig blodet från era offer och många mörka gärningar. 

70 Ni härskare: Vad har ni gjort med nationerna? Jag ser bara smärta och elände. Du är rik: Hur kan 

ditt bröd smaka gott för dig och hur kan du njuta av din rikedom när du vet att många lider av hunger? Ni 

kommer att bli slavar under er makt, ert bröd kommer att vara bittert och ni kommer inte att ha någon fred. 

Detta är ditt arbete, detta är det frö du har sått. 

71 För att denna värld ska komma till sans igen är det nödvändigt att smärtan är mycket stor. Jag 

sänder er mitt ljus så att ni kan känna igen varandra och respektera era medmänniskors liv. Lämna de 

broderskapliga vapnen bakom dig och återvänd till din andes Fader som du inte har besökt i hans 

helgedom på länge. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 87 
1 Det behagar mig att överraska dig på de mest oväntade sätt för att pröva din tro i hjärtat. Jag vill 

pröva din själsstyrka så att du kan vara ett föredöme för dina bröder. I din ande lever Jakobs säd, som jag 

kallade Israel, vilket betyder "stark". Den patriarken utsattes av mig för svåra prövningar för att ge goda 

exempel på själens styrka. Jag skickade en ängel till honom för att slåss med honom, men hans starka arm 

kunde inte besegras. Från och med den tiden kallade jag honom Israel, och under det namnet blev han 

känd för eftervärlden. Men om jag skulle fråga dig: Vad har du gjort med den andliga säd som Jakob gav 

dig? Skulle du förstå min fråga och veta hur du ska besvara den? Mina änglar har dykt upp på er väg för 

att bekämpa era misstag, men ni har inte tagit emot dem. Mörkrets varelser har funnit er oförberedda och 

ni har varit svaga inför dem. 

2 Jag frågar er igen: Var finns Jakobs svärd, hans iver och styrka? 

3 Jag har beviljat dig närvaron av Ljusvarelser i ditt jordiska liv så att de kan skydda dig, hjälpa dig 

och inspirera dig. De, som är mer utvecklade än ni, stiger ner för att fullgöra ett kärleksuppdrag, uppdraget 

att så välgörande och helande balsam bland sina bröder. Mörkrets varelser eller de förlorade själarna 

fullgör ofrivilligt uppgiften att pröva människorna på deras tro, dygd och uthållighet mot det goda. Och 

när de slutligen besegras av själens styrka och uthållighet till förmån för den som de har frestat, får de 

upplysning och återföds till liv och kärlek. 

4 Lärjungar, jag har gett er känslighet så att ni kan uppfatta närvaron av era andliga bröder. Den som 

inte har den andliga synens gåva har uppenbarelsens gåva, eller hans hjärna är kapabel att ta emot den 

andliga världen, eller åtminstone har han en gåva av föraningar, men ni har saknat kärlek för att utveckla 

era gåvor. Därför råder jag er att leva vaksamt, så att ni kan höra rösten från herden och de väktare som 

skyddar er, fårens klagan eller vargens krypande som ligger på lur i undervegetationen. 

5 Sov inte i denna tid av bakhåll och faror, av avgrunder och frestelser. Förstå att alla som har en 

andlig gåva eller ett uppdrag att sprida andligt ljus ständigt kommer att bli belägrade och förföljda. Jag 

kommer inte för att väcka fördomar eller vidskepelse bland mitt folk. Jag kommer för att stärka er tro på 

det andliga och för att öppna era ögon för det eviga. Då kommer du att kunna se långt bortom materiella 

ting och förstå att inte allt som existerar i det bortomliggande är höljt i ljus, för även i det osynliga finns 

det mörker som måste lösas upp och ofullkomligheter som måste omvandlas till sublim andlighet. 

6 Den undervisning som jag har gett er för att ni i ert liv ska lyckas dra till er det ljus som förvandlar 

mörker till ljus, lär er att be och vakta med tro och uthållighet i att göra det goda. 

7 En person som har fallit in i ett syndigt liv kan dra med sig en hel legion av mörkrets varelser som 

får honom att lämna ett spår av ohälsosamma influenser i sin väg. 

8 Världen har gått vilse med sin vetenskap i en sådan utsträckning att den idag inte längre av egen 

kraft kan återvända till början av sin evolutionära väg, eftersom den inte skulle kunna skilja sanning från 

lögn på grund av brist på tro, på kärlek, och eftersom den inte vet meningen med sin existens; det är därför 

som jag kom till världen igen. Saliga är de som hör mig, för de ska förstå mig, följa mig och finna 

frälsning. Jag ska ge dem kraft att återställa allt som de har vanhelgat eller förstört. 

9 Människor, förbli oförändrade i min lära, och sannerligen säger jag er att tre generationer efter er 

kommer era ättlingars själar att ha uppnått en stor spiritualisering. Sök den sanna upphöjningen, och 

därefter kommer hela mänskligheten att göra det, för er värld är inte dömd att för evigt vara en dal av tårar, 

ett land av synd, ett helvete av otukt och krig. Herrens dag är redan här, mitt rättfärdighetens svärd 

kommer att slå till mot korruptionen. Vad kommer att hända när jag förstör det onda fröet, last och 

stolthet, och i stället skyddar fröet av fred, samförstånd, förnyelse och sann tro på mig? Världen måste 

förändras, människan kommer att förändras när hennes andliga hängivenhet till Gud och hennes liv blir 

bättre. 

10 Tiden kommer att komma då människor kommer att dyka upp som verkligen älskar min lag, som 

vet hur man förenar den andliga lagen med världens lag, det vill säga den eviga kraften med den världsliga 

kraften. Det kommer inte att ske för att förslava andarna som tidigare, utan för att visa dem vägen till 

ljuset, som är andens sanna frihet. Då kommer moralen att återvända till familjernas sköte, och det 

kommer att finnas verkliga platser för utbildning och andlighet i era seder och bruk. Det kommer att vara 

den tid då samvetet kommer att göra sin röst hörd och då mina barn kommer att kommunicera med min 
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gudomlighet från ande till ande, då raserna kommer att smälta samman. Allt detta kommer att leda till att 

många olikheter och tvister försvinner, för hittills har ni, trots att er värld är så liten, inte förstått hur ni ska 

leva tillsammans som en familj, ni har inte kunnat erbjuda mig en enhetlig form av tillbedjan. Det gamla 

Babel dömde er till denna separation av folk och raser, men uppförandet av Mitt andliga tempel i 

människornas hjärtan kommer att befria er från denna försoning och få er att verkligen älska varandra. 

11 Tro inte att jag har valt denna nation först i sista timmen för min nya manifestation. Allt var redan 

förutsett från evighetens början. Denna jord, denna ras, era själar har förberetts av mig, precis som tiden 

för min närvaro också var förutbestämd av min vilja. 

12 Jag bestämde mig för att börja mina manifestationer bland de fattigaste, bland dem som höll sinnet 

och anden ren. Sedan lät jag alla komma till mig, för vid mitt bord finns det ingen skillnad eller 

favorisering. Mitt ord som sändes ner till detta folk var enkelt och ödmjukt i sin form, tillgängligt för er, 

men dess innebörd, full av klarhet, var djupgående för er ande, för även om jag är förvaringen av all 

kunskap, uttrycker och manifesterar jag alltid mig själv på ett enkelt och tydligt sätt. Jag är inget 

mysterium för någon, mysteriet och hemligheten är barn av din okunnighet. 

13 Finns det också i denna tid en Thomas med tvivel i hjärtat? Vad mer förväntar du dig att se och 

höra för att tro? Vill du att Kristus ska bli människa igen och leva bland dig? Ge mig tillbaka den kropp 

som offrades på korset och som du tog från mig och jag lovar att komma tillbaka som människa. Kan du 

göra det? Nej. Jag, å andra sidan, fann er döda för ljuset och tron, och jag uppväckte er andligt. Du hade 

förlorat din kropp i jorden och jag gav dig en ny. Endast jag kan utföra dessa mirakel, men i sanning säger 

jag er att det liv som ni tog från Jesus på Golgata har spridit sig som en dagg av evigt liv över hela 

mänskligheten. 

14 Därför säger jag er att ni är mitt tempel, den helgedom som finns i er ande och där jag söker er 

tillbedjan, där jag vill att min röst ska finna sitt eko, där mitt altare ska resa sig och jag kan bo för evigt. 

15 All min undervisning och min lag är inget annat än en förberedelse för att komma in i det andliga 

livet. Hur många av dem som har hört mig i denna tid lever inte redan i det bortomliggande, fulla av glädje 

i sin ande eftersom de inte har haft några svårigheter i sin övergång till den oändliga världen, medan 

många människor, som är skeptiska i sin materialism, ler ironiskt när man talar till dem om det andliga 

livet. Men dödens timme kommer, och då finns det inget hjärta som inte fruktar och ingen ande som inte 

darrar inför evighetens överhängande närvaro. 

16 Vakta och be alltid, så att detta liv som vibrerar ovanför dig och rör sig i djupet av din varelse kan 

finna dig beredd. 

17 Ingen annan än jag kan bevara din själ eftersom jag är livets gudomliga manna. 

18 Mänskligheten, vakna upp ur den djupa sömn du befinner dig i och se sanningen i vitögat.Hur 

många mänskliga drömmar kommer att krossas under denna tid under inflytande av Min rättvisa. Men 

därefter kommer en ny tid att börja lysa för människorna, då jag kommer att avslöja nya ljus för dem som 

kommer att föra dem till kunskap om den högsta sanningen. 

19 Nya generationer och nya andar kommer till jorden för att fullgöra ett högt uppdrag, och om de på 

sin väg upptäcker den godhet och de exempel som deras föregångare lämnat efter sig, kommer de att 

lyckas låta ett rent frö gro ur sina hjärtan, vilket kommer att bli en välsignelse för mina lärjungar i 

spiritualiseringens och ljusets tid. 

20 Nationerna har drabbats av min rättvisa, och det kommer även era att göra det.Men sannerligen 

säger jag er att om mina lärjungar förblir fasta i tro och godhet kommer de inte att förgås, för genom sina 

böner och sina kärleksverk kommer de att uppnå förlåtelse för mänskligheten. 

21 Världen var varken kapabel eller villig att känna mig så länge den var i fred, därför måste den 

uppfatta mig genom smärta; för det är bara i prövningar som människan vänder sig till Skaparen med sina 

önskemål, som hon minns sin Fader och vet hur hon ska uppskatta hans förmåner och erkänna hans 

mirakel. 

22 Förstå: När min rättvisa drabbar dig skyddar min kärlek dig samtidigt. 

23 Det var nödvändigt att mänskligheten drabbades av andligt kaos så att ni i denna kamp skulle få se 

de gåvor som jag har testamenterat till er ande komma till uttryck, och så att ni skulle kunna förstå och 

förstå mina gudomliga läror. 
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24 Till er som har hört min röst vid denna tid, uppmanar jag er att vara som beskyddare, att vara 

vaksamma så att renheten i denna gudomliga inspiration inte vanhelgas av någon som vill förvränga den. 

Skapa inte riter eller avgudadyrkande kulter kring dessa uppenbarelser, för då skulle ni inte erbjuda mig 

den andliga tillbedjan som jag förväntar mig av er. 

25 Älska mig i din nästa och be med anden, endast detta kräver jag av dig, och om du följer dessa 

instruktioner kommer du att erbjuda mig perfekt tillbedjan genom dina handlingar. 

26 Låt ingen som kallar sig lärjunge till denna andliga lära klaga till Fadern över att han är fattig i sitt 

materiella liv och saknar många av de bekvämligheter som andra har i överflöd, eller att han lider av nöd 

och brist. Dessa klagomål kommer från den materiella naturen som, som ni vet, bara har en enda existens. 

Din ande har ingen rätt att tala så till sin Fader, inte heller att visa sig missnöjd eller sörja över sitt eget 

öde, för alla själar har gått igenom hela stegen av upplevelser, nöjen och mänskliga tillfredsställelser under 

sin långa utvecklingsresa över jorden. 

27 Förandligandet av själarna har för länge sedan börjat; denna smärta och fattigdom, som era hjärtan 

vägrar att uthärda och lida, hjälper er att uppnå det. Alla andliga och materiella nyttigheter har en 

betydelse som du måste känna till så att du inte förnekar värdet av det ena eller det andra. 

28 Den gode andlige kommer att vara den som, trots all fattigdom på materiella tillgångar, känner sig 

rik och lycklig som en Herre eftersom han vet att hans Fader älskar honom, att han har bröder att älska och 

att världens skatter är sekundära i förhållande till andens rikedomar. En god spiritualist är också en person 

som i egenskap av ägare av materiella tillgångar vet hur man använder dem för goda ändamål och 

använder dem som medel som Gud har gett honom för att fullgöra ett viktigt uppdrag på jorden. 

29 Det är inte nödvändigt att vara fattig, föraktad eller eländig för att räknas till dem som följer mig, 

precis som det inte är nödvändigt att vara bland dem som lider för att bli älskad av mig. I sanning säger jag 

er att ni enligt min vilja alltid ska vara starka, friska och ägare av allt det jag har skapat för er. 

30 När kommer du att veta hur du ska vara ägare till ditt arv, hur du ska uppskatta varje nåd och ge 

allting sin rätta plats i livet? 

31 Se hur långt människor har avvikit från sanningens väg, men i min allsmäktighet står alla medel till 

mitt förfogande för att få dem att återvända till den. Jag kommer att utföra detta arbete på en dag, men inte 

på en dag som den som solen bestämmer genom sitt ljus över jorden, utan på en andlig dag som kommer 

att överskuggas av ljuset från min gudomliga Ande och där jag, den gode herden, kommer att fortsätta att 

vakta era steg på den långa pilgrimsvägen. Tror du inte att det skadar Min Ande som Fader när du avviker 

från den väg som Jag markerade för dig med blod som ett bevis på Min oändliga kärlek? Återvänd, 

återvänd till vägen, älskade får, för på den kommer ni att nå fredens hinder. 

32 Kom till mig, mängder av människor, men kom förenade! Det får inte finnas varken splittring eller 

splittring bland mitt folk, för ni måste vara ett exempel på broderskap och enhet för världen. 

33 "Jag har mer att ge er än vad ni ber mig om", har jag ofta sagt till er, och jag frågar er: Tror ni att 

de andar som först bebodde jorden redan kunde föreställa sig alla naturens underverk som omgav dem 

under deras jordiska tillvaro? Dessa varelser var ivriga att veta, skapa, känna igen och ha en fri vilja, men 

de kunde aldrig föreställa sig att det här livet innehöll en sådan härlighet. 

34 Nu när ni har levt (länge) i den här världen, som ni har förvandlat från ett paradis till en tårarnas 

dal, önskar ni återvända till det andliga livet, och ni ber mig att det inte ska råda brist på ljus och frid för er 

ande i detta hinsides, utan att tänka på att jag inte bara kommer att ge er detta, utan också kommer att 

avslöja många mysterier för er och visa er livets källa, varifrån ni andligt kommer att se, förstå och älska 

er Faders verk. Då kommer du att förstå att den materiella skapelsen, med alla dess fulländningar, bara är 

en återspegling eller ett emblem av det härliga och eviga andliga livet. 

35 I dag ber ni mig bara om lite fred och en gnista av ljus, men när ni en dag ser er själva omgivna av 

det andliga livets prakt, efter att ni har lämnat er kropp i jordens famn, kommer ni att minnas att jag sa till 

er på jorden: "Fadern har mer att ge sina barn än vad de ber honom om". Men glöm inte att du måste 

klättra på den himmelska stege som leder anden till fullkomlighetens plan, och att det är din ansträngning 

och din kärlek som kommer att leda dig till toppen, där dina förtjänster kommer att göra dig värdig den 

höga belöning som jag lovar dig. 

36 Mitt ljus lyser i röstbärarens sinnesorgan och blir det mänskliga ordet. När mitt ljus rör vid dem, 

när min ljusstråle når deras sinnen, är de meningar de säger himmelska livsmedel för dem som hungrar 
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efter kärlek och sanning, balsam och tröst för dem som kommer genomborrade av lidande, och en bok 

med gudomligt ljus för dem som älskar visdom. 

37 Ät och drick, säger jag till din ande; vid denna tid står bröd och vin på bordet: brödet är mitt ord 

och vinet är dess andliga innehåll. 

38 Ät och drick, för från och med slutet av år 1950 kommer ni inte längre att höra detta ord. Utnyttja 

dessa år då ni fortfarande får min manifestation, för när timmen kommer kommer ni inte att höra mig igen 

på detta sätt, och ni kommer att gråta bittert när ni försöker övertala mig att ge er en ny period av 

undervisning, men jag säger det till er i förväg: Om man inte tar tillbaka en kungs ord - tänk hur mycket 

mer detta gäller för en Guds ord! 

39 Min vilja skall ske, för snarare skulle den kungliga himmelska kroppen upphöra att lysa eller 

himlen och jorden förgås än att Min vilja upphör att ske. 

40 Ni kommer att ha mycket att göra efter att jag har tagit mitt ord från er. Allt som du inte har gjort 

nu eller inte har kunnat göra måste du göra på den tiden. 

41 Era behövande bröder kommer att söka upp er och ni ska inte gömma er. Ditt hjärta ska vara en 

källa till välgörenhet och medkänsla för de behövande, och du ska söka mig i ditt sinnes högsta värld där 

du får gudomliga inspirationer. 

42 Du kommer inte att vara fri från prövningar, men dessa kommer att tjäna till att stärka din ande och 

visa människor med liten tro din överlåtelse (till Guds vilja) och din andliga upphöjelse. 

43 Välsignade är de som följer min vilja med mildhet och underkastelse, för i dem kommer fredens, 

visdomens och förandlighetens gåvor att finnas. 

44 Idag söker jag dem som inte har förstått meningen med livet, de som inte vet vad sanningen är, de 

svaga som misslyckas i varje företag, i varje projekt, i varje steg. Och jag säger till dem: Kom och lyssna 

på detta ord och du kommer att känna dig stärkt som aldrig förr. Tron kommer att ge dig oövervinnelig 

styrka, och kunskapen om min lära kommer att ge dig ett ljus som aldrig slocknar. 

45 Ingen av dem som vaknar upp på detta sätt kommer att sjunka in i slöhet igen eller stanna upp på 

utvecklingens väg. Den som skådar detta ljus kommer att kunna säga att Min röst alltid har kallat honom 

och att Min närvaro har uppenbarat sig för honom vid varje steg på livets väg, så att han aldrig mer, inte 

ens i ett kritiskt ögonblick, kan hävda att han har saknat ljuset. 

46 Välsignade är de som utan rädsla för världen strävar efter att föra fram detta ljus till sina bröder 

och på så sätt sprida sanningen och så fred. De kommer att känna igen den väg som leder till himmelriket. 

47 Friheten att vilja, som ni ofta har använt för att gå på fel väg, kommer att drabbas av min rättvisa, 

men tiden kommer när ni fullt ut kommer att njuta av denna gåva och den kommer att tjäna er till att bara 

göra verk som är värdiga er Fader. 

48 Mängder, tro på mig så kommer det inte att finnas någon storm som skingrar er. För dygden 

skyddar dem som höjer sina tankar till himmelska höjder. 

49 I det hinsides har jag ett hem (för er); att bo där kommer att vara som att läsa en bok full av 

outtömliga underverk för anden. Så länge ni är gäster på jorden ska ni leva så gott ni kan och alltid lyda 

min lags bud. Var ren och sträva efter perfektion, skönhet och godhet; var nyttig för din nästa. På detta sätt 

samlar du de värden som, när du frigör dig från materien, kommer att följa din själ i övergången till 

evigheten. 

50 Bli medveten om dina gåvor, upptäck dina krafter, förstå ditt uppdrag, och gå sedan utan brådska 

längs vägen tills du når dit där Min kärlek som Fader väntar på dig för att ge dig din belöning. 

51 Nu när människorna i stor utsträckning vill ha mitt ord, som de gjorde under den andra epoken, 

finns det några själar bland dem som har hört mitt ord under båda epokerna. Den kan verka annorlunda för 

dem i sin form, i sin formulering, när de jämför den med den som jag gav genom Jesu mun, men 

sannerligen säger jag er att dess innebörd är densamma och aldrig kommer att förändras. Mitt ord visar dig 

den väg som jag alltid har erbjudit dig - en väg som jag vill att din ande ska lysa genom det ljus som din 

Mästare sänder ut. 

52 Det vanliga livet kommer plötsligt att piskas av starka stormar, men efteråt, i oändligheten, 

kommer ljuset från en stjärna att lysa, vars strålar kommer att ge den fred, det ljus och det lugn som den 

inkarnerade anden behöver för att reflektera över evigheten. 
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53 Känn min närvaro, jag är nära, mycket nära, till hjärtat av denna mänsklighet. Jag talar till den så 

att den kan vakna upp ur sin djupa sömn, och ihärdigt lyser jag upp vägen för varje varelse så att den kan 

ge sig ut i längtan efter min barmhärtighet. 

54 Mina manifestationer och bevis bland människorna kommer att vara så tydliga och strålande vid 

den tiden att de kommer att utbrista: "Det är Herren!" Precis som på den tiden när jag vandrade på jorden 

som människa, utropade människorna förundrade över mina stora verk: "Han är Guds Son!" 

55 Återigen kommer de stumma att tala, de blinda att se, de halta att gå och de döda att uppstå. Dessa 

mirakel kommer att ske för vissa i det andliga och för andra även i det materiella.Jag kommer att förvåna 

vetenskapsmännen och när de frågar dem som har upplevt sådana stora mirakel hur de uppnådde detta, 

kommer de att svara dem varje gång att det var genom bön och tro. 

56 Ryktena om alla dessa mirakel och de konkreta vittnesmålen om deras sanning kommer att bli 

kända från alla delar av världen, både i de stora städerna och i de mindre byarna. Då kommer de 

förhärdade hjärtan hos dem som är okänsliga för andliga manifestationer att börja känna min närvaro, tills 

ögonblicket kommer då ett skrik av tro och jubel utbryter från deras hjärtan, eftersom de förstår att Kristus 

har återvänt till mänskligheten och att han är närvarande i varje hjärta. 

57 Jag har gjort mig själv känd genom ert förståelseorgan för att testamentera er boken med mina 

budskap och mina gudomliga uppenbarelser, som ni ska sända till mänskligheten vid rätt tidpunkt. För i 

detta himmelska budskap, som jag sänder till världen genom er förmedling, kommer människorna att 

kunna finna förklaringen till många mysterier som de inte har kunnat förstå. 

58 Ge er inte ut som ambassadörer för min lära om ni inte har förstått den klart och tydligt och om ni 

inte kan vittna om kärlek till era medmänniskor genom era gärningar, för då skulle ni inte bära fram god 

frukt. Ni skulle vara som de lärjungar som ber för fred i folken, men som inte kan skapa fred i sina egna 

hem. 

59 Svårt är uppdraget för de skaror som har hört Herrens ord i den tredje tidsåldern, för de måste bära 

detta budskap i sina hjärtan med den renhet med vilken jag har gett det, eftersom deras ljus måste vara för 

mänskligheten som den stjärna i öst som ledde stjärnkikarna och herdarna in i sin Herres närvaro. 

60 Släck din törst med det kristallklara vattnet från denna outtömliga källa; dess friskhet kommer att 

hjälpa dig att bära ditt kors med tålamod och förståelse. 

61 Jag är det liv som ständigt uppenbarar sig för din ande, men kom ihåg: precis som du bär livet 

inom dig, så går också döden, som gör slut på människornas vägar på jorden, bredvid varje mänsklig 

varelse. 

62 Detta är vad Mästaren säger till dig så att du inte låter timmarna, dagarna och åren passera utan att 

skapa något som din ande kan skörda i morgon när timmen kommer för att överlämna sin skörd. 

63 I denna domstid behövs stor tro, mod och sinnesnärvaro för att inte ge upp under de stora 

prövningarna. Detta är vad jag vill sprida på jorden med min undervisning för att ge näring åt 

mänsklighetens hopp. Domens tid är här, och om du visste hur du skulle observera skulle du se ljuset stiga 

upp mitt i smärta och synd. 

64 Materiella och andliga krafter driver mänskligheten, de talar alla om dom, och de får den tunga och 

outbildade människan att darra lika mycket som de förskräcker vetenskapsmannen. 

65 De legioner av själar som vandrar planlöst i världen och som på olika sätt knackar på dörrarna till 

människors hjärtan är ofta röster som vill säga att ni ska vakna upp, öppna ögonen för verkligheten, ångra 

era misstag och förnya er, så att ni senare, när ni lämnar er kropp i jordens sköte, inte behöver gråta, som 

de gjorde, över er ensamhet, er okunnighet och er materialism. Inse i detta hur ljuset sprider sig till och 

med ur mörkret, för inget löv från trädet rör sig utan min vilja.På samma sätt kommer de andliga 

manifestationer som ökar dag för dag att så småningom översvämma människorna på ett sådant sätt att de 

i slutändan kommer att besegra mänsklighetens skepticism. 

66 Kristus, som fick de jordbundna själarna att lämna de besatta och som manifesterade sin 

gudomliga makt genom att de lydde honom, har alltid varit i Fadern, och därifrån beordrar och verkställer 

han sin vilja i var och en av dessa varelser. Han använder vissa människors ljus och ibland även andras 

förvirring för att genomföra sina kloka råd i sina älskade barns öde. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 88 
1 Hur trevlig är inte fåglarnas sång och blommornas doft för mig, men sannerligen, jag säger er, min 

Ande är mer förtjust i er bön när den kommer till mig inlindad i högre tankar och med fasta föresatser till 

förbättring. 

2 Ni tvivlar på att uppnå en fågelns oskuld eller en blommas skönhet, eftersom ni bedömer er själva 

endast utifrån era dåliga kläder eller någon fysisk brist i ert kroppsliga skal; men ni ser inte anden, detta 

väsen som är begåvat med skönhet och himmelsk nåd. Anden är ljus, intelligens, kärlek, visdom, harmoni, 

evighet, och allt detta saknas i fåglarna och blommorna. Sök andens skönhet, den kommer att finnas i dig 

som en spegel som troget återspeglar Skaparens ansikte. Sträva inte så mycket efter din yttre skönhet, även 

om jag säger till dig att inte försumma något av ditt väsen. 

3 Kroppens renhet står inte i motsats till andlighet, men glöm inte bort att anden kommer före 

kroppen. Kom ihåg att jag har sagt det till dig tidigare: Håll kärlet rent både utvändigt och invändigt. 

4 Om någon skulle tycka att mitt ord är alltför enkelt för att komma från Gud, säger jag till honom 

att han måste komma ihåg att det är de enkla och obildade som har kommit för att höra mig, och jag måste 

tala till dem på ett sådant sätt att de förstår mig. Men om ni vill ha djupare idéer och förklaringar säger jag 

till alla dem som har bedömt att min manifestation var dålig att förbereda sig inåt och ansluta sig till min 

gudomlighet från ande till ande, vilket är vad jag förväntar mig av människor. Då kommer en så djup 

inspiration att nå deras sinnen att de måste säga till mig att jag inte ska tala till dem i sådana termer som 

bara Gud kan förstå. Återigen säger jag till er, som i den andra eran: "Jag har gett er jordiska läror och ni 

tror inte. Hur kan ni tro när jag har gett er de himmelska? 

5 När hjärtat har en god tro och sinnet är fritt från fördomar och oklara idéer uppskattar man livet 

bättre och ser sanningen med större klarhet. Å andra sidan, när det finns tvivel eller fåfänga i hjärtat och 

fel i sinnet, verkar allting oklart och till och med ljuset verkar som mörker. 

6 Sök sanningen, den är livet, men sök den med kärlek, ödmjukhet, uthållighet och tro. 

7 Tro inte att jag känner mig sårad om någon inte tror på min närvaro vid denna manifestation, för 

ingenting kommer att påverka min sanning. Hur många människor har inte tvivlat på existensen av en 

gudomlig varelse som skapade alla universums underverk, och ändå har solen inte slutat ge dem sitt ljus på 

grund av detta. 

8 Hur många tvivelaktiga vägar och hur många överflödiga rikedomar har du inte fått lämna bakom 

dig för att följa denna väg! Men hur snart kände du inte frid och styrka som kompensation för ditt 

avstående. Anledningen är att ni inte kan tillhöra mina ambassadörer om ni inte har förändrat era liv i 

förväg. 

9 Det är trons lampor som lyser upp världen, och jag vill att ni ska vara bärare av detta ljus. Åh, om 

du bara förstod att med tro och goda gärningar kan du uppnå allt! 

10 Fyll på med "vapen" eftersom de dåliga tiderna närmar sig. Se hur ondskan har burit frukt i 

världen. Över så mycket oordning och förvirring lyser ljuset från min Ande starkt och genomsyrar alla 

jordens folk. Ingenting kommer att kunna skymma mitt ljus. Se hur jag hemsöker människornas ande i 

varje vändning och visar dem sanningen som en säker väg. 

11 Det är nödvändigt att du vet att det här livet har givits till dig för att din ande ska lyckas ta ett steg 

framåt på stegen av fulländning och framsteg. Men det räcker inte med att anden känner till dessa läror om 

den inte finner gehör för dem när den försöker avslöja dem för köttet. 

12 Vid den här tiden är hjärtan torra fält där Anden inte kan gro sitt frö, och därför, eftersom jag för 

länge sedan visste att mänskligheten skulle nå denna nivå av materialism, gav jag er löftet om att 

återvända - ett löfte som jag för närvarande håller på att uppfylla bland människorna. 

13 Jag har kommit som den gudomliga såaren för att söka din själ som gått vilse i syndens skugga, för 

att på nytt lägga in kärlekens frö i den och be den att så och vårda det i det hjärta som har anförtrotts den. 

14 Se hur ni är förskräckta över de nyheter ni får från de länder som är i krig, vilket har fått er att be. 

Och jag säger er att det är bra att ni ber, men utöver det måste ni sträva efter att freden också ska komma 

in i ert hjärta, så att kärlek och barmhärtighet kan flöda från det, om ni vill dela dessa gåvor med någon. 

15 I dag har ni till uppgift att skapa fred bland människorna, att föra dem till försoning, att uppmuntra 

dem att älska varandra, för i bakgrunden av detta sublima uppdrag finns en gammal skuld som ni har till er 
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Herre och till era bröder från jordens olika folk. Vem vet vad han har sått tidigare? Vem känner till hans 

verk i tidigare liv? 

16 Den intuitiva kunskap som din ande lät flöda in i ditt kött var inte tillräcklig för att få dig att 

misstänka och därmed acceptera din uppgift att gottgöra. Jag var tvungen att förmänskliga mig själv och 

göra min röst hörbar för er genom människor för att ni tydligt skulle kunna känna igen allt det som ni 

absolut ville hålla hemligt och som är lika naturligt som att kroppen föds, växer och dör. 

17 Om er vetenskap gradvis avslöjar människolivets djupa mysterier för er - varför skulle då inte en 

högre vetenskap, såsom Min gudomliga visdom är, ha upplyst er med kunskapen om det andliga och eviga 

livet? 

18 Jag har börjat med att berätta vem du har varit och vem du är för att ge dig en uppfattning om vem 

du kommer att vara efteråt. 

19 "Väx och förök er" sa jag till människan när jag lät henne komma till jorden. Jag talade liknande 

ord till din ande när jag fick den att stiga upp till livets ljus. 

20 Nu när du känner till detta, vem kan då veta hur långt själen kan nå i sin uppåtgående utveckling? 

Vem av er kan föreställa sig var de som har nått upp till sin fulländning och som har kommit Mig mycket 

nära? 

21 Själen är som ett frö som jag har placerat i varje människa. Älska den, låt den växa, vårda den; den 

kommer att utvecklas i dig och föröka sig i dygder och fulländningar som kommer att tjäna din lycka och 

förhärligandet av honom som gav dig liv. 

22 Jag tar emot din hyllning av kärlek och välsignar dig. Det kommer också de som ber mig om en 

lösning på sina problem på jorden, de som, uttröttade av materiella behov, har förlorat själens frid. De 

kommer alla med en massa problem i sina hjärtan. Men när de känner min närvaro glömmer de sin sorg 

eftersom de inser att den bästa läkande balsamen finns i det gudomliga ordet. Jag tar emot vars och ens 

erbjudande, som för vissa är tro och för andra är kärlek. 

23 Här har ni mig som Fader och Mästare. Jag kommer i andevärlden, men tvivla inte på min närvaro 

eftersom era mänskliga ögon inte ser mig. 

24 Från fulländning stiger Jag ner på den andliga utvecklingens stege, som visades för Jakob i en 

uppenbarelse, så att Min röst skulle höras på alla existensplan. 

25 För att mänskligheten ska kunna vara säker på att jag talar till den andligt och att det är min 

himmelska röst som häller ut sina lärdomar på din ande, har jag gjort mig känd genom de okunniga och 

enkla människornas sinnesorgan och på så sätt meddelat er min dialog mellan Ande och Ande. 

26 Detta budskap är avsett för hela mänskligheten, men nu anförtror jag det till detta folk så att det 

kan nå nationer, folk och provinser som sin Mästares budbärare. Det är ljuset som får människor att inte gå 

blint mot stridens tid. 

27 Världen bör inte förvänta sig en ny Messias. När jag lovade att komma tillbaka, gav jag er också 

att förstå att min ankomst skulle vara andlig, men människor har aldrig vetat hur de ska förbereda sig för 

att ta emot mig. 

28 På den tiden tvivlade man på att Gud kunde vara gömd i Jesus, som man betraktade som en 

människa som andra och lika olycklig som alla andra. Men med tanke på Kristi mäktiga gärningar kom 

människor senare att tro att Guds ord fanns i den man som föddes, växte upp och dog i världen. Men i den 

nuvarande tiden skulle många människor bara acceptera min ankomst om jag var en man, som jag var 

under den andra tidsåldern. Bevisen på att jag kommer i Anden och på så sätt gör mig känd för 

mänskligheten kommer inte att erkännas av alla, trots vittnesmålen, för materialismen kommer att vara 

som en mörk ögonbindel för vissa. 

29 Hur många skulle inte vilja se Kristus lida ännu en gång på jorden och få ett mirakel av honom, tro 

på hans närvaro eller existens. Men sannerligen säger jag er att det inte kommer att finnas någon mer 

krubba på denna jord där jag föds som människa, och inte heller någon mer Golgata där jag dör. Nu 

kommer alla som stiger upp till det sanna livet att känna att jag föds i deras hjärtan, precis som alla som 

envist framhärdar i synden kommer att känna att jag dör i deras hjärtan. 

30 Överför allt som Jesus gjorde vid den tiden från det materiella till det andliga och från det 

mänskliga till det gudomliga, och du kommer att ha hans lidande närvarande i ditt liv. 
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31 En del av dem som ivrigt hade väntat på mig kände inte min närvaro i det ögonblick då jag kom till 

dem, eftersom de hade en förutfattad mening om hur min ankomst skulle se ut, och denna mening stämde 

inte överens med verkligheten. När jag presenterade mig för detta folk här, väntade de på mig med en 

föraning som var en intuitiv känsla i deras andevärld, men de hade aldrig bestämt sig för en bestämd form 

för min ankomst. Sålunda hände det att när Elia, föregångaren, förkunnade Mitt Ord för dem - och 

uppenbarade sig genom sinnesorganet hos den som var utvald bland de första kallade på den tiden - och 

inspirerade dessa vittnen till de första manifestationerna att förbereda sig i sitt inre, så fylldes de av glädje 

och tro, eftersom de kände att Herren kom till folket och att formen för hans framträdande var i harmoni 

med vad profeterna i den första tiden förkunnade och vad Mästaren senare lovade. 

32 Älskade lärjungar, ni som har hört min röst många gånger under tiden för min förkunnelse genom 

det mänskliga intellektuella organet - friska upp er själva med den undervisning jag ger er, för i morgon 

måste ni förklara den för era medmänniskor. 

33 När jag då och då upprepar samma lektion för dig, observera att jag alltid ger den till dig i en 

annan form så att du kan förstå den bättre. 

34 Ni är verkligen alla ljusets barn, eftersom ni är födda av mig; men medan vissa av er har förblivit 

orubbliga i godhet och har sett till att ert ljus inte blir svagt, har andra gått in på felaktiga vägar som leder 

själen in i mörkret. De lägre passionerna, själviskhet, arrogans, materialism, okunnighet och alla andra 

laster är de mörka krafter som fördunklar förnuftet, kväver sinnena och leder människorna bort från den 

väg som deras samvete visar. 

35 Hur oerhört många själar har inte avvikit från Mina vägar och har fått se sitt inre ljus släckt. Men 

den timme kommer när de själva ska ge sig ut för att söka efter mitt ljus, eftersom de är trötta på att vandra 

i mörkret. 

36 Från min Ande skjuter ljusets gnistor ut i oändligt antal, gnistor som slår sig ner i vart och ett av 

mina barn som manna som gav näring åt folket i öknen. 

37 Allt som du ser hända just nu, både i det andliga och det materiella, har redan tillkännagivits. 

38 Det fanns människor i det förflutna som förutspådde allt det som mänskligheten upplevde vid den 

tiden. Dessa människor var mina profeter, ljusets barn, som förmanade folken så att de skulle styra sina 

steg in på det godas väg. Dessa profeter förutspådde ett mörker av vedermödor och förstörelse som ett 

resultat av mänsklighetens likgiltighet inför Herrens kallelser. 

39 Nu kan ni som känner er ovärdiga till Min nåd fråga er själva: "Hur kommer det sig att det har 

funnits människor som Gud har visat sitt ljus för och som han har låtit höra sin röst när han har meddelat 

dem sina budskap, och att han å andra sidan har gömt sig för de flesta av sina barn?" Till detta svarar jag 

att de människor som har kunnat få kontakt med Min Ande inte har haft något privilegium. De har bara 

sett till att hålla ljuset i sin ande rent för att låta Guds tankar och inspiration återspeglas i deras sinnen. 

40 Sa jag inte till er genom munnen på en av dessa upplysta att en tid skulle komma då varje öga 

skulle skåda mig? Nu säger jag er att den tiden kommer att vara när människor förbereder sina sinnen för 

att känna min närvaro. Var finns privilegiet för några få när det är gåvor som tillhör alla andar? 

41 Precis som ni har upplevt att er mänskliga vetenskap kunde förändra människornas liv, så kommer 

ni också att uppleva hur min undervisning kommer att förändra er tillvaro på kort tid. 

42 Förnuft, rättvisa och kärlek kommer att ta plats i hjärtat hos dem som har försökt leva utan dygd, 

trots att den är det mest väsentliga innehållet och skälet till existens, både för anden och kroppen. 

43 Men när människorna väl lever i sanningen kommer ni att se en ny tillbedjan av Gud växa fram ur 

människornas hjärtan, full av enkelhet och andlighet. Religiös fanatism, fördomar och avgudadyrkan 

kommer att falla, förintas inför sanningens ljus som varje samvete kommer att utstråla. 

44 Människor kommer att vara stora i dygd och ödmjuka inför min vilja och min lag, och de som 

trodde att de var gudar på jorden eftersom de bara sökte jordisk makt och föraktade andens skatter 

kommer att få gå igenom svåra prövningar. 

45 Arbeta med mig, för jag kommer att låta alla delta i mitt arbete, och på så sätt kommer ni så 

småningom att få se allting bli verklighet som jag har meddelat er. 

46 Ge mig en boningsplats i din ande. Förstå att jag letar efter det oförstörbara tempel som ni ska 

bygga för mig här. Jag vill leva i ditt hjärta och göra min närvaro märkbar i alla dina verk, och jag längtar 

efter att din tros outsläckliga lampa ska brinna i denna helgedom. 
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47 Lärjungar från den tredje eran: Förena er alla i Mitt Ord så att ni är rustade när ni ska ge er av för 

att sprida Min undervisning. 

48 Ditt ansvar för mig och för din nästa är omätbart. Låt sanningen lysa, lev för den och om det 

behövs, dö för den. 

49 Kom ihåg att er Faders kärlek blev människa i Jesus och att hans liv ägnades åt att förkunna och 

försvara sanningen. Ta din Mästare som exempel, men om du känner dig för svag för att följa mina steg, 

låt mig gå in i ditt hjärta och leva i det, och jag försäkrar dig att min närvaro kommer att stärka dig i 

kampen. 

50 Varför är du rädd för att inte vara användbar? Vänd era ögon mot det förflutna och tänk på att även 

om det under den andra eran fanns män i Judéen som ansågs kloka och andra som skröt om att de var rena 

av hjärtat, så valde jag varken den ena eller den andra att bilda mitt apostoliska band. Det var tolv fattiga, 

obildade, enkla och ödmjuka män som lyssnade till min kallelse när jag sa till dem: "Kom och följ mig". 

51 Nu säger jag er att jag inte använder mig av de lärda eller de rättfärdiga, utan av de ödmjuka, de 

som hungrar efter fred, kärlek och ljus. Så gå ut på jordens vägar utan att vara rädd för att människorna ska 

kröna dig med törnen genom sin otacksamhet, sitt hån och sin hårdhet, och lita på att den tid kommer när 

de kommer att förstå det budskap som du har gett dem. 

52 Förlåt de förolämpningar som människor kan göra mot er och säg med mina ord på korset: "Fader, 

förlåt dem, för de vet inte vad de gör", och kom ihåg att människor bär ett så tungt kors och en så 

smärtsam krona som ingen av er kan föreställa sig. 

53 Bär i ditt ord, i din blick och i ditt hjärta den gryning som förebådar gryningen av en tid av rättvisa 

för dem som lider. 

54 Tidigare var ditt hjärta en grav där du förvarade Mitt Namn som något utan liv. I dag har graven 

förvandlats till ett altare där trons fackla brinner. Varför skulle inte detta altare i morgon förvandlas till en 

andlig stege som du stiger upp på och får alla som du har räddat att komma till mig? 

55 Tiden för er predikan närmar sig, och när ni går in i den förberedda, vilket är Min vilja, kommer ni 

att bli förvånade över att höra er själva tala om händelser som ni aldrig har upplevt, tänkt eller hört talas 

om. 

56 Allt detta kommer att hända när dina steg på det sanna livets väg börjar bli säkra, och för stunder 

kommer du att känna att du befinner dig i Guds rike. 

57 Jag ser att så många av mina lärjungar är besjälade av hopp och de tror fast på att kraften i min 

kärlek och sanningens övertygelse måste förvandla denna mänsklighet. 

58 Andra är dock skeptiska eftersom de inte förstår den värld som jag nu presenterar för er - med 

människor och nationer som älskar varandra och med en mänsklighet som vet hur man tillägnar sin Herre 

andlig tillbedjan, fri från allt självbedrägeri. 

59 Om du tror på mig kan du lita på att min kraft är oändligt mycket större än människans synd och 

att människan och hennes liv därför måste förändras så snart synden ger vika för sanningens och 

rättfärdighetens ljus. 

60 Kan du föreställa dig livet i den här världen när människor gör Guds vilja? 

61 Tänk, tänk på allt detta, så att önskan gradvis kan ta form i era hjärtan, så att den här tiden kan 

komma, även om de som upplever den inte är ni, utan kommande generationers barn. 

62 Jag säger er på nytt att ni inte får skygga för konfrontationer. Berätta därför för dina medmänniskor 

med största självklarhet att Herren har kommit till dig. 

63 Berätta för dem att han som dog på korset var Jesus, den kropp som Kristus gömde sig i, det 

levande templet där Guds ord bodde, men att Kristus, den gudomliga kärleken, lever och kommer i Anden 

till sina barn för att lära dem den väg som kommer att leda dem in i hans andliga rike. 

64 Om de frågar dig var jag var tills min ankomsttimme kom, säg till dem att jag har varit i varje ande 

och väntat på att människornas hjärtan skulle önska mig och att deras röster skulle kalla på mig. 

65 Ja, folk, ni ska tala; ni ska tala så att de döva kan höra, och ni ska berätta för alla att jag inte kom i 

dag som en människa, vilket är anledningen till att den vackra Maria inte kom till jorden vid denna tid för 

att tjäna mig som mor. Om du blir tillfrågad om henne, säg att hennes Ande bor i den Eviges helgedom, 

varifrån hon sänder strålningar av sin oändliga moderskärlek till alla sina barn. 
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66 Jag läser i ditt hjärta, och medan vissa säger att det inte är möjligt för mig att komma till dig, med 

tanke på att dina synder gör dig ovärdig en så stor nåd, så tänker andra att just dessa överträdelser är 

anledningen till min närvaro bland dig. Det är tilltalande för mig att du begrundar och att du inte slarvigt 

förbigår mitt ord, för av din begrundan och ditt studium beror dina framsteg. 

67 Märker ni hur jag har läst era hjärtan? Därför säger jag er att fransarna är längre bort från era ögon 

än vad min närvaro är från er. Låt därför den som skäms för sina synder veta att jag är förlåtelse och rena 

sig genom mitt ord. 

68 Uppskatta värdet av var och en av mina läror, lyssna uppmärksamt på mig, vakna upp. Var 

medvetna om att jag har angett år 1950 som det år då jag lämnar er. Men vill ni att jag ska avsluta mitt ord 

före den tiden på grund av er brist på kärlek och intresse för det? Det här året närmar sig redan och vad 

kommer du att erbjuda mig då? Kommer ni att förneka mig igen och korsfästa mig? Vakta och be, och när 

den stunden kommer kommer du att vara stark. 

69 Om jag skulle dra tillbaka mitt ord före den tid som jag har bestämt skulle ni ha anledning att 

känna er föräldralösa. Men om jag avslutar den 1950 kommer ni inte att kunna motivera något missnöje, 

eftersom ni har fått allt under tiden för min manifestation. 

70 Ve dem som glömmer mitt ord, även om de har hört det, för de kommer att utgjuta tårar i längtan 

efter sin Herre och kommer att finna bara falska kristusar på sin väg, som kommer att tyckas tala till dem 

på samma sätt som jag gjorde mig känd, men med ett ord utan livets kärna och utan sanning, vilket 

kommer att leda dem till förvirring. Skulle det inte vara smärtsamt för dig om ett falskt ljus fick dig att 

förlora den väg som Mitt Ord banade för dig med så mycket kärlek? Det är därför som jag ofta talar till er, 

så att ni kan förbli fulla av mitt ord och känna igen dess essens. 

71 Ni är alla syndare, men jag har tagit emot er som lärjungar. Ty allt har jag lärt mig, och allt har jag 

hört, och människornas klagomål har nått mig. Med samma kärlek tar jag emot och tar hänsyn till den rike 

snåljåpen, den mäktige, monarken, härskaren såväl som brodermördaren eller illgärningsmannen, den 

ödmjuke såväl som den som hungrar efter rättvisa. Jag har besvarat deras böner utan att någonsin stanna 

upp för att bedöma deras religion eller trosbekännelse, för även detta hör till den viljemässiga frihet som 

varje ande har utrustats med. 

72 Därför sänder jag mitt ljus till alla, för alla som älskar sin religion eller värnar om ett andligt ideal 

är på jakt efter sanning och evighet. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 89 
1 Du har burit ditt kors på ryggen; livets problem har varit som en börda på din själ, men det andliga 

korset som finns i ditt öde har du ännu inte tagit upp för att följa mig. 

2 Timmen har kommit för människor att resa sig och leva ut sin andliga passion mer och mer och 

omfamna sitt kors. 

3 Det talesätt som jag lärde er och som jag förseglade med mitt blod på Golgata: "Älska varandra", 

kommer slutligen att blomma i mänsklighetens hjärta. 

4 Min kärlek till er kunde inte tillåta att ni gick förlorade, och därför gav jag er ett ord med evigt 

värde i Jesus, som skulle ge er sin hjälp i alla lägen för att ni skulle kunna bli frälsta. Det gudomliga ordet 

blev människa för att rädda dig. Vet du om din ande inte inkarnerade vid den här tiden för att rädda sina 

bröder och systrar? 

5 Jesus var "Guds ord" på denna jord; allting i honom talade - inte bara hans ord, utan också hans 

gärningar, hans utseende och hans tankar. Din Mästare säger detta till dig för att du kan ta efter hans 

exempel. Du saknar inte förmågor för detta; det räcker att du älskar och att ditt hjärta är fyllt av god vilja, 

så att dessa förmågor som slumrar i ditt väsen vaknar och kommer till uttryck. 

6 Ta upp ditt kors och följ mig i ödmjukhet. Lita på att medan du tröstar någon, ger frid till ett hjärta 

eller ljus till en ande, kommer jag att vara uppmärksam på allt som har med ditt materiella liv att göra, och 

jag kommer inte att försumma någonting. 

7 Tro att när jag talar till din ande, tittar jag också in i ditt hjärta för att upptäcka dess bekymmer, 

behov och önskningar. 

8 Den nya gryningen lyser upp människor, dess ljus kommer att tända tro i människors hjärtan. 

9 Älskade lärjungar, vänja er inte vid mitt ord, så att ert hjärta varje gång ni hör det känner att detta 

gudomliga frö har fallit in i dess djupaste känslighet. 

10 Ni själar som söker ljuset, kom till mig och hör detta ord. Ni ledsna hjärtan, låt min röst ge er hopp 

tillbaka. Ni kroppar som böjts av livets svåra väg, sök styrka i mig och räta upp er igen. 

11 O själar som hör mig, låt inte jordelivets problem sätta sina spår i er, än mindre bända er. Sök 

ljuset som innehåller varje prövning så att det kan hjälpa dig att bli stark och måttfull. 

12 Om själen inte lyckas underkuva kroppen, kommer den senare att böja den och dominera den; 

därför blir själarna svaga och tror att de dör med köttet. 

13 Vad jag nu söker är andar, precis som jag en gång sökte hjärtan för att de skulle älska varandra. 

14 Idag kommer jag för att lära er en kärlek som är bortom det mänskliga, en kärlek som kommer att 

förena alla världar. 

15 Mitt ord avslöjar för dig att ditt öde inte är begränsat till det jordiska livet, utan att du måste 

fortsätta ditt uppdrag i det andliga. 

16 Jag bildar ett folk som ska resa sig som en stor armé, ledd av de etthundrafyrtiofyra tusen som är 

märkta av mitt ljus, som av facklor som lyser upp vägen. 

17 Fredssoldater kommer att bilda detta folk, profeter och siare kommer att förkunna vad som 

kommer; läkare utan mänsklig vetenskap kommer att bota de sjuka med barmhärtighetens och kärlekens 

balsam; rådgivare som inspireras av mitt ljus kommer att tala om gudomliga läror och deras avtryck i 

världen kommer att vittna om återupprättelse, förnyelse och andlighet. 

18 Detta folk kommer inte bara att bestå av människor; stora arméer av ljusets andar kommer också 

att vara en del av det, vars osynliga vapen kommer att hjälpa dem som kämpar på jorden. 

19 Vill du vara en del av detta folk? Hör min röst, be, lägg bort kroppens svaghet och börja tillämpa 

mina läror bland dina medmänniskor. 

20 Hur kan de som känner sig trötta överföra styrka? Hur skulle de sjuka kunna bota sina 

medmänniskor som har förlorat sin hälsa? Stärk och ge er själva näring med mig, så att ni kan bära ert kors 

med glädje. 

21 Älskade människor, jag breder ut min kärleksmantel över alla hjärtan. 

22 Jag lyser för närvarande mitt ljus från oändligheten och förbereder er så att ni i morgon kan förstå 

mitt ord, för er tro är ännu inte äkta. Hur ofta har ni inte frågat er själva om Jesu utstrålning i denna värld 

och i denna tid är en realitet. Ni väcker en kamp inom er själva där Anden säger er att min uppenbarelse är 
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verklig, men där det motsträviga köttet, med sitt hjärta och sin lilla hjärna, tvivlar, tvekar och ofta förnekar 

min närvaro i denna form. 

23 Var inte rädda, för jag välsignar er både när ni tror och älskar mig och när ni tvivlar på mig och 

avviker från vägen. Jag gynnar eller särskiljer ingen, jag kommer bara för att ge mänskligheten ljuset så att 

alla kan få sanningen. 

24 Detta budskap som jag skickade till er när den tredje tidsåldern grydde kommer att ge er klarhet 

och säkerhet om vad Min gudomliga kärlek innehåller och om vad ni kan förvänta er av Min fullkomliga 

rättvisa. 

25 Jag är ljusets såddare och jag vet exakt när det är bäst att så och skörda. Efter att vindarna har 

skakat träden och torkat jorden är det dags att så, och just i dag är det dags för vindarna att piska världen 

och avlöva träden. Detta är en tid av smärta när du börjar dricka din bägare av lidande. Kampen mellan 

materia och ande är nära förestående, kampen mellan gott och ont, mellan ljus och mörker, mellan sanning 

och lögn. 

26 Det har länge stått skrivet att när mänskligheten skulle vara på höjden av fördärv, när världen 

skulle ha fallit i synd, skulle er Gud komma för att ge er sitt ljus. 

27 Medan människorna triumferar genom att döda i denna tid, kommer jag att triumfera genom att ge 

dem liv. Min gudomliga uppgift är att rädda själar, du har ännu inte kunnat förstå vad "världens frälsare" 

innebär. 

28 Livet slår i era hjärtan utan att ni känner att jag finns där, och ändå undrar ni att min Ande lyser i 

era sinnen. Vad är konstigt för dig att Frälsaren söker efter förlorade själar? Har du funderat på när en 

herde går iväg för att leta efter ett får som han har tappat bort? 

29 Redan innan du skapades visste jag att du skulle vara olydig mot mig och att jag skulle rädda dig 

genom kärlek. Jag visste att jag måste inkarnera Min Gudomliga Kärlek i Jesus, som människorna skulle 

ge ett kors till tronen. 

30 Jag var i Jesus för att lära er kärlekens kraft, som inte har några gränser och som jag ständigt 

utgjuter i ord, helanden, med Mitt blod och Min förlåtelse. Denna kärlek väckte Lasaros och förlät 

Magdalena. Ändå tror ni att det är omöjligt att jag har återvänt till världen, eftersom ni har gett mig döden 

i den. Men jag har återvänt till Faderns barm och ni har inte förstått att ni inte längre ska känna och 

föreställa er mig som en människa, utan bara som Kärlek. 

31 Det är sant att den gudomliga kärleken på den tiden talade genom rena läppar, som Jesu läppar, 

och att den nu manifesterar sig genom syndares läppar, genom vilka jag förkunnar mitt ord till er för att 

överföra min lära till er. Men jag måste också säga er att essensen är densamma i båda fallen, och att Min 

kärlek manifesterar sig i en mer fulländad form vid denna tid, eftersom Jag gör er själva till Mina språkrör 

och därmed ger er bevis på att era brister inte kan få Mig att förakta er. 

32 Medan vissa hävdar att de människor genom vilka jag manifesterar mig själv är hädare, säger jag 

er: de är lärkor som med sin sång förkunnar en ny dags ankomst. 

33 Jag har redan i många lektioner upplyst er om Min andliga utstrålning på människor, och ändå 

kvarstår ert tvivel. Ni vill att jag ska ge er materiella bevis som de som jag gav er under den andra eran, 

som krävdes av människor med liten tro för att de skulle tro på mig. 

34 Om solen utstrålar livsljus över hela naturen och över alla varelser, och om stjärnorna också 

utstrålar ljus över jorden, varför skulle då inte den gudomliga anden utstråla ljus över människans ande? 

35 Nu säger jag till er: Människor, gå in i er själva, låt rättvisans ljus, som har sitt ursprung i kärleken, 

sprida sig över hela världen. Låt Min sanning övertyga er om att ni utan verklig kärlek inte kommer att 

uppnå frälsning för era själar. 

36 Du vet vad jag har kommit för att göra på nytt. Så håll dig till min undervisning, som påminner dig 

om den rätta vägen. Tills världen har uppnått sann andlighet kommer jag inte att sluta närma mig 

människorna och använda alla materiella och mänskliga medel för att kommunicera med dem. Jag väntar 

på er inspiration och er utveckling uppåt, liksom er ankomst till evigheten. 

37 Du kan uppnå andlig uppstigning redan här i denna värld som verkar så fientlig för dig och som i 

själva verket är en lämplig och gynnsam plats för dem som vet hur man använder dygd och kärlek. 

38 Det finns många själar som lider, många mödrar som gråter och många hjärtan fulla av sorg. 

Världen är full av blod, sjukdom och sorg. Hjälp mänskligheten, förädla dina känslor, öva mer 
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barmhärtighet. Sträck ut din hand för att hjälpa din nästa som om de vore dina barn, lyssna på dem som 

om de vore dina bröder och systrar, då kommer du att ge kärlek till världen, och i djupet av ditt hjärta 

kommer du att känna återspeglingen av din Faders kärlek, som en smekning som kommer över dig för att 

uppmuntra dig att fortsätta kampen. 

39 Steg för steg, ögonblick för ögonblick, närmar sig den tid då jag kommer att bo i min helgedom, 

som hittills har varit stängd i människornas hjärtan. 

40 Den som tror att han för att närma sig mig måste ägna sitt liv enbart åt att ge utan att förvänta sig 

att få något tillbaka, eller att han måste offra sig själv utan att få någon omedelbar belöning, tar fel, för 

eftersom du är som du är - ofullkomlig och syndig - kommer den som söker dig för att be dig om något att 

vara den som gör dig en tjänst. Genom att han behöver dig ger han dig möjlighet att komma närmare 

Fadern på barmhärtighetens väg. 

41 Så, lärjungar, gå ut i världen och tala om för era medmänniskor att om de väntar på min ankomst i 

denna tid kommer de inte att se mig som en människa. Om de väntar på att Mästaren ska komma till 

jorden för att föra de blinda, de förlamade, de obotliga och de besatta till honom, som i den andra 

tidsåldern, kommer de inte att se mig som en människa, för min närvaro bland människorna är rent andlig. 

Men de kan ändå beordra sina sjuka till mig, berätta för mig om sina sorger och lidanden, för jag är nära 

och närvarande för alla mina barn. 

42 Detta ljus, detta ord, genom vilket jag har gett er min undervisning i denna tid, kommer att visa er 

det andliga och enkla sättet på vilket ni kan läka varandra, trösta varandra och hjälpa varandra på livets 

väg. Detta kommer att ske när de sjuka får sitt helande genom kärlek till varandra. 

43 Ja, mänskligheten, du har tänt passionernas eld och sedan har du ropat till himlen för att be att han 

inte ska straffa dig, utan att kunna förstå, på grund av din blindhet, att Fadern inte straffar dig. Det är ni 

som inte har förstått hur ni ska hitta vägen för att släcka hatets och krigets eld med gottgörelsens och 

dygdens kristallklara vatten. För ni har inte haft denna dygd inom er, och ni måste nu börja släcka elden 

med era tårar och till och med med blod. 

44 Jag är den som ville hindra dig från att gråta, från att känna smärta. Jag är den som vill att ni ska 

resa er och segra över er själva. 

45 Gör ödmjukhet till en av dina bästa allierade för att uppnå andlig uppstigning. Himmelens portar, 

som är andens rike, är nämligen helt stängda för de arroganta. Han har aldrig gått igenom dem och 

kommer aldrig att lyckas med det, men om han blir ödmjuk kommer jag att vara den förste att prisa honom 

och det kommer att vara min barmhärtighet som öppnar dörren till evigheten för honom. 

46 Genom att tala till er på detta sätt genom intellektuella organ som inte kan inspirera sig själva, ger 

jag er det bästa beviset på min närvaro och på sanningen i min utstrålning. Varför kräver du då bevis från 

mig med oärliga avsikter? Se, jag sa just att endast de ödmjuka kommer att få komma in i mitt rike. Var 

ödmjuk så kommer du att förstå den kärlek och barmhärtighet som Mitt Ord innehåller. 

47 Utmana mig inte, för då kommer jag att fråga dig vad du hade för rätt när jag såg dig förneka 

barmhärtighet åt någon som hade bett dig om det. 

48 Låt Mitt Ord blomma i era hjärtan; ni vet ännu inte hur många av er som kommer att bli Mina 

såddare. Lägg undan den rädsla ni känner för människors fördomar, för de som känner en sådan rädsla 

kommer inte att tjäna mig med att så detta frö i sina bröders hjärtan. Rädsla är bara en svaghet hos den 

materiella naturen, medan tillit och tro är andens egenskaper. 

49 Tänk på att du har varit mycket kall mot Kristi kärlek, din Mästare och Herre, men jag ber dig: 

Vad har varit orsaken till denna känslokallhet? 

50 Jag sa till er under den andra eran: "Rävarna har sina lyor, fåglarna har sina bon, men Guds Son 

har ingen plats att lägga sitt huvud på", och idag, när jag knackar på era hjärtans dörrar, vill ni inte öppna 

för mig. Men jag ska göra er alla till mina lärjungar, för min kärlek kommer aldrig att besegras. 

51 Denna planet, som Fadern förberedde som en bild av det andliga livet så att människorna skulle 

kunna leva mitt i dess underverk och dyrka och förhärliga sin skapare, förvandlades senare av människan 

till en dal av tårar och blod. Sedan dess har den här världen förblivit en försoningsdal för de varelser som 

var tvungna att gå igenom en eldig prövning av prövningar och rening. Och ändå - hur många människor 

ser fortfarande himmelriket och evigheten i denna jord! 



U 89 

45 

52 Här har mänsklig fåfänga rest sina palats och troner, här har människan krönt sig själv till kung 

och i sin blindhet låtit sig dyrkas i tron att hon är Gud. Jag motarbetade inte hans önskningar, och jag 

berövade honom aldrig hans fria vilja. Jag ville att han själv skulle upptäcka sanningens ljus och känna 

livets väsen. 

53 Min makt har aldrig skapat en värld, ett hem eller en försoningsplats för att straffa barn som 

syndar. Om jorden är en smältdegel av smärta och bitterhet har det varit människornas verk. 

54 Jag säger er återigen att denna värld, med sin fred, sina underverk och sina uppenbarelser, i början 

hade en likhet med det andliga riket. 

55 Vet ni vad jag ville säga till er när jag talade till er om gottgörelse: Att ge tillbaka sin renhet till 

själen och världen, så att det blir för mina barn vad jag har bestämt för er från evighet: En värld av 

broderskap mellan människor, där man praktiserar en kult som bygger på harmoni med allt skapat och en 

andlig dyrkan av Herren. 

56 Är jag din domare eller inte? Ja, mänsklighet, min dom är obarmhärtig och sträng mot dig, men 

den föds av kärlek till honom som är livets skapare. Jag kunde ha förintat alla dem som vanhelgade, 

syndade mot eller var olydiga mot mina lagar, men vilket värde skulle det ha att besegra dig genom 

döden? Har sanningen och kärleken ingen makt? 

57 Jag vill inte ha de döda, jag vill inte för evigt höra klagan från dem som gråter efter en försoning. 

58 I morgon, när detta ord inte längre hörs, kommer det att förmedlas genom mina vittnens läppar till 

dem som inte hörde det. Älska varandra, lärjungar, så att ert hjärta blir som en livbåt för era bröder. 

59 De goda nyheterna från denna tid kommer att nå alla hjärtan och alla hörn på jorden. Det budskap 

som jag gav er under den andra eran genom Jesus har redan blivit mänsklighetens kunskap. På detta 

välsignade frö kommer Spiritualismens fruktbara regn att falla för att belysa och förklara det förflutna 

budskapet. 

60 Sök inte bara upp dem som lever lyckligt, som inte känner till synd eller smärta, utan kom till den 

spetälske, till människodöparen, till hädikaren och till den som är förvirrad i sitt liv. Skrynkla dig inte för 

det elände som denna person visar dig utåt, utan kom genast ihåg att en ande bor i denna person, att ett 

barn av Herren bor i denna person, en av dina bröder och systrar, förenad med dig genom eviga och 

gudomliga band. Håll alltid Mitt Ord levande inom dig så att du inte låter smärtan passera förbi dig utan 

att känna den eller mjuka upp den. 

61 Den som känner sin nästas smärta, den som innerligt upplever sin brors prövningar, får genom sin 

bön och genom sina ord lyfta den tunga försoning som vilar på dem som han använder sig av eller som 

han lider tillsammans med. 

62 Se till att de behövande inte finner dig oförberedd när de knackar på din dörr, för då kommer din 

ande inte att kunna vittna om honom som sände den till jorden för att utföra ett så svårt uppdrag. 

63 Din ande måste skapa en ny mänsklighet, och för att göra det måste den kämpa mot den ondska 

som omger världen. Vakta barnen, stärk det goda i ungdomen, för det är de nya generationerna som 

kommer att fortsätta dina generösa verk. 

64 Tror ni att Min blick inte upptäcker de avgrunder som de som börjar leva faller ner i, och de faror 

som väntar på dem som inte har några vapen för att försvara sig? 

65 Människor, vänja er inte längre vid fördärv, bekämpa det utan att skryta om renhet och bli 

indignerade över era medmänniskors överträdelser. Var taktfull, korrekt och välvillig i ditt tal och i dina 

handlingar, då kommer världen att lyssna på dig och även uppmärksamma dina undervisningsord. Är det 

nödvändigt att jag återigen säger till er att ni måste leva den innan ni förmedlar denna undervisning? 

66 Studera mitt ord, lärjungar, så att ni kan upptäcka dess väsen. Jag gör er till de första väktarna av 

denna uppenbarelse, som ni ska göra känd för världen i morgon. 

67 Det verkar inte vara något stort i detta avslöjande, men du kommer i framtiden att få se vilken 

betydelse det kommer att ha för mänskligheten. 

68 Bland detta folk finns det lärjungar av alla slag; vissa har en aning om storheten i detta verk och 

känner redan den chock som dess framträdande kommer att orsaka i världen; andra nöjer sig med att tro att 

detta är en bra väg, och det finns också de som inte kan upptäcka storheten i denna lära och som tvivlar på 

dess seger och dess inträde i människornas hjärtan. Jag säger er att det är en juvel som jag har anförtrott er, 

vars gudomliga ljusstrålar ni inte har velat känna igen eftersom ni inte har förstått min undervisning. 
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69 Glöm inte att redan på hans tid tvivlade folk på Kristi ord, för folk dömde Jesus utifrån hans 

ursprung och hans kläder, och när de fick veta att han var son till en snickare från Nasaret och en fattig 

kvinna - som senare skulle ge sig ut i sällskap med fattiga fiskare från Galiléen, för att predika en lära som 

föreföll dem främmande - de kunde inte tro att denna ambulerande predikant, som gick från by till by och 

visade upp sina klädesplagg, var den kung som Herren hade lovat Israels folk. 

70 Jag ger er dessa indikationer eftersom människor söker den yttre prakten som förblindar sinnena 

för att kunna tro på storheten hos det som endast kan ses och kännas med anden. 

71 Jag var tvungen att utgjuta mitt blod, ge mitt liv och återuppstå för att människor skulle öppna 

ögonen. Vilken bägare ska Min Ande nu dricka för att ni ska tro på mig? Mänsklighet: Vad skulle jag inte 

göra för att se dig räddad? 

72 Det finns fortfarande en kort tid kvar att tala med dig. Jag vet att de som ännu inte har tagit del av 

min manifestation senare kommer att förstå den och sedan omfamna sitt uppdrag med en bergfast tro. 

73 Jag kommer beväpnad med tålamod; jag är lärare för den som kommer för min lärdoms skull; jag 

är läkare för den som bara söker hälsa i mig; jag är en mild domare för den som har syndat mycket och 

sedan kommer inför mitt ansikte med ödmjukt böjt huvud för att be om min förlåtelse. I morgon, när de 

ser sin önskan uppfylld, kommer deras egna läppar att tala för att undervisa de okunniga. De kommer att 

vända sig till den gudomliga läkaren, men bara för att be om balsam och tröst för sin nästas lidande, och de 

kommer också att vända sig till Min Rättvisa för att gå i förbön för den som har förolämpat dem. 

74 Jag har berättat för er att för att bli mästare måste ni först vara lärlingar och lärjungar. 

75 Vakta och be så att du inte faller i frestelse. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 90 
1 Jag är vandraren som knackar på dörren till era hjärtan. Jag knackar på och ni vet inte vem det är, 

ni öppnar och känner inte igen mig. Jag är som vandraren som kommer till en by och ingen känner honom, 

som främlingen som kommer till ett främmande land och inte blir förstådd på sitt språk. Det är så här jag 

känner mig bland er! När kommer du att känna min närvaro? O folk, när kommer ni att känna igen mig, 

som Josef på sin tid blev igenkänd av sina bröder i Egypten? 

2 Jakobs son Josef hade sålts av sina egna bröder till några köpmän som var på väg till Egypten. 

Josef var fortfarande liten men hade redan visat prov på en stor profetisk gåva. Avundsjuka grep hans 

bröder, som gjorde sig av med honom i tron att de inte skulle få se honom mer. Men Herren, som vakade 

över sin tjänare, skyddade honom och gjorde honom stor hos Farao i Egypten. Många år senare, när 

världen plågades av torka och hungersnöd, hade Egypten, under vägledning av Josefs råd och 

inspirationer, samlat tillräckligt med förnödenheter för att klara av besöket. Då hände det att Jakobs söner 

kom till Egypten på jakt efter mat. Deras förskräckelse var stor när de insåg att deras bror Josef hade blivit 

minister och rådgivare åt Farao. När de såg honom föll de på knä vid hans fötter av ånger över sina 

överträdelser och insåg att deras brors profetior hade besannats. Han som de trodde var död stod här inför 

dem full av kraft, dygd och visdom. Profeten som de hade sålt bevisade för dem sanningen i den profetia 

som Herren hade lagt på hans läppar redan när han var barn. Brodern som de hade plågat och sålt förlät 

dem. Förstår ni, människor? Nu vet ni varför jag har berättat denna dag för er: När kommer ni att känna 

igen mig som Josef kände igen sina bröder? 

3 Jag har också en gång gett er profetior, jag har också sålts och blivit överlämnad till döden. Men 

kom ihåg att jag sa att jag skulle komma tillbaka. Så varför tar ni inte emot mig nu när jag knackar på era 

dörrar? Kommer det att vara nödvändigt att torka och hungersnöd kommer att dyka upp på jorden som de 

gjorde vid det tillfället, så att ni äntligen kan söka mig? 

4 Hur mycket har jag inte talat till er och gett er sedan tidernas begynnelse för att rädda er från det 

onda och föra er till fulländning. Men ni behöver fortfarande tid för att nå toppen av berget där jag väntar 

på er för att vakta er som juveler som har sprungit ur min kärlek och som återvänder till mig. 

5 Alla människor vet att jag är Fadern till allt skapat och att varelsernas öde finns i mig. Ändå har 

jag varken fått deras uppmärksamhet eller respekt. De skapar också, är också herrar och tror att de har 

makt över sina grannars öde - så varför böja sig för mig? 

6 På detta sätt har människan testat mitt tålamod och utmanat min rättvisa. Jag har gett honom tid att 

finna sanningen, men han har inte velat ta emot något från mig. Jag kom som Fader och blev inte älskad; 

sedan kom jag som Mästare och blev inte förstådd; men eftersom det är nödvändigt att rädda 

mänskligheten kommer jag nu som Domare. Jag vet att människan kommer att göra uppror mot min 

rättvisa, för hon kommer inte att förstå mig som domare, och hon kommer att säga att Gud har tagit 

hämnd. 

7 Jag önskar att alla skulle förstå att Gud inte kan hysa hämndkänslor eftersom hans kärlek är 

fullkomlig. Jag kan inte heller skicka smärtan; det är ni själva som lockar till er den genom era synder. 

Min gudomliga rättvisa står över ditt lidande och till och med över din död. Smärtan, hindren och 

misslyckandena är de prövningar som människan ständigt utsätter sig själv för, och frukterna av hennes 

utsäde är vad hon skördar lite efter lite. Det räcker för mig att låta mitt ljus nå din ande i var och en av 

dessa livskriser så att den kan nå sin frälsning. 

8 Många människor säger att de inte förstår Kristi läror, att de inte vet vad de ska vända sig bort från 

och vart de ska vända sina steg. Men jag frågar dem: Tycker ni att dessa läror är för höga? Lyssna då på 

mig nu och du kommer att förstå dem. 

9 Jag visste att jag var tvungen att återvända för att förklara alla dessa läror för er. Det är därför jag 

sa till er att Sanningens Ande skulle komma och förklara alla mysterier för er, så att ni skulle förstå det ni 

inte hade förstått. Detta är den tid då sanningens ande svävar över allt kött och alla andar. Det räcker att du 

koncentrerar dig på ditt samvetes innersta del för att höra min röst. Men jag ville ge er, som den här tidens 

första frukter, min förkunnelse med hjälp av det mänskliga intellektuella organet, så att detta budskap 

skulle bli det frö som ger er fasthet och tro på vägen till er utveckling. 
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10 Under denna tid ger jag dig kärlek, fred och andlig undervisning, och ditt hjärta - fattigt och i 

behov av allt detta - renar sig självt för att ta emot den gudomliga gåvan. 

11 Det som de mäktiga och de med stor kunskap har förkastat tar de ödmjuka emot, och det som 

föraktades i de praktfulla palatsen når de fattiga hyddorna och tas emot med glädje. 

12 Ni som har tröttnat på den långa väntan och på så mycket lidande, kom till mig. Jag har förberett 

allt och allt är redo för det här ögonblicket. Jag har försett vinden med dofter så att ni kan andas min 

uppfriskande andedräkt, för jag vill närma mig er med oändlig kärlek. 

13 De mäktigas barn säger till mig när de hör mitt rop vid deras dörr: "Kom igen i morgon, för i dag 

finns det ingen plats för dig", medan de enkla människorna säger till mig: "Kom till oss, Mästare, kom och 

förgyll vår stuga med din närvaro. Se inte på våra skamfläckar. Du som besökte den syndiga Magdalena i 

hennes hus, ge oss lyckan att få se dig." 

14 När detta brådskande men ödmjuka rop når mig, närmar jag mig och går in i dessa hjärtan som är 

förberedda för denna timme som om de vore en helgedom. 

15 Jag upptäcker bland er de som är smorda med tårar av smärta, de som har lidit förföljelse, de som 

har fått utstå förödmjukelse. 

16 Jag kommer för att ni har kallat på mig i tystnaden av era (inre) kamper och era besvikelser.Men ni 

kommer att uppskatta att jag har kommit på er kallelse utan dröjsmål, som en herde som skyndar sig när 

han hör hur ett får som har gått vilse eller är i fara blöder. 

17 Ni kallade på mig med stor tro, ni sökte mig outtröttligt, och sannerligen säger jag er att er tro inte 

kunde bedra er. 

18 Var medveten om att jag häller ut mina välsignelser som en flod av kärlek över alla dem som vet 

hur man tror och väntar. Lyssna på Min röst som kommer till dig som om det vore en kärlekssång som får 

dig att glömma lidandet och förlåter dig för allt som har varit så bittert och som ditt hjärta har skördat lite 

efter lite på livets väg. 

19 Ni lär er att känna min andliga närvaro i era hjärtan och denna kunskap har varit som en paus för 

vissa, som en oas för andra. Jag är på jakt efter alla, men först kom jag i hast för att göra mig känd bland 

dem som, när de hörde mig, inte förnekade mig, som visste hur de skulle stå ut med sina bröders och 

systrars hån för att de är med mig. 

20 Ha tålamod i prövningar och ni kommer att vittna om mitt verk; men jag kommer också att vittna 

om mina trogna lärjungar så att mänskligheten kan förstå att de står i sanningen. 

21 Inte bara ni kommer att vara vittnen till Mitt verk, inte bara männen och kvinnorna i Mitt folk 

kommer att vittna om Min ankomst, utan allting kommer att tala om Min ankomst och vittna om Min 

sanning, som det hände i den Andra tiden, då vid dödsögonblicket på själva korset solen var dold, jorden 

skakade och hela Jerusalem var öde och sorgsen. 

22 Älskade lärjungar, gråt inte längre för mig, era tårar kommer att förvandlas till lycka, för ni 

kommer fortfarande att gråta av oändlig glädje när ni upplever min lärdoms seger på jorden, och ingen 

kommer att kunna ta denna lycka ifrån er. För tillfället kan du fortsätta att ta plats vid denna andliga 

bankett och äta livets söta bröd. 

23 Njut av denna fest som återspeglar sig i din ande, så att du kan glömma dina vedermödor i det 

ögonblick då du uppnår gemenskap med mig. Dina sår ska läka och du ska vila från ditt arbete. När dessa 

ögonblick har kommit kommer ditt hjärta att lysa som ett hus när det smyckas inför en fest, och inte ens de 

mest kungliga palatsen på jorden kommer att ha den prakt som lyser i din ande i den stunden. 

24 Saliga är de som är milda i hjärtat, ty himmelriket är deras. 

25 Välsignade är de som lider djupt när herden blir förolämpad. Men frukta inte för mig, frukta för er 

själva, som smärta verkligen kan trycka ner och frestelser besegra. 

26 Ni fräschar upp er själva när ni lyssnar till mig och frågar mig: "Mästare, varför har du valt oss 

trots att vi är så små och svaga?" Men jag svarar dig: Din Herre har aldrig fel. 

27 Inse att redan innan du kom för att höra mig, när du inte visste något om min ankomst, pekade ditt 

hjärta redan på att Mästaren var på väg att sända sitt ljus till världen som en fyr som guidar de 

skeppsbrutna mitt i stormen. 

28 Jag har kallat er för att göra er till mina arbetare och skicka er på väg för att förkunna dessa goda 

nyheter. Men först förväntar jag mig att ni lär er att förlåta era fiender, alla dem som satte törnekronor på 
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er, alla dem som gav er galla och ättika att dricka, så att ni kan säga att ni nu är tillräckligt starka för att gå 

ut och sprida spiritiseringens frö. 

29 När detta väl är sant ska ni ge er ut för att så, och även om ni kommer att möta lidande och 

bitterhet på er smala väg som andliga missionärer, kommer ni också att få stora glädjeämnen som kommer 

att kompensera er. När du åker iväg för att så Mitt kärleksfrö, be och ha tro. Ibland kommer du att gråta, 

men å andra sidan kommer det att finnas många saker som kommer att ge dig glädje om du uppfyller min 

lag. 

30 Du kommer att möta tårar och glädjeämnen i ditt dagliga arbete tills du når slutet av din 

försoningsresa och anländer till det förlovade landet där allt är fred, harmoni och perfekt lycka. 

31 Ibland kommer din bägare att vara full av honung, ibland full av bitterhet, men jag säger dig igen 

att den som ber, vakar och litar på mig inte kommer att ge efter för svaghet, för hans hjärta kommer att 

vara fullt av tro och han kommer aldrig att kunna förneka mig, för hans läppar kommer orubbligt att 

förkunna min sanning på jorden. 

32 Vägen är sorglig och avlägsen, men min kärlek kommer att släcka ditt hjärtas törst. Kom ihåg att 

jag alltid har kommit till människor när jag har sett att de är nära att gå under av hunger eller törst. 

33 Han som alltid har kommit till er frälsning talar till er i detta ögonblick: Kristus, det gudomliga 

löftet, som blev människa i Jesus i den andra tidsåldern, det gudomliga ordet som blev människans ord; 

kärlekens, ljusets och visdomens ande, begränsad i en stråle som berör människans ande och sinne genom 

samvetet för att lära henne att förmedla mina tankar. 

34 En del säger till mig i sina hjärtan: "Herre, hur kunde du komma ner till våra hjärtan på detta sätt?" 

- Åh, mina barn! Har ni inte ibland sett en mor gå in i en smutsig stadsdel där ett av hennes barn suckar 

och tigger, ruttet i smuts och elände? 

35 Endast dessa mödrar kan berätta hur de kände hur det förlorade barnets hjärtslag ropade på dem, 

vädjade om deras närvaro och moderskärlek och litade på att få deras förlåtelse. 

36 Och jag, som är den som är sinnebilden av all kärlek, i vilken alla fäders och mödrars kärlek finns, 

skulle kunna förbli okänslig för din andes kallelse? Ska jag avstå från att rusa till den plats - vad det än må 

vara - där ett av mina barn är utlämnat till förintelse och ropar på mig? Så lite ni vet om mig, trots att jag 

har manifesterat min kärlek för er i så många och obegränsade former! 

37 Minns ni inte hur många gånger jag visade min kärlek, inte bara till dem som trodde på mig, utan 

också till den som förrådde mig och till dem som förföljde och dömde mig? Nu kanske ni frågar mig vad 

som fick mig att tillåta alla dessa hånelser. Men jag svarar er: Det var nödvändigt att jag lämnade dem 

fullständig frihet att tänka och handla, så att det skulle finnas lämpliga tillfällen att avslöja mig själv och så 

att alla skulle få uppleva den barmhärtighet och kärlek som jag lärde världen. 

38 Jag rörde inte Judas hjärta för att han skulle förråda mig; han var ett redskap för en ond tanke när 

hans hjärta var fyllt av mörker. Men inför lärjungens otrohet visade jag min förlåtelse. 

39 Det skulle inte ha varit nödvändigt att en av mina egna skulle förråda mig för att ge er detta 

exempel på ödmjukhet. Mästaren skulle ha visat det vid varje tillfälle som människorna erbjöd honom. Det 

föll på den lärjungen att vara det instrument genom vilket Mästaren visade sin gudomliga ödmjukhet för 

världen, och även om ni trodde att det var den mannens svaghet som ledde till Jesu död, så säger jag er att 

ni har fel, för jag kom för att ge mig själv helt och hållet till er, och om det inte hade varit på det sättet, kan 

ni vara säkra på att det hade varit på ett annat sätt. Därför har du ingen rätt att förbanna eller döma den 

som är din bror, som i ett ögonblick av mörker saknade den kärlek och trohet han var skyldig sin Mästare. 

Om ni klandrar honom för min död, varför välsignar ni honom då ni vet att mitt blod utgöts för alla 

människors frälsning? Det vore bättre om ni bad och bad om att ingen av er skulle falla i frestelse, för de 

skriftlärdas och fariséernas hyckleri finns fortfarande kvar i denna värld. 

40 Det åligger er att be och vakta för att alltid vara ljusets redskap och aldrig tjäna mörkret. Jag 

kommer alltid att ha möjlighet att visa denna otroende och materialistiska mänsklighet sanningen i allt 

som jag har uppenbarat för den. 

41 Precis som tidigare lämnar jag idag människorna friheten att själva bestämma sin vilja, så att de 

använder sig av sin viljas gåva och kommer till Mig av egen fri vilja. 

42 Jag har skapat er fria - inte för ondska, utan fria som vattnets lopp, som växternas tillväxt, som 

fåglarnas sång. 
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43 På den tiden lockade jag inte människor att kalla på mig eller söka mig, och jag gjorde inte heller 

motstånd när de avvisade mig. Jag lät dem göra sin vilja för att senare kunna göra min vilja över allt 

skapat. Med detta vill jag berätta för er att jag låter er komma till mig genom att använda er vilja. För om 

du försöker tvinga denna underbara kraft, som håller mänskligheten i rörelse, i en annan riktning kommer 

du inte att uppnå fulländning. Så se till att din vilja är Min, så kommer du att nå slutdestinationen på 

vägen, som är Min Faders hjärta. 

44 Jag kommer att kalla på dig som jag alltid har gjort utan att någonsin tröttna, och min röst kommer 

att upprepa kärleksfullt dag efter dag: "Kom till mig". Men för att du ska kunna höra min 

När du hör denna kallelse måste du rena ditt hjärta så att de ondskefulla krafter som motsätter sig dygd, 

renhet och godhet inte kan finna något släktskap med dig och att de, även om de frestar dig, inte kan få dig 

på fall. 

45 Portarna till Mitt Rike är öppna, genom dem strömmar stora strömmar av ljus ut, deras ljusstyrka 

når den här världen i sökandet efter hjärtan, sinnen och andar att slå sig ner i. 

46 Jag varnar er i förväg för allting, för jag har redan berättat för er att det kommer att bli kamp och 

att min lära kommer att bekämpas på många sätt. Många är de som kommer att sträva efter att få den att 

försvinna från jorden, men innan min lära försvinner måste den sista själen först försvinna, det vill säga 

den sista människan i den här världen. 

47 Var inte rädda om de kallar er hädare när ni säger att han som talade till er i Anden var Kristus 

själv. Till och med när Jesus i den andra epoken sade att han var Guds son blev folk upprörda. Jag kommer 

att förlåta deras otrohet och låta dem kalla mig vad de vill. 

48 Många kommer att förneka att jag har talat till er genom syndiga människors mun. Men sedan 

kommer jag att säga till dem: fokusera inte på kärlet, utvärdera innehållet, och sedan kommer jag att hälla 

ut renheten i min undervisning på hjärtat av mina förnekare. De kommer att känna igen mig, för jag har ett 

märke för att kalla mina får, och de känner igen sin herdes röst. 

49 De kommer att komma och pröva mig eftersom de vill bevisa för er att ni har fel. Om jag inte 

berättar mitt namn för dem kommer de att säga att jag inte är jag, och om jag svarar på deras frågor som 

ställts med dåliga avsikter kommer de att förneka mig med ännu större iver. 

50 Då ska jag säga till dem: Den som vill komma in i ljusets rike måste söka det med hjärtat. Men 

den som vill leva utan att erkänna mig kommer att ha undanhållit gudomlig kunskap från sin egen ande 

och på så sätt göra allt som är en klar och lysande uppenbarelse till ett mysterium och en hemlighet för 

honom. 

51 Jag ger er min frid, inte den som världen lovar, för den är inte sann, utan endast den som jag får er 

att känna. Bär min frid med dig, för den väg du går är beströdd med törnen, det vet jag. Mänskligheten 

seglar i en ocean av lidande. Synden har släppts lös och du har inte tillräckligt med kraft för att kämpa mot 

alla dessa svårigheter. Det är därför jag har kommit för att ge er styrka och för att föra er ut ur detta kaos. 

Närhelst ni har gått vilse och känner rastlöshet frågar ni er själva i er djupa förvirring om detta är Min väg, 

men Jag svarar er att Jag alltid visar er den rätta vägen. 

52 Något otroende hjärta frågar mig denna dag: "Är det du, Mästare, som talar till oss?" Och jag 

svarar honom: Det är jag, i ande och sanning, som visar mig för dig, ödmjukt inom gränserna för din 

förståelse, så att du kan lära känna mig och bli upplyst av detta ljus, så att det kan rena dig och förbereda 

ditt hjärta, för att återuppliva det och visa det det andliga liv som väntar på det. 

53 Jag öppnar nu min instruktionsbok. Jag vill att den ska förbli öppen i era hjärtan och att ni 

outtröttligt ska memorera dess läror. Jag ger er instruktioner, för nu är den timme som min kärlek har 

angivit, då jag kommer att göra er till innehavare av den visdom som är er. 

54 Ren kom du fram från mig, men under tidens lopp har du smutsat ner din själ, och efter rening och 

svårigheter kommer du till mig och jag ger dig tillbaka det värde och den nåd som du förlorade. Jag 

märker dig med ett ljusstämpel så att du kan bli igenkänd av dina medmänniskor. Jag har kallat er 

lärjungar och jag vill att ni ska efterlikna dem från den andra epoken. Håller du inte med om att jag har 

valt dig? - Du säger till mig i tystnad: "Din vilja skall ske". Jag kan ännu inte låta dig ta min plats, och du 

är inte heller tillräckligt utrustad för att undervisa. Vad skulle en röstbärare kunna föra vidare, även om 

han har Ordets gåva, om Min Stråle inte upplyste honom? De är fortfarande klumpiga och bara beredda att 

ta emot min inspiration och förmedla den; men deras hjärta är ännu inte en källa av barmhärtighet och 
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kärlek eftersom de är oerfarna. Välsignade är de som har känt tro när de hörde mitt ord och som, utan att 

jag har gett dem stora bevis, visar mig sin tacksamhet. 

55 Ingen har kommit hit av en slump, jag har fört er hit. Men om du har talat med mig är du skyldig 

mig att erkänna mig och älska mig. - Män och kvinnor som har levt i praktfulla bostäder fram till idag, vill 

ni följa mig? Vet ni inte att ni är märkta som mina utvalda och att det är min vilja att ni ska tjäna i mitt 

arbete? Även om du har älskat världen väldigt mycket bör du idag älska det andliga livet, tjäna dina bröder 

och systrar och basera din livsglädje på det. Men om dina släktingar och vänner missbedömer dig på grund 

av denna andliga uppfyllelse, känn ingen smärta, var stark och ta mig som exempel. 

56 När jag levde bland er under den andra eran såg jag att mina barn blev arroganta genom sin 

kunskap och makt. Jag ville att Mitt Ord skulle komma in i deras hjärtan men fann dem likgiltiga inför 

Andens gåvor. Men det är inte därför jag vände mig bort från deras väg. För att hjälpa dem att förvandla 

sina hårda hjärtan förberedde jag prövningar för att upplysa dem. 

57 Vid ett tillfälle kom en av de män som hade hört mitt ord utan att tro på det. Han kom full av 

rädsla, och förtvivlan återspeglades i hans ansikte eftersom han inte kunde hitta medel för att återställa 

hälsan hos sin hustru som var döende. Besegrad av smärta vände han sig till mig, efter att förgäves ha 

konsulterat sin vetenskap utan att finna ett botemedel mot den sjukdom som var på väg att avsluta hans 

kamrats liv, och frågade: "Är du den som botar?" Jag svarade honom: "Vad är det som ligger dig varmt om 

hjärtat, min gode man?" Sedan talade han och vädjade om att hans fru skulle bli frisk. Jag sade till honom: 

"Kanske är min kunskap värdelös och den kraft som jag är utrustad med ineffektiv?" Men jag följde hans 

steg och nådde fram till de dödligt sjuka människornas läger och rörde vid hennes panna. Mannen såg med 

misstro på när hon återfick hälsan. Hustrun stod upp och mådde bra, och i full insikt grät hon av glädje, 

kastade sig ner på marken och sade till mig: "Mästare, du är den gudomliga läkaren, vår Gud. Varför 

känner de inte igen dig och följer dig, trots att du gör sådana mirakel?" "Vänta, kvinna", svarade jag 

henne, "det är nödvändigt att jag går från dig för att bli förstådd, men de som redan känner igen min 

sanning är de utvalda." 

58 Det kommer att vara likadant i den tredje tidsåldern. Många som har bevittnat mina 

manifestationer och mirakel direkt har inte trott. Men tiden går och de händelser som kommer att inträffa 

kommer att tala och vittna om alla dessa mirakel, och även då kommer de fortfarande att kräva nya bevis. 

Andra har följt mig från första stund och är med mig. Dessa är de som lever mer för sin ande än för sin 

kropp och som inte har väntat tills jag slutar tala för att förstå vem som har lärt dem. 

59 Om ni, mina lärjungar, ger er ut med lite tro och arbetar för mänskligheten kommer ni att utföra 

mirakel, för jag kommer att använda er för att ge bevis enligt min vilja till dem som ber om det. 

60 När tiden är inne kommer det inte att finnas några böcker i händerna på mina utvalda, för deras tro 

och goda gärningar kommer att leda dem till att deras öde uppfylls. 

61 Ingen som vill följa mig ska frukta sina bröders och systrars dom. Många rädda människor säger 

till mig: "Hur kan jag följa dig? Om mina föräldrar, mina släktingar och mina vänner får veta att jag har 

hört detta ord, kommer de inte längre att känna igen mig och kasta ut mig ur deras krets." Mästaren talar 

till dessa hjärtan och säger till dem: Alla som är med mig är inte i fred med sina egna; för att följa mig har 

de genomgått en lidandekurs. Men jag frågar dem som har orsakat dem plågor: Vilken ondska har dessa 

varelser gjort dig? Varför har du fått dem att gråta? 

62 En tid av större rättvisa och stränghet är på väg. Jag vill att ni ska ha sått godhet och sanningens 

verk i era grannar till dess, så att ni kan skörda deras frukter. Förvänta dig inte att världen ska betala för 

dina barmhärtighetsverk. Låt mig belöna din kärlek till människor med min välsignelse. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 91 
1 Ni som kommer hit för att få andlig näring, kom närmare, och om ni är trötta, stanna i skuggan av 

detta träd, så att ni kan stärka er. När du är ledsen, lyssna till näktergalen som sjunger i trädets trädkrona, 

och när du lyssnar till den kommer du att känna en ljuvlig tröst i ditt hjärta. 

2 Om någon av er är gripen av otro, kommer jag inte att klandra honom för det, och jag kommer inte 

heller att fördöma den världsbild eller trosbekännelse som han erbjuder mig i sitt innersta hjärta. 

3 Min röst når din ande för att tala om för dig att gå framåt och vandra med tro genom livets stora 

öken, ständigt besjälad av det gudomliga löftet att nå det sanna löftets land, som är det andliga riket. 

4 Lyssna och prägla mitt ord i ditt hjärta så att minnet av det blir outplånligt. Jag försäkrar er att när 

den av mig bestämda timmen har kommit då min röst inte längre kan höras i denna form, kommer den 

sista instruktionen som jag kommer att ge er genom röstbäraren att ha kommit. Därför måste du skydda 

den som en värdefull skatt. När den timmen väl slår till - högtidligt för Mästaren och lärjungarna - bör din 

förberedda ande förbli lugn, försjunken i kontemplation och bön, för det är just i dessa stunder som den 

kommer att förstå det sätt på vilket den senare ska ta emot de andliga inspirationerna. 

5 Jag vill att ni, även innan denna förkunnelse slutar i den form i vilken jag har gjort mig känd för er 

vid denna tidpunkt, ska förstå dess djupa innebörd och dess yttre form, så att ni i morgon kan förklara den 

för dem som inte har hört mig. Ditt vittnesmål kommer att betraktas som sant om du bekräftar det med 

dina kärleksfulla gärningar för dina bröder. 

6 Förbered er så att ni, när mina manifestationer förklaras, kan säga att det inte var nödvändigt för 

min Ande att i all sin fullhet sänka sig ner i röstbärarens sinne, eftersom han är oändlig. En stråle av Mitt 

ljus var tillräcklig för att förmedla inspiration till hans sinne. Ni får inte heller glömma att säga att under 

den korta tid som min manifestation var, hade mina röstbärare gåvan av andlig hänryckning - en gåva som 

gjorde det möjligt för dem att bli instrument och förmedlare av mitt ord. 

7 Detta har varit - i korta och enkla termer - det sätt på vilket Mina röstbärare har levererat Mitt 

andliga budskap till mänskligheten under denna tid. 

8 Men för att ni inte ska falla in i fanatism och envist hålla fast vid åsikten att jag bara har talat till 

människorna i denna tid genom röstbärarnas förmedling, vill jag att ni ska veta att varje mänsklig varelse 

som har till uppgift att leda skaror, folk eller nationer är ett medel som jag använder för att tala till 

mänskligheten. 

9 Min kärlek står över skillnaderna mellan religioner, doktriner, språk och kulturer, eftersom det 

räcker för mig att finna andlig förberedelse i den som förbereder sig för att rikta ett budskap till sina 

medmänniskor. Sedan använder min omsorgsfulla kärlek honom som medlare för att göra min sanning 

känd genom honom. 

10 När du hör ord från en talares läppar som har en djup innebörd eller som får de dolda strängarna i 

lyssnarnas hjärtan att darra, har du här ett bevis på att den som talade var andligt förberedd och hade god 

begåvning. Men framför allt har du beviset på att han inspirerades av mig. Om du å andra sidan hör talare 

tala ord som innehåller osanning - hur lysande och välklingande de än är i sin form - så var säker på att det 

inte fanns någon andlig förberedelse närvarande, inte heller fanns det någon inspiration från mig. 

11 Jag kommer nu snart att sluta ge er detta budskap som, när dess tid är inne, kommer att leda till 

nationernas andliga uppvaknande genom att lära människorna att skilja det andliga från det rent 

mänskliga, och att skilja det högre, det högre, det rena och det lysande från allt det som bara innehåller 

ofullkomlighet, oärlighet eller falskhet. 

12 Min kärlek som Mästare har alltid varit noga med att ge människor den undervisning de behövde, 

och jag har alltid kommit för att tala till dem i enlighet med deras andliga mognad och intellektuella 

utveckling. 

13 Jag har kommit till er för att jag har sett att människornas ord och de läror som ni har skapat inte 

släcker den brinnande törsten i er ande - törsten efter ljus, törsten efter sanning, efter evighet och kärlek. 

Det är därför jag har placerat mig hos er och tjänar mig själv för ödmjuka, okunniga och outbildade 

människor, vilket får dem att falla in i sinnets och andens hänryckning så att budskapet om den tredje eran 

kan flöda från deras munnar. För att vara värdiga att ta emot och överföra mina gudomliga tankar var de 

tvungna att kämpa mot världens materialisering och frestelser. På detta sätt har de, genom att trycka 
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tillbaka sin egen personlighet och tukta sin fåfänga, uppnått en fullständig överlåtelse av sitt väsen under 

de korta tidsperioder då de erbjudit sitt sinnesorgan till den gudomliga inspirationen, och på så sätt 

möjliggjort att ett ord fullt av visdom, ömhet, rättvisa, balsam och frid kan komma från deras läppar. 

14 Det kommer alltid att finnas de som inte kan förstå hur det kommer sig att röstbärarna kan uttrycka 

så mycket kunskap i ord och hälla ut så mycket livselixir på de många lyssnarnas sinnen utan att Min 

Ande stiger ner till dessa sinnen, och endast en stråle av Mitt ljus lyser upp dem. På grund av detta säger 

jag er att till och med den kungliga stjärnan - som ni kallar solen - inte behöver komma till jorden för att 

lysa upp den, eftersom det ljus som den sänder till er planet på avstånd är tillräckligt för att bada den i ljus, 

värme och liv. 

15 På samma sätt lyser Faderns Ande, likt en sol med oändlig strålglans, upp och ger liv åt allting 

genom det ljus som han sänder ner på alla varelser, både andliga och materiella. 

16 Förstå därför att där mitt ljus är, är också min Ande närvarande. 

17 Behåll dessa förklaringar i ditt minne, för i morgon kommer det att vara du som måste använda 

dessa exempel för att få dina medmänniskor att förstå naturen av Min manifestation genom människans 

förståelseorgan. 

18 På detta sätt kommer de lätt att förstå hur Min Ande, utan att i överflöd sänka sig ner på något av 

dessa intellektuella organ, gör sin närvaro kännbar genom den andliga vibration som Jag sänder ner på 

Mina röstbärare. 

19 Det är Min Faderliga kärlek som kommer till er vid denna tidpunkt och blir till mänskliga ord när 

den rör vid röstbärarens sinne. 

20 Öppna portarna till det tempel som du har i din innersta del av din varelse och skåda det osynliga. 

Gläd er i vetskapen om att jag har fört det andliga som ni trodde var så långt borta inom er räckhåll. 

21 O folk, som består av mängder av lärjungar till denna andliga undervisning, hur mycket ni inte 

fräschar upp er på sidorna i Min Visdoms Bok utan att någonsin nå slutet! 

22 Det är just visheten som är Andens gåva och största arv, som skapar hans eviga härlighet och 

välsignelse. 

23 På samma sätt som jag för ditt mänskliga sinne skapade en värld av outtömlig undervisning, 

skapade jag för din ande en himmel av evig och oändlig visdom. 

24 En ny del av den väg du måste gå visar sig inför dina ögon, och jag lämnar dig mina instruktioner i 

överflöd så att du går in på denna väg med ett fast steg som leder dig in i evigheten. 

25 Jag vet mycket väl att inte alla människor samtidigt inser sanningen i detta budskap; för medan 

vissa kommer att tro att det är rätt tid för dem att ta emot mig, kommer andra att tvivla på mitt budskap när 

de får reda på hur det togs emot. De kommer att säga att det i sanningens namn är alltför förvånande att 

den gudomliga anden skulle ha kunnat göra sig känd genom det mänskliga sinnet. Därefter ska du fråga 

dem om de inte tycker att det också var förvånande att Guds ord blev människa i Jesus - ett faktum som de 

alltid har betraktat som den högsta sanningen. 

26 Ni kommer att se att så snart de tänker på det kommer de att förstå att jag gav er det största beviset 

på min kärlek till er när jag blev människa i den andra tidsåldern, och att när jag manifesterade mig nu 

genom det mänskliga sinnesorganet var det för att leda er till dialogen mellan ande och ande, som kommer 

att vara den perfekta formen för att barnen ska kunna kommunicera med sin himmelske Fader. 

27 Ordet talar till dig, samma ord som talade i Jesus i den andra tidsåldern, för Guds ord är evigt och 

allsmäktigt. Jag talade till er både genom Jesu läppar och genom profeters och apostlars munnar, så som 

jag nu talar till er genom dessa röstbärare, och så som jag kommer att tala direkt till er ande när ni har gått 

in i den andliga upphöjningens tid. 

28 Det var Kristus, Guds ord, som talade genom Jesu mun, den rena och högljudda Jesus. 

29 Människan Jesus föddes, levde och dog, men Kristus föddes inte, växte inte upp i världen och dog 

inte heller, för han är kärlekens röst, kärlekens ande, det gudomliga ordet, uttrycket för Skaparens visdom, 

som alltid har funnits i Fadern. 

30 När Kristus talade i Jesus hördes hans röst överallt, för det var det Eviga Ordet som talade, er 

Faders röst. Allt detta måste ni utforska och fundera över, så att närhelst ni tänker på Kristus eller ens 

nämner hans namn, gör ni det med er himmelske Fader i åtanke, men aldrig som om det vore en annan 

varelse skild från Min Ande. 
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31 Mitt ord som uppenbaras i denna tid kommer som ett svärd att förstöra all falskhet med vilken 

människorna försökte dölja Min sanning, men det kommer också att vara en livbåt för alla skeppsbrutna 

som, fulla av rädsla, söker spiritualiseringens ljus. 

32 Lärjungar, Kristus är den högsta manifestationen av gudomlig kärlek, är det ljus som är livet i 

andens regioner, det ljus som bryter igenom mörkret och avslöjar sanningen inför varje andlig blick, löser 

upp mysterierna, öppnar dörren och visar vägen till visdom, evighet och själarnas fulländning. 

33 I den andra tidsåldern blev Kristus - samma person som talar till dig just nu - människa och bodde 

på jorden. Men nu är han med er i andevärlden och uppfyller det löfte han gav mänskligheten: löftet att 

komma tillbaka i en ny epok för att ge er den högsta trösten och sanningens ljus, som upplyser och 

förklarar allt som har uppenbarats för människorna. 

34 Se i den gudomliga en enda Ande som har visat sig för er i olika faser av manifestation, men som 

alltid har manifesterat sin rättvisa, makt och fulländning. 

35 Försök aldrig att inom ramen för din mänskliga intelligens inrymma den kunskap som endast är 

förbehållen anden, för då skulle du se en Gud som är förminskad och saknar fulländning. 

36 Det är bra att du förstår mig som Högsta Kärlek, som den Absoluta, som Skaparen, som den 

Allsmäktige. Men förstå att du måste söka andlig inspiration för att hitta djupare uttryck när du talar om 

din Herre. I sanning säger jag er att min makt, min visdom och min kärlek överskrider allt som det 

mänskliga sinnet kan föreställa sig, för allt detta är bortom vad ni vet och bortom vad ni kommer att veta. 

37 Jag förbereder för närvarande din själs framtid; därför bränns agnarna* nu i den gudomliga 

rättvisans eld, för det finns bara två vägar för dig: den ena är förandligandet, den andra reningen. 
* Det betyder att de begär och laster som fortfarande håller fast vid själen. 

38 Den som inte är redo att förnya sig själv kommer under denna tid att få uppleva den största 

bitterhet och kommer att tas bort från jorden och därmed förlora det värdefulla tillfället att sona sina 

överträdelser och försona sig med Lagen, Sanningen och Livet. 

39 De som å andra sidan går från detta materiella liv till det andliga hemmet med den frid och 

tillfredsställelse som uppfylld plikt ger, kommer att känna sig upplysta av mitt ljus, och om de är bland 

dem som måste återinkarnera, kommer jag att förbereda dem innan de återvänder till det mänskliga livet, 

så att de kan återuppstå renodlade, förandligade och med större visdom. 

40 Du kommer inte längre att vara så slarvig att du glömmer dina löften att hålla dig på godhetens 

väg. Du kommer alltid att bevara minnet av detta andliga förbund som du har ingått med mig utan att 

avvika från godhetens väg - trots de prövningar och frestelser som du möter på din väg. 

41 Den som vill följa mig ska ta upp sitt kors och följa min väg. Jag förväntar mig människor av god 

vilja som längtar efter fred, frälsning och välfärd för sin nästa. Jag kommer att ta dem under min 

kärleksmantel som söker mig med detta ädla ideal och jag kommer att sända dem på alla världens vägar 

för att omvandla mina tankar till ord och mina ord till handlingar och på så sätt göra min undervisning 

känd genom dem. Vissa kommer att använda enkla ord, i andra kommer Ordet att blomma och en flod av 

andligt vatten kommer att flöda från deras läppar för att släcka människors törst efter sanning. 

42 Var inte rädda för att tala när ni befinner er i mina budbärares och apostlars led, och tänk inte på att 

detta budskap inte förstås av människor. 

43 Jag kommer för att upplysa era sinnen, för att befria er från materialism, för att visa er vägen till 

sann lycka. Detta är de goda nyheterna som ni ska bära med er överallt. 

44 Gör er redo för strid, alla ni som är av god vilja, så att ni kan komma till era bröder i rätt tid. Jag 

ger er ett exempel på denna rätta tid när jag kommer i det ögonblick då ni behöver mig. Skulle det vara 

rättvist om frälsaren kom för sent, trots att han ser mänskligheten störta ner i avgrunden? 

45 Hör på mig, människor, och gå till botten med detta ord och inse att ni har använt det lite eftersom 

ni har trott lite och tvivlet har trängt in i era hjärtan många gånger. Men tiden kommer att komma då de 

som inte är så troende kommer att se den frukt som jag har sått mogna, och över hela världen kommer de 

som är invigda i förandligandet att dyka upp. 

46 Då kommer ni att höra min röst säga till dem: Älskade lärjungar, låt oss så kärlek i hela världen, 

jag ska låta min säd komma in i hjärtan genom era verk. Så genom att föregå med gott exempel och snart 

kommer ni att se min undervisning bära frukt. 
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47 Precis som Johannes, föregångaren till Min ankomst i den andra tidsåldern, sade till folkmassorna: 

"Jerusalem, Jerusalem, förbered dig för att lära känna din kung", så bör ni, Mina nya föregångare, säga till 

världen: "Förbered er för att i er ande ta emot närvaron av den gudomliga Anden som vill få er att känna 

sitt rikes härlighet". - Ibland säger man: "Man måste vara teolog för att kunna förstå djupet av den visdom 

som Herren uppenbarar för oss. Du borde vara forskare för att förstå livets underverk". Till detta svarar jag 

att om ni skulle studera dessa vetenskaper skulle ni inte förstå min uppenbarelse. 

48 Jag har förberett ditt sinne på ett sådant sätt att det kan förstå mig inom gränserna för sin ödmjuka 

förståelse. För på så sätt kan den lättare genomtränga min undervisning utan att vara belastad och fri från 

varje inflytande som är främmande för min undervisning. Jag kommer att anförtro dig en bok där din ande 

kan lära sig att läsa och lära sig andlig visdom. Det är förgäves som ni söker denna visdom i jordens 

böcker, för det frö som människornas böcker innehåller skulle inte längre gro i er. Din uppgift skiljer sig 

från de som kommer till jorden för att utforska naturens hemligheter. Ni är det folk vars öde är att föra ut 

andens ljus till världen. 

49 Har ni inte hört talas om de sju inseglen? För att ni ska förstå, föreställ er en bok med sju kapitel, 

en bok som innehåller livets kunskap och andlig visdom och som har öppnats för mänskligheten. Sex av 

dessa sju sigill har lossats, och därför har ni nu kommit fram till det sjätte sigillet och tar emot dess ljus 

och uppenbarelser. 

50 Välsignad är den som med kärlek, ödmjukhet och respekt kommer att förstå denna symbol för Min 

visdom, för den kommer att bli ljus i hans sinne. De sju seglens bok är som en helgedom där din ande 

hittar stegen som leder till fridens och fullkomlighetens hem. Det är min visdoms bok som ges till 

människorna i sju steg. 

51 Det "språk" som denna bok är skriven på är gudomligt, för det var er Evige Faders Ande som skrev 

den för sina barn. "Mitt Ord" översatte det till mänskligt språk för dig, så att människan kunde lära känna 

det och leva det från de första sidorna. 

52 Jag introducerar dig nu till studiet av denna uppenbarelse. I morgon, när Röstbäraren är tyst, 

kommer er ande att börja förbereda sig för att ta emot fortsättningen av de gudomliga lärorna direkt från 

Fadern. 

53 Det är min vilja att när det sjunde inseglet lossas, ska mänskligheten kunna föra samtal från ande 

till ande, så att de kan vara i gemenskap med sin Herre. 

54 Fundera över dessa läror, lärjungar, och ni kommer att känna storheten i denna uppenbarelse. 

55 Välkomna det folk som kommer för att ta emot sin Herre. Välkomna dem eftersom de har förstått 

att de lever i en tid då profetiorna och löftena som jag gav mänskligheten i en annan tid uppfylls. 

56 Min nya manifestation har funnit en värld utan fred. Idag förstör nationerna varandra utan att vilja 

förstå att ni alla är bröder och systrar. 

57 När de ivriga kristna i de tidigaste tiderna fick veta att deras Herre skulle återvända till världen i en 

tid av krig och hat, kunde de inte förstå hur människor inte kunde komma att älska varandra efter att denna 

sublima undervisning (av Jesus) hade gått från mun till mun och från hjärta till hjärta. 

58 Åh, om de bara hade vetat att de kristna nationerna skulle resa sig mot varandra för att förgöra 

varandra, och att människornas hjärtan skulle förvandlas till en enorm grav där alla de dygder som Min 

lära lärde dem skulle begravas! Människan är som en själ som är instängd i mörker, ruttnande och 

ensamhet, som en död man i sin gravkammare. Men min röst väckte denna döda man i sin grav till 

sanning, kärlek och ljus. Min röst, som ljuder i hans ande, säger till honom: Sov inte, detta är den tredje 

dagen då du skall stiga upp, den tredje tiden, som är avsedd för anden för dess gottgörelse och upphöjelse, 

varigenom varje skuld är betald för evigt och dess uppdrag på jorden är fullbordat. 

59 Jag har sett att era religiösa samfund inte har den nödvändiga kraften för att stoppa så mycket 

ondska, inte heller tillräckligt med ljus för att upplysa ert förnuft, och det beror på att de har avlägsnat sig 

från kärnan i Min lära, som framför allt är avsedd för anden. 

60 För många människor är Jesus en figur i en vacker och gammal legend vars exemplariska 

gärningar inte kan förstås och omsättas i praktiken i dessa materialistiska tider. Till detta säger jag er att 

Jesu ord och gärningar inte är förflutna och aldrig kommer att vara det, för de tillhör inte en epok eller en 

nation, eftersom kärnan i hans gärningar i världen var kärlek och ödmjukhet, och mänskligheten behöver 

hans läror för sin andliga utveckling. 
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61 När de döda - i termer av kärlek - återuppstår till det sanna livet, kommer ni att se mitt namn och 

mitt ord dyka upp på nytt i världen, och ni kommer att höra många läppar säga: "Kristus har uppstått från 

de döda!" Men sedan kommer jag att berätta för dem att jag alltid har varit närvarande och att jag aldrig 

har varit död, medan det var mänsklighetens andliga avvändning från mig som gjorde att den inte kunde 

känna mig. 

62 Lärjungar, i dag ser jag trötthet i era kroppar och rastlöshet i era själar; orsaken är att era 

medmänniskor sårar er för att ni har tagit på er detta kors. Men du har en önskan om mitt ord, och i det 

finner du frid och tröst. 

63 Under den första epoken bad folket i öknen för att manna skulle skickas till dem. Idag lyfter du din 

ande för att höra Herrens röst, som är mat och evigt liv. 

64 Många gånger har du önskat att detta ord skulle höras i hela världen. Mästaren säger till er: Endast 

en liten skara kommer att höra mig genom sinnets organ, men efteråt kommer alla att ta emot detta 

budskap. Mitt ljus är utgjutet över varje ande och allt kött, eller, vilket är detsamma, jorden är förberedd 

för att fröet ska kunna tränga in i den och bära frukt. 

65 Endast de som framhärdar i synden kommer inte att känna min närvaro. Men jag kommer att få 

världen att förstå att jag kom för alla och att jag visade mig för alla. 

66 En ny dags ljus har dykt upp vid horisonten och en bok har öppnats framför dina ögon. Min 

andliga undervisning kommer att kämpa för att lösa upp skuggorna, och till slut kommer dess sanning att 

segra. 

67 Ni får inte skryta om de andliga gåvor som jag har anförtrott er eller om den nåd som ni har fått för 

att lyssna på mig. Det måste vara era gärningar som talar och vittnar om de kärleksläror som ni har fått. 

68 Människor kommer att sätta er på prov, men sedan ska ni anförtro er åt min vilja full av tro och jag 

ska hjälpa er igenom det. 

69 De kommer att föra den obotligt sjuke till dig så att du kan bota honom, de kommer att kalla dig 

till den döende så att du kan återuppliva honom, och de kommer att föra den som har förlorat förståndet, 

eller den besatte, till dig så att du kan ge ljus åt hans ande och frihet åt hans sinne. 

70 Var inte rädd för beviset (på din helande gåva), tro på det, var ödmjuk mot dina medmänniskor, så 

ska jag göra resten. Jag kommer att visa människor att jag verkligen har gett dig auktoritet. De kommer att 

påverkas och många kommer att konvertera. Men de som vill skada dig kommer att känna sig besegrade 

av din hjälpande kärlek. 

71 Tiden för kamp och sann förandligande har kommit. Ur tempel, kyrkor och synagogor kommer de 

att komma fram som, efter att ha gett sig hän åt yttre kulter, kommer att vakna upp från sina drömmar och 

söka sig till Herrens fält där arbetet, sådden och kampen sker. 

72 Lägg bort den överdrivna kärleken till din kropp och förbarma dig över din själ och hjälp den att 

rena och höja sig själv. När du har uppnått detta kommer du att uppleva hur stark du blir i själ och kropp. 

73 Kom ihåg: Om själen är sjuk - hur kan det då finnas fred i hjärtat? Och om det finns ånger i själen - 

kan den då njuta av fred? 

74 Förbered er, för sannerligen säger jag er att det redan finns många som väntar på den Helige Ande. 

Skrifterna och profetiorna undersöks och studeras av människor, och i dem upptäcker de att händelserna i 

denna tid visar att de tecken som jag gav om min ankomst nu kommer att ske. Ändå sover större delen av 

mänskligheten fortfarande. Om alla folk väntade på mig och om profetiorna hade tolkats korrekt skulle 

människorna redan ha slagit in på vägen mot den stjärna som skulle avslöja dialogen mellan ande och ande 

för dem. 

75 Ni som hör mitt ord har varit domare bland dem genom vilka jag gör mig känd. Men den som har 

varit den strängaste och mest orättvisa har jag kallat och gett honom samma andliga gåva, så att han, när 

han också står inför domare och icke-troende, ska vara medveten om den svåra och tunga uppgift som 

vilar på en röstbärare. 

76 Gör framsteg, lärjungar, vänta inte tills de "sista" kommer för att lära er vad tro, lydnad och iver är 

i Mitt verk, för ni är skyldiga att vänta på dem med öppna dörrar, ett förberett hem och ett dukat bord. 

77 Jag tar emot alla som kommer i längtan efter Mitt Ord - både de som förbereder sig tidigt och 

vänder sina sinnen från allt onyttigt, och de som kommer för att höra Mig bara av vana. Vem tror du 

kommer att utnyttja min undervisning bättre? Vilka tror ni kommer att vara de starka när min 
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avgångsstund kommer, när jag slutar att göra mig känd för er genom denna medlare? De är naturligtvis de 

som verkligen förbereder sig för att ta emot min undervisning. Lyssna därför på mig med anden, gör ditt 

sinne opartiskt och låt hjärtat bli rört; på detta sätt kommer du att känna hur mitt ord tränger in i den 

djupaste delen av ditt väsen och fyller dig med ädla känslor. 

78 Vissa som inte är närvarande vid detta ord är närmare Min närvaro än många som tar plats vid 

denna manifestation, och detta beror på att Mästarens undervisningsord kommer till anden och inte till 

köttet. Åh, själar som smittats av världens passioner, om ni visste att i de ögonblick då ni hör detta ord 

erbjuder jag er en båt för att rädda er och ett nät för att rädda era bröder och systrar som är i fara! 

79 Äntligen är jag med er som jag lovade er, äntligen har jag kommit och det kommer inte att gå en 

dag utan att jag ger er bevis på min närvaro och min rättfärdighet på många sätt. 

80 Den tid då människorna har använt den fria viljan för att ägna den åt nöjen, låga passioner, 

fiendskap och hämnd går nu mot sitt slut. Min rättvisa blockerar syndens vägar och öppnar i stället vägen 

för försoning och förnyelse så att människor kan finna den väg till fred som de förgäves har sökt på andra 

sätt. 

81 Ni kallar er bröder och systrar sinsemellan, men ni har bara varit det vid sällsynta tillfällen! Det är 

därför jag har sagt till er i dag att förbereda er för att ta emot mitt ord. För i den kommer ni att höra min 

ömma och kärleksfulla röst som kommer att få er att känna er som riktiga bröder och systrar i Gud. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 92 
1 För er är den dagen en högtidsdag när ni hör mitt ord. Ni som har tro fräschar upp er och ni som 

tvivlar plågar er själva, för ni vill se mig som människa för att få den absoluta vissheten om min närvaro. 

2 Men oroa er inte, säger Mästaren till er, för även utan att se mig eller röra vid mig kommer ni till 

slut att tro. Samtidigt som Mitt Ord övertygar dig, sensibiliserar det också alla andliga fibrer i ditt väsen, 

och så småningom kommer du att känna de andliga uppenbarelserna nära dig när freden knackar på dina 

dörrar eller kärleken närmar sig ditt hjärta, när döden förföljer dig eller frestelsen ligger på lur. Det bästa 

arvet jag lämnar efter mig är denna lära, för den som vet hur man tolkar den och praktiserar den som den 

kräver kommer att uppnå den högsta sinnesfrid. Men den som förfalskar den i tolkning eller tillämpning 

måste gråta bittert. Men de kommer inte att kunna skylla på mig, för deras samvete kommer att säga till 

dem att denna smärta är ett bevis på att de stod utanför lagen. 

3 Även på jorden lämnar dina föräldrar dig ett arv av lärdomar och råd, och de som följer och tar 

hänsyn till dem skördar alltid goda frukter på sin väg genom livet. Men de som inte lyssnar på deras ord 

och glömmer dem, och som sätter större värde på de materiella tillgångar som de får som en del av sitt arv 

än på de lektioner i kärlek som de har fått, är dömda att falla och få en ombytlig framtid. Fråga er själva: 

Skulle det vara rättvist för dessa barn som har gjort fel att säga att det är deras far som straffar dem när de 

känner de svårigheter och lidanden som är följderna av deras olydnad? Nej, mina barn, det är era 

gärningar som alltid ger er en belöning eller ett straff. 

4 Älskade lärjungar, jag ger er för närvarande Min kärlekslära. Mitt i denna brist på plats där Mina 

manifestationer äger rum finns Min helgedom, detta andliga tempel där inga riter firas, och där liturgiernas 

falska glamour inte förblindar dig, där du bara hör en röst som ibland är kärleksfull och tröstande, ibland 

djupt vis och ibland sträng och rättviselivande. 

5 Detta är anledningen till att ni aldrig tröttnar på att höra den och alltid känner er besegrade av den; 

för även om mina läror har yttre likheter med varandra har ni upptäckt att de är olika till innehållet och 

gradvis för er till den andliga insikten om min sanning. 

6 Ni kommer från olika delar av jorden för att höra mig, och jag kallar er representanter. Om du är 

far eller mor i en familj tar jag emot dig som representant för hemmet; om du är ett barn tar jag emot dig 

som representant för familjen. Om ni kommer från en viss region tar jag emot er som representanter för 

den, och om ni kommer från ett avlägset land kallar jag er representanter för er nation. För mig är ni alla 

mina barn, mina älskade lärjungar, som jag undervisar utan att göra någon nytta. 

7 Till dem som tvivlar på mitt ord säger jag att de ska vänta, att de ska behålla tvivlet i sina hjärtan 

och stänga sina läppar, men att de ska öppna sina öron, sina sinnen och sina hjärtan, för nu är tiden för 

överraskningar och mirakel som bara de som är utrustade kommer att kunna uppfatta och bekräfta. 

8 Redan nu pågår den sista striden, och det är nödvändigt att ni har vapen att slåss med och en sköld 

för att försvara er. Men eftersom denna dom inte är sådan som världen har förväntat sig har den inte blivit 

medveten om att den redan är i samma situation. Låt var och en som vaknat upp, om han förbarmar sig 

över sina medmänniskor, varna dem och vittna om de goda nyheterna bland dem. Bland detta folk ser jag 

många som är tysta, trots att de skulle kunna tala för att vittna; andra, som inte har förstått min lära, talar 

om den oavbrutet utan att känna till dess innebörd och betydelse, och faller därmed ofta in i oansvariga 

lögner. Till dem säger jag att de bör studera och utrusta sig i förväg, så att det inte finns något tillfälle för 

någon att bli förvirrad eller att döma mitt arbete illa. 

9 Jag vill också påpeka för er att den som använder mitt ord som ett svärd för att skada sina 

medmänniskor eller som en spira för att förödmjuka dem inte kan kalla sig min lärjunge. Det kan inte 

heller den som blir upphetsad när han talar om denna lära och tappar fattningen, för han kommer inte att så 

något frö av tro. 

10 En lärjunge som är utrustad är en lärjunge som, när han ser sin tro, sin heligaste övertygelse, 

attackerad, vet hur han ska förbli lugn, för han kommer att vara som en fyr mitt i stormen. 

11 Hör mig outtröttligt så att din tro kan växa och du kan tillfredsställa din själs längtan efter höjning. 

12 Under den här tiden kommer jag att se till att den undervisning som jag gav er under den andra 

eran, som många inte har förstått och andra har glömt, blir förstådd av alla, och dessutom följs på grund av 

min nya undervisning. 
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13 Ni som har tagit emot dessa uppenbarelser är ämnade att förkunna min nya manifestation för 

mänskligheten genom det mänskliga organet för förståelse. Vem ska ge detta vittnesmål om inte du? Om 

du förväntar dig att dignitärer eller präster i religiösa samfund ska föra fram dessa goda nyheter till 

mänskligheten, så har du fel. Ty sannerligen säger jag er: Även om de såg mig skulle de inte öppna sina 

läppar för att säga till människorna: "Se, där är Kristus, gå till honom!" Nej, lärjungar, det kommer inte att 

vara de som förkunnar mig, och det kommer inte heller att vara de som banar nya vägar för människorna i 

denna tidsålder. Ni däremot förbereder Mitt Ord oavbrutet så att ni kan tala troget om det ni har sett och 

hört, och framför allt så att ni kan bekräfta det med er dyrkan av Gud och era kärleksfulla gärningar för era 

medmänniskor. 

14 Låt mitt ord fylla dig med styrka så att du inte blir svag i prövningarna. Kom ihåg att dygdens väg 

ibland är besådd med törnen och frestelser. 

15 Förstå hur känsligt detta arbete är, kära lärjungar, och även allt det som ni måste utforska och 

beakta, så att ni inte faller i fel och inte heller sår oenighet bland era bröder. 

16 Håll dig till mitt ord och du kommer att bli stark, för jag kommer att bygga tempel som kan stå 

emot de starkaste stormarna. 

17 Säg inte till mig att han känner sig för trött för att ta itu med dagens arbete, för det är inte anden 

som talar så, utan köttet. Jag säger er att det räcker med att frigöra er lite från den materiella värld som ni 

lever i för att känna er fria från betungande bördor. Den mogna anden känner ingen trötthet, det är kroppen 

som tröttnar i den materiella kampen. Detta andliga uppdrag, som bärs med kärlek, tynger inte ner dig och 

gör dig inte trött, utan lindrar livets svårigheter och stärker kropp och själ. 

18 Jag måste säga er, lärjungar, att den som känner kärlek till sin nästa inte känner någon trötthet. 

Tror ni att om jag inte hade älskat er som jag älskar er, skulle jag ha accepterat den dom och offerdöd som 

ni utsatte mig för då? Men min kärlek till mänskligheten gav kraft till Jesus och i honom fullbordade jag 

mitt frälsningsverk. Förstå: Såsom din kärlek till din nästa är, så kommer du att ha den styrka med vilken 

du kan bära deras förolämpningar och de svårigheter som din uppgift kan medföra för dig. 

19 Be, bli stark i det goda, så att du kan ta bort dina brister och känna dig mer värdig min kärlek varje 

dag. 

20 I denna välsignade timme har Min gudomliga stråle berört sinnena hos Mina röstbärare på de olika 

samlingsplatser som är vigda åt denna manifestation, och detta ljus har omvandlats till livets ord för Mitt 

folks ande. Denna manifestation liknar det sätt på vilket mannat föll över det svältande folket och gav dem 

näring under de dagar då de var i nöd i öknen. Låt ingen frukta att bli övergiven, för ni har upplevt att jag 

har gett er bevis på min närvaro i alla tider. 

21 Känner ni inte att Min omsorgsfulla kärlek gradvis vänder er bort från allt som är onyttigt och 

skadligt? Det är för att det är tilltalande för mig att ni renar er i den källa av rent vatten som mina läror 

erbjuder er, så att ni kan vara värdiga mina uppenbarelser, på så sätt renade. 

22 Hör, lärjungar: Den förutspådda tiden då Min Ande skulle utgjuta sig över varje ande och över allt 

kött, då mänskligheten skulle få andliga visioner och symboliska och profetiska drömmar, är nu inne. Var 

uppmärksam på hur de andliga gåvorna gör sig påminda bland människor från olika trossamfund. Men 

bland alla finns det en - okänd och obemärkt - hos vilken de andliga manifestationerna har varit tydliga, 

exakta och på rätt sätt. I henne har jag gjort min röst hörd som Mästare, avslöjat det yttersta syftet med 

dessa andliga gåvor och visat henne den säkra vägen för att fullfölja sitt uppdrag. 

23 Detta är mitt folk (det andliga Israel), på vilket mina uppenbarelser skall komma, efterföljaren till 

det gamla folk som kallades Israel i den första tidsåldern och som nu reser sig igen i världen och som i sin 

ande för med sig uppgiften att göra min sanning känd för mänskligheten. 

24 Detta folk hör min röst i denna tid och livnär sig på mig som en gren från det eviga vinet. Alla 

hans barn ska ge världen frukten av det träd från vilket de tog liv. Mitt Ord ska göra dem fruktbara som 

bevattning med det renaste vattnet och ska utrusta dem så att de aldrig ska vattnas med orent vatten, för då 

skulle smaken och saften av detta folks andliga frukt inte längre vara den från det gudomliga trädet. 

25 I dessa tider av materialism har Min undervisning om kärlek glömts bort på grund av det mörker 

som omsluter mänskligheten. Men jag säger att ni ska söka dem i er ande, från vilken de inte kan raderas, 

för där förblir alla era gåvor i hemlighet som en outsläcklig lampa som lyser upp den väg ni ska följa tills 

ni har uppnått den belöning jag har lovat er. 
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26 Jag samlar nu mitt folk för att ge dem min visdom. Endast jag kan upptäcka vilka som ska tjäna 

mig. Under tre tidsåldrar har jag sökt lärjungar för att ge dem min undervisning och förbereda dem som 

mina sändebud. Under var och en av dessa tidsåldrar har jag gjort mig känd i olika former, och min 

närvaro har överraskat människor eftersom de inte visste hur de skulle förbereda sig för att invänta mig, 

även om de visste att tiden hade kommit för att dessa händelser skulle inträffa. När jag stod inför dem 

kände de inte igen mig, trots att mitt ord alltid erbjöd dem samma essens, för syftet med min undervisning 

har alltid varit detsamma. Jag säger till er: Oavsett i vilken form jag uppenbarar mig för er kan ni känna 

igen mig, eftersom jag alltid visar er min kärlek. De former som jag har använt för att visa mig för 

människor har inte varit en mask för att dölja mig för deras blickar, utan ett sätt att begränsa mig själv, att 

bli förstådd, att pröva deras tro och ingjuta förtroende i dem för mig. 

27 Ni som är osäkra på detta tillkännagivande - håll tyst tills ni är övertygade efter en viss tid. 

28 Många av era tvivel har uppstått på grund av att ni ser ofullkomliga varelser i dessa röstbärare, och 

detta ger er en idé: Är det möjligt att den gudomliga anden talar till oss på detta sätt? Men jag frågar dig: 

Var finns de som är rena i hjärtat och de rättfärdiga för att jag ska kunna göra mig känd i dem? Jag finner 

dem inte på jorden, varken bland de gamla eller bland jungfrurna, inte ens bland barnen, och ännu mindre 

bland filosoferna eller bland vetenskapsmännen, inte heller bland prästerna i de olika religiösa samfunden. 

Därför har jag bland de enkla människorna sökt efter dem som, förutom ett oförbättrat intellekt, har en 

tillräcklig andlig utveckling, och de har tjänat mig med verklig kärlek. 

29 Om jag ger mitt ord till er genom mänskliga läppar utan att göra mig själv synlig är det för att ge er 

möjlighet att förtjäna meriter och upprepa det ord jag gav er under den andra eran när jag sa till er: 

"Välsignade är de som inte ser och ändå tror". 

30 När dessa tider av min manifestation har passerat kommer ni att förstå att jag valde er som det mest 

värdiga sättet - eftersom ni är mina barn - att genom era intellektuella organ uttrycka min kärlek och min 

önskan att höja er till mig. 

31 Tvivla inte på det värde du representerar för mig. Jag har bevisat min kärlek till dig sedan jag 

sände dig in i min skapelses paradis. Där har jag gett er allt ni behöver för er förfriskning och försörjning, 

men också för er andliga utveckling uppåt. I denna vackra trädgård kan du lära känna och älska din 

Skapare och i din egen ande upptäcka förmågorna och egenskaperna hos honom som gav dig liv. 

32 Människan på jorden är en furste som min kärlek och min rättvisa gav denna titel, och det uppdrag 

han fick från början var att härska över jorden. 

33 Över den gudomliga gåvan av hans viljelöshet har jag placerat en lysande fyr för att belysa hans 

väg i livet: samvetet. 

34 Frihet att handla och samvetets ljus för att skilja gott från ont är två av de största gåvorna som Min 

Faders kärlek har gett till din ande. De finns i människan redan innan hon föds och även efter att hon har 

dött. Samvetet vägleder honom och skiljer sig inte från honom i förtvivlan, inte heller när förnuftet 

försvinner och inte heller i dödsångest, eftersom det är djupt förenat med anden. 

35 När ni förstår allt som jag lär er, tror ni då fortfarande att det är ovärdigt för Min Ande att göra sig 

känd för mänskligheten genom Mina egna barn? Hur dåligt känner ni er Fader och hur lite känner ni er 

själva! 

36 Detta är en tid av överraskningar, tecken och underverk, och ni måste vara vakna så att mina 

uppenbarelser inte passerar obemärkt förbi er. Observera, känna och tänka. Det är inte bara det gudomliga 

ordet som talar till dig - hela skapelsen talar också oavbrutet till dig på sitt språk och visar dig vägen till 

dina plikter. 

37 Jag anser att du just nu har möjlighet att förstå den andliga visdomens bok och göra stora framsteg 

om du vet hur du ska koncentrera dig på den innersta delen av ditt väsen och låta din ande tända ljuset från 

sin tro och därigenom belysa sin utvecklingsväg. 

38 Om jag en gång sa till er att ni skulle lyssna till min undervisning och hålla tyst om den, var det för 

att mänskligheten i går dödade mina profeter och till och med Jesus, er Mästare. Men det dröjde inte länge 

förrän människorna upptäckte att alla de uppenbarelser och profetior som de hade efterlämnat till dem 

hade blivit verklighet. Ni som redan har denna erfarenhet - skulle ni våga förkasta Mitt profetiska ord ännu 

en gång och därmed orsaka andlig död för Mina nya språkrör? 
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39 Sök i vittnesmålen från mina profeter från tidigare tider efter tillkännagivandet av denna 

förkunnelse genom det mänskliga förståndsorganet, och sannerligen säger jag er att ni kommer att finna 

det där. Om människor inte har hittat dessa profetior fram till nu, beror det bara på att de har läst dem utan 

att förstå eller tolka det gudomliga ordet. 

40 Jag tar emot alla som vill höra min undervisning - både den som döljer tvivel och till och med 

förlöjligar, och de som vill ge sina liv för att bekräfta att denna förkunnelse är sanning. Men jag har inte 

begärt detta offer av mina lärjungar, utan bara deras uthållighet, om ni kallar det faktum att älska och hålla 

fast vid det goda för ett offer. 

41 Dagen för min avresa närmar sig redan och ni måste förbereda er. Kom ihåg att jag inte lämnar dig 

materiella tillgångar; mitt arv består av visdom, kärlek och styrka. Jag lämnar er mitt ords bok, som 

innehåller alla de instruktioner ni behöver för att bli rätt vägledda i era liv. 

42 Låt tron följa med dig vart du än går. Om ni brukade glömma mig i glädjens timmar, kom nu ihåg 

mig när det finns glädje och frid i era hjärtan och tacka mig. Till och med i smärtans timmar söker ni mig i 

ensamhet, genom att vända ert väsen till mig, för att anförtro mig alla era sorger i önskan om den styrka ni 

behöver. 

43 Du bör alltid respektera dina medmänniskors tro eller religiösa övertygelse och komma ihåg att 

människans hjärta är mitt tempel. Om du vill tränga in i dess inre bör du göra det med kärlek och be innan 

du lyfter på slöjan i denna helgedom. 

44 Handla inte som de som utan vördnad och respekt går över trösklarna till denna helgedom som är 

själen, släcker dess lampa, ödelägger offergåvorna och förstör altaret, för då blir ni skändare och vanhelgar 

mitt tempel. 

45 I många hjärtan finns fanatismens altare där en idol reser sig. Detta ska inte störa er, ni ska förstå 

att offret är gott, att det är uppriktigt och att det kommer från ett uppriktigt hjärta som vänder sig till mig. - 

På detta sätt lär jag er respekt och välgörenhet, den enda nyckel med vilken ni kan öppna hjärtan. 

46 Kom ihåg att jag har uppenbarat för er nu och i alla tider den form i vilken ni ska tillbe er Fader. 

Många av er har fått lära er detta, men när ni tänker på hur de olika religiösa gemenskaperna och sekterna 

har komplicerat dyrkan av Gud, tänk då på den kamp som måste uppstå i mänskligheten om 

spiritualiseringsidealet ska kunna ta plats i världen och kämpa för enkelhet och renhet. 

47 Det är sant att fanatism för traditioner, falsk religiositet och avgudadyrkan har slagit djupa rötter i 

folkets hjärtan, men sörj inte vid tanken på den kamp som väntar er, för er tro kommer att förbli orubblig. 

Kom ihåg mitt ord att jag inbjuder alla hjärtan att resa sig och närma sig mig, och att mina lärjungar 

kommer att skyddas och stärkas av min kärlek i denna kamp som väntar dem över hela världen. Ingen 

kommer att känna sig beroende av sin egen styrka, och hans tro kommer att leda honom till seger. 

48 Förstå varför jag ger mig till känna för er med en ihärdig iver. Jag vill inte att du ska sova eller 

vara rädd för inbillade faror. Sök efter andligt framåtskridande i den här världen och ha ingen annan 

uppfattning än att du är på jakt efter bröder och systrar och inte fiender - bröder och systrar till vilka du 

ska föra fram ett budskap om broderskap och förandligande. - O lärjungar som är rädda och svaga i er tro, 

jag säger er att ni måste förstå min undervisning och hämta styrka från den så att ni kan känna er starka 

och inte frukta den strid som närmar sig. 

49 För att hjälpa dig i din uppgift förbereder jag din ande och ditt kött så att du med mod, lugn och tro 

kan stå emot de trassliga omständigheter som du möter på din väg. 

50 Var inte rädd för att dina släktingar och vänner ska förkasta dig, tappa inte modet om de föraktar 

dig för denna sak. Stål ditt hjärta redan nu i min undervisning, som är det bästa städfästet. 

51 Var ödmjuka i dessa prövningar, uppför er med värdighet och kämpa med ödmjukhet så att ni kan 

förlåta varje förolämpning om ni vill att Mitt frö som såtts i er ska bära kärlekens frukt och gro i 

människohjärtats fientliga och torra jord. Om ni vill ta mig i Jesus som exempel, kom ihåg att jag som 

människa blev missbedömd, förföljd, avvisad och hånad från min födelse till slutet av min väg, som var 

korset. Till och med under min plåga gladde sig många åt min smärta och firade min död. 

52 Men denna påminnelse ska inte avskräcka er, det ska inte verka svårt för er att praktisera min 

undervisning. Detta verkade också svårt för Mina lärjungar på den tiden, men ändå fullföljde de sitt 

uppdrag. De såg sin Mästare triumfera över världen, besegra döden, utföra sitt frälsningsarbete på sin väg, 
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och därför kunde de följa hans fotspår efter hans bortgång, de gjorde grannkärleken till sin lag och 

kärleken till sina medmänniskor till sitt sanna liv. 

53 De är ett vackert exempel för er, lärjungar i den tredje eran, till vilka jag säger: Kom till mig, sjuka 

på kropp och själ, för jag kommer inte att förkasta er på grund av er svaghet. Lyssna på mitt ord och det 

kommer att vara som balsam som läker dina sår. 

54 Hur många av er är inte förvånade över att upptäcka tårar av överflödande känslor i era ögon när ni 

hör Mitt Ord, när ni bara några ögonblick tidigare gav er själva åt världens fåfänga! 

55 Jag har länge gett er denna undervisning, och jag ser ännu inte hur lärjungarna förvandlas till 

lärjungar, men jag kommer att fortsätta att ge er mitt ord tills jag har gjort er till goda mästare. Det har 

behagat mig att välja de okvalificerade för kunskapen om den här världen, för deras sinnen har den 

enkelhet och klarhet som är nödvändig för att förstå andlig visdom. Jag har valt de fattiga, för när de kände 

sig klädda i min nåd har de i sin ödmjukhet uppskattat värdet av de andliga gåvor som jag har gett dem. 

Men de rika, som bara strävar efter jordisk makt - hur obetydliga är inte de gudagivna förmågorna för 

dem, och hur få har vänt sig till mig i önskan om välsignelser och gåvor för sin ande. Men jag är alltid 

redo att hälla ut mina hemliga skatter på vart och ett av mina barn när de förbereder sig. 

56 Dessa fattiga som jag har smyckat, lär jag att de inte bara får behålla denna skatt för sig själva utan 

att de måste dela den med sina bröder. 

57 Anden, som vet att den inom sig har gåvor som den fått av sin Herre, gläds och kämpar för att 

bevara dem. Han har kunskap om deras utveckling och strävar efter att låta den juvel som han har 

anförtrotts glänsa. 

58 Kom ihåg att den som lämnar Min väg efter att ha fått ett arv är otacksam, inte så mycket mot sin 

Herre som mot sig själv, för varje utvecklingsstadium som han har nått har kostat honom en ansträngning, 

ett lidande eller en gottgörelse. 

59 Vet ni inte att den som går utanför lagen berövar sig själv sina dygder och andliga gåvor? Det är 

därför jag har hjälpt dig att under den här tiden ge tillbaka till din ande allt det som den hade förlorat och 

för vilket den kände sig svag och i behov av hjälp. Ni kommer alla att få ljus, det kommer inte att finnas 

någon som inte känner ett uppvaknande av sin ande och en längtan efter att höja sig över det mänskliga. 

De "växter" som var parasiter kommer att förvandlas till blomstrande och fruktbara växter. Eftersom jag 

älskar er kommer jag alltid att ge er en möjlighet att rädda er själva. Men du måste komma ihåg att varje 

tillfälle som du inte utnyttjar kommer att göra din återkomst till frälsningens väg mer sorglig. 

60 Idag kommer jag för att skilja er från den rådande korruptionen så att ni kan höra mitt ord i lugn 

och ro och samtidigt fundera och förstå det. Var medveten om att själens törst endast kan släckas med 

kärlekens och barmhärtighetens rena vatten. 

61 Om du har haft tjänare i världen och fått utmärkelser måste du avstå från allt detta och bli en 

nyttig, flitig och ödmjuk tjänare för dina medmänniskor. Ni har ofta tjänat världen, men nu ska ni tjäna 

Gud genom att lyda mina instruktioner. Världen har gett er glädjeämnen, men nu är det dags för er att 

förbereda er själ för att gå in i den andliga världen där ni kommer att få full tillfredsställelse om ni har levt 

i uppfyllelse av Min kärlekslag. 

62 Använd din vistelse på jorden till att älska och ge vänlighet i stället för bitterhet. Var uppmärksam 

på dessa varelser här, genom vilka jag ger er mitt ord, och ni kommer att se hur de, trots den irritation de 

skördar i sina liv, har kärleksfulla ord till er i de ögonblick då jag manifesterar mig. Kan du föreställa dig 

den livgivande kraft som Jesu undervisning hade då, och glädjen hos de många som lyssnade till honom? 

Det var rösten från himmelriket som lärjungarnas själar kastade sig ner inför. Varje gång den gudomlige 

mästarens läppar öppnades föll hans ord som balsam i de sjuka hjärtan och läkte många sår. Men var den 

väg som Jesus vandrade en blomsterbeströdd väg? Nej, lärjungar, hans väg av lidande till Golgata började 

i krubban i Betlehem. Därför har detta ord, som var rösten från honom som led för er frälsning, skapat 

fasta beslut om korrigering i många hjärtan och på så sätt förvandlat tillvaron för många människor som 

hade levt i mörker och som sedan kände sig upplysta av hans ords kärlekseld. 

63 De som var döda för nådens liv uppstod till ett nytt liv fullt av hopp och tro, och de med själviska, 

hårda och grymma hjärtan grät av ånger och kände sig manade att göra gott och älska dem som de hade 

betraktat med likgiltighet och till och med förakt. Många av dessa omvändelsemirakel såg jag ensam äga 

rum, för de gick obemärkt förbi av många av mina lärjungar. Och nu, i denna tid, sker detta mirakel igen, 
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när livskärnan i detta ord tas emot. Jag upptäcker bland de många som hör mig människor som var 

nedsänkta i laster och som omformar sina liv och bygger upp sig själva genom att praktisera den dygd som 

de tidigare struntat i. Jag ser de familjer som förenas för att följa Mitt spår och de äktenskap som stärker 

sina band i det ideal av förandligande som Min lära har gett dem. 

64 Jag ser också bland mina arbetare de som en gång var pariaer på jorden och slavar av synden och 

som idag har befriat sig från den, och jag ser de som bar en börda av lidande och som nu har fred i sina 

hjärtan och vet hur de ska dela den med sina bröder och systrar. 

65 Anledningen är att mitt ord genom det mänskliga sinnet har samma kraft, essens och 

övertygelseförmåga som det som jag gav i Jesus, även om de instruktioner jag ger er i dag kommer från 

läppar som syndar och vanhelgar. Hur kommer min gemenskap med din ande att se ut när du har uppnått 

större renhet? O lärjungar, ansträng er, utveckla ödmjukhetens och den aktiva välgörenhetens gåvor, på så 

sätt ger ni er själ möjlighet att rena och höja sig! Håll dig till mig så att du kan leva för evigt. 

66 Jag såg många av er vandra med döden i era hjärtan utan att hitta en hand som visade er dygdens 

och fridens väg, tills ekot av Mitt Ord nådde er och dess röst lockade er, fick er att vakna upp till ett nytt 

liv och uppleva glädjen av att återvända till Mig. 

67 Din själ hade förblivit blind, stum och döv för all andlig aktivitet, men i sitt väsen längtade den 

efter att få denna kunskap och hoppades på den. Ditt intellekt förstod inte denna inre kamp, och därför 

fann du ingen förklaring till bristen på frid och glädje som du levde i. 

68 Då hände det att min närvaro lyste som en fyr i din själs mörker, och omedelbart kände du igen 

mig och sade till mig: "Herre, du är den jag så mycket väntat på." Och från den tiden tog jag emot er som 

mina lärjungar och lärde er att stava de första stavelserna i denna bok som dag för dag har avslöjat 

innehållet i dess sidor för er. 

69 Jag valde er för era hjärtans ödmjukhet så att ni, som är hängivna mig, skulle föra min lära överallt 

och i denna tid av fördärv och elände så mitt kärleksfrö i era medmänniskors hjärtan, vilket är det rätta 

fältet för förändring av hjärta och dygd. 

70 Jag kom för att väcka liv i alla själar som hade dött i nåd och för att lära er det som ni inte kan 

finna inom vetenskapen eller filosofin: andlighet. 

71 Religionerna har sovit en sekellång sömn av rutin och stagnation, medan sanningen har förblivit 

dold. Men de som känner till Jehovas bud och den gudomlige Mästarens ord måste känna igen rösten från 

Sanningens Ande, som utlovats för dessa tider, i den röst som talar till er nu. 

72 Mänskligheten kräver övernaturliga bevis för att tro på min existens och på själens odödlighet, och 

sannerligen säger jag er att jag kommer att ge dem dessa bevis i denna tid av stora händelser och 

fullbordan. 

73 De nya generationerna kommer inte att höra Mitt Ord i denna form, för för dem har Jag 

tillhandahållit dialogen från ande till ande. 

74 Jag förväntar mig att ni uppfyller mina order. Jag kommer att tala till er genom röstbärarna fram 

till år 1950, den tidpunkt då jag anser att denna epok är över. Men jag vill inte att ni ska vara svaga på 

rättfärdighetens dag, för då kommer ni att splittra er själva och hamna i villfarelse. Utrusta dig så att du 

hör samvetets röst och känner dig ansvarig för alla dina uppgifter. 

75 Ta hand om din kropps hälsa, ta hand om dess bevarande och vitalitet. Min undervisning råder er 

att ha kärleksfull omsorg om er själ och er kropp, för båda kompletterar varandra och behöver varandra i 

den svåra andliga uppgift som anförtrotts dem. 

76 Min väg är smal, men den är säker. Gör inte längre fåfänga botgöringsövningar och gör inga 

ofruktbara offer. Ta från naturen det som är nödvändigt för ditt materiella liv och stig upp till Mig i 

längtan efter andlig näring. 

77 Älskade människor, bär frid inom er, så att ni på samma sätt som ni har blivit tröstade i denna 

sorgens tid, kan veta hur ni kan trösta dem som blir svaga under tyngden av livets stora prövningar. 

78 Ni som har blivit helade och fått gåvor och nåder från Fadern kommer i morgon att kallas för 

andligt rika av människorna. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 93 
1 Välkommen, ni hjärtan som hungrar och törstar efter ljus. Stanna hos mig och ni kommer aldrig att 

dö, för jag är livet. 

2 Tidigare kände du att du var på väg att dö eftersom du hade förlorat hoppet och tron. Det fanns 

inget ljus i era hjärtan som kunde vägleda er på det sanna livets väg, inte heller någon röst som kärleksfullt 

sa till er: "Kom närmare, detta är fridens väg", tills ni hörde mitt ord, som alltid är fullt av kärlek och tröst, 

och dess ljus återställde er frid. 

3 Din blindhet har upplysts av samvetets ljus, som alltid förmanar dig till bön, aktiv grannkärlek och 

tillrättavisning. På så sätt kom ni in i min närvaro, och mitt ord var som en lysande och frälsande 

ledstjärna som lyste upp er väg. Från det ögonblicket förstod du att detta ljus bara kunde komma från mig, 

och du sade till mig: "Herre, det är du som jag så mycket väntat på. Idag vet jag att jag älskade dig och 

behövde dig, Mästare". 

4 Ja, lärjungar, här är jag och hjälper er att ta de första stegen på den uppåtgående vägen tills jag har 

utrustat er som sanna lärjungar av min undervisning och mina uppenbarelser för att senare sända er till 

provinserna och nationerna för att sprida denna tro. 

5 Konflikten kommer att ske i den tid då synden, svårigheterna och smärtan är som störst, och du 

kommer inte att ha några andra resurser än din andlighet eller andra vapen än sanningen. Jag har valt er 

som fattiga, outbildade och ödmjuka, som en obrukad mark, men som är lämpliga för att bli fruktbara och 

för att ta emot den andliga säden. 

6 Jag har inte letat efter filosofer, teologer eller vetenskapsmän, utan efter det vanliga folket som 

alltid har väntat på mig och som rusar fram på min kallelse för att ge tillbaka det glömda eller illa 

utnyttjade arvet till sin ande. 

7 Mänskligheten har inte kunnat tränga in i kärnan av de två första tidernas uppenbarelser. Men i den 

tredje kommer Mitt Ord att få dig att förstå, tolka och praktisera mina tidigare läror, och du kommer att 

förena dem med de nuvarande. 

8 Under denna tid föddes jag inte som en man för världen. Jag har kommit till er i ljuset av Min 

Ande, som har blivit människans ord, och i detta ger jag er Min livsessens för att väcka tro i era hjärtan. 

9 Jag ger dig nytt liv, väcker dig och får dina ögon, som är förblindade av denna världs mörker, att 

se den eviga sanningen. 

10 Jag avslöjar för er det som vetenskapsmannen inte kan lära er eftersom han inte vet det. Han har 

sovit i sin jordiska storhet och har inte stigit upp till mig för att söka min visdom. 

11 De prästerskapets hjärtan har stängt sig. De som i de olika sekterna och religiösa samfunden borde 

lära ut den andliga kunskap som är storhet och rikedom för anden. 

12 Jag har sett att den lag och de läror som jag testamenterade till mänskligheten i gångna tider är 

dolda och har ersatts av riter, yttre kulter och traditioner. 

13 Men ni, som djupt inser att kärnan i detta ord är densamma som den som Israel mottog på Sinai 

berg och som människomassorna i den andra tidsåldern hörde från Jesu läppar, bör med er tillbedjan av 

Gud och era gärningar lära att den gudomliga lagen inte får glömmas bort för att följa dåraktiga traditioner 

som inte är till gagn för Anden. 

14 Lär av mig, lärjungar, håll er inte längre i hemlighet, förbered er i själ och ande så att ni snart kan 

träda ut i ljuset och mitt budskap blir känt. Spiritualisera er själva så att jag kan göra min vilja känd för er 

genom er inspirationsgåva. 

15 Jag vill att min Andes ljus ska lysa i ditt sinne och att orden som kommer från dina läppar ska vara 

av Anden. Försök inte tala om detta arbete om du inte är tillräckligt förberedd för att känna dina ord. 

Ande, hjärta och sinne måste vara förenade i ert väsen om ni ska tjäna som förmedlare för att överföra mitt 

ord. 

16 De nya generationerna kommer inte längre att höra mig i den form som ni nu bevittnar, för det 

datum som jag har angett, från och med vilket jag inte längre kommer att manifestera mig på detta sätt, 

närmar sig. Det är 1950. Fram till den sista dagen av det året kommer jag att ge er mitt ord. Jag kommer 

att tala till er outtröttligt, uppmuntra er, och min nådiga röst full av stärkande styrka och ljus kommer att 

falla ner över mitt folk som en flodvåg. 
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17 De som lyssnar på mig till slutet måste vara starka och kommer för alltid att vara exempel på 

lydiga lärjungar. De kommer inte att försvagas under prövningarna, de kommer inte att stå stilla eller 

splittras. 

18 Vad skulle det bli av detta folk om vissa kämpade för andlighet medan andra förblev kvar i gamla 

och efterblivna ritualer och onödiga traditioner? Ni bör kämpa tillsammans så att ni inte blir trötta i ert 

dagliga arbete, och ni bör vakta så att ni tydligt hör samvetets röst. 

19 Lev vaksamt så att ni inte blir svaga varelser utan starka andar. Led dina steg längs 

barmhärtighetens, kärlekens och rättvisans väg. Beröva er inte det som jag har tillhandahållit för er 

hälsosamma fysiska uppfräschning. Jag säger också till dig att inte plåga din själ genom att förneka den 

det som den har rätt till, så att både kropp och själ kan bilda en enda vilja, och över den vakar samvetet, 

som är Mitt Gudomliga Ljus. 

20 Jag vill inte att världen ska fånga dig i sin materialism och beröva dig den nåd som jag har 

anförtrott dig, för då skulle du falla tillbaka till det liv av elände och smärta som jag har räddat dig från. 

21 Glöm inte att jag kom för er frälsning och hjälpte er att övervinna er svaghet och bryta kedjorna 

som håller er nere, så att ni äntligen kan uppleva tillfredsställelsen av att ha befriat er från svagheter, 

sjukdomar och svårigheter. 

22 Var och en som ger sig ut och följer min väg kommer i mig att finna styrka och en hjälpare som 

kommer att följa honom till slutet av livets väg. Den som är hungrig och törstig efter ljus och frälsning 

kommer i mitt verk att finna det eviga livets bröd och vatten. 

23 Stärk din ande för de svåra kristiderna i en sådan grad att om du skulle kastas i fängelse för att du 

följer mitt spår, kommer du att känna dig stärkt i minnet av din Mästares lidanden, i vetskap om att jag 

kommer att vara med dig i den prövningens tid. När du ser en älskad person som kastas på smärtans bädd 

och är nära att andas ut sin sista andetag, vänd dina tankar till mig och låt villigt min vilja ske. Då kommer 

du att se ett mirakel inträffa som en belöning för din överlåtelse och tro på mina råd. De som förblir 

ensamma på sin livsresa bör minnas Jesus som gick mot Golgata, långt från sin mor och sina lärjungar, 

följd av en folkmassa, men ensam i sitt hjärta. 

24 Närhelst du blir medveten om denna minnesbild kommer du att känna en känsla av ljuvlig tröst vid 

tanken på att jag lovade att stå vid din sida i dina vedermödor och avvärja din bägare av lidande. 

25 Smärtan kommer att rena er, och när tiden för era vedermödor är över kommer ni att anse att ni är 

lyckligt lottade för att ni har haft möjlighet att leva efter er Mästare, och ni kommer att känna att ni är 

ägare till ett andligt arv. 

26 Studera min undervisning noggrant och du kommer att upptäcka hur en av mina läror bekräftar den 

föregående, på samma sätt som mitt ord i denna tid bekräftar allt som jag har sagt till dig tidigare. 

27 Få är de människor som känner igen tecknen på att en ny tidsålder har börjat och att jag för 

närvarande uppenbarar mig andligt för mänskligheten. Majoriteten av dem ägnar sina liv och 

ansträngningar åt materiellt framåtskridande, och i denna hänsynslösa och ibland blodiga kamp för att nå 

sina mål lever de som blinda män, de förlorar riktningen, de vet inte längre vad de strävar efter, de kan inte 

se den nya gryningens ljusa sken, de uppfattar inte tecknen och är långt ifrån att förvärva kunskapen om 

Mina uppenbarelser. 

28 Denna mänsklighet har trott mer på människors läror och ord än på de uppenbarelser som jag har 

gett den genom tiderna. Väntar ni på att Fadern i sin rättfärdighet ska sända er ännu större tecken än de ni 

ser vid varje tillfälle, så att ni kan känna och tro att detta är den tid som förutspåtts för Min manifestation 

som Sanningens Ande? Åh, ni småtrogna människor! Nu förstår ni, lärjungar, varför jag ibland säger till er 

att min röst ropar i öknen, eftersom det inte finns någon som kan höra den och verkligen lyssna till den. 

29 Vakna upp, folk, så att ni känner att ni darrar inför denna rättvisans röst, så att ni känner er 

tvingade att förkunna för era medmänniskor att lagen, ljuset, domen och därmed mänsklighetens frälsning 

har kommit till världen. 

30 Se inte fullgörandet av din uppgift i denna kamp som något omöjligt. Redan nu förutspår jag att 

det inte kommer att vara du ensam som kommer att förlösa denna mänsklighet eller förvandla nationernas 

liv; dessa verk kommer jag att göra eftersom de är övermänskliga. Jag vill bara att ni fullgör den uppgift 

som faller på er och att ni låter de nya generationerna bära min säd vidare än vad ni har kunnat nå. 
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31 Kan du föreställa dig lyckan hos den som återvänder till det andliga livet och som på jorden har 

uppfyllt det öde som Fadern har utstakat för honom? Hans tillfredsställelse och frid är oändligt mycket 

större än alla tillfredsställelser som själen kan skörda i det mänskliga livet. 

32 Och jag erbjuder er denna möjlighet så att ni kan vara bland dem som gläds när de återvänder till 

sitt rike och inte bland dem som lider och gråter i sin djupa bestörtning eller ånger. 

33 Jag skyndar mig att höra era rop på hjälp när ni är skeppsbrutna och kämpar mot de omskakande 

vågorna i detta hav av passioner som mänskligheten i denna tid färdas på. Din bön når mig och min 

barmhärtighet breder ut sig som en fridens mantel, som vid en annan tidpunkt när jag tillsammans med 

mina lärjungar seglade på Galileiska sjön och de skummande vågorna hotade att sänka båten. De rädda 

lärjungarna, fulla av rädsla, bad mig rädda dem eftersom de kände att de skulle gå under, och jag bevisade 

för dem att den som är med mig och litar på mig aldrig kommer att gå under. 

34 I denna tid är båten mitt arbete, havet är livet, stormen är passionerna, besöken och prövningarna. 

35 Välsignad är den som befinner sig i denna båt när stormarna bryter fram, för han kommer att bli 

räddad! 

36 Korsa detta hav och segla med absolut tro mot den andra stranden, i vetskap om att på dess strand 

finns fullkomlig frid. Vem skulle kunna gå vilse i denna korsning om han eller hon lät sig ledas av sitt 

samvetes kompass? 

37 Om någon känner sig utmattad, åk på mig. Om någon annan känner att hans tro vacklar, ber han 

och omedelbart kommer jag att vara vid hans sida för att hjälpa honom. Men låt ingen försöka återvända 

till utgångspunkten eller ge upp med att gå under i stormens vågor. 

38 Förbättra din bön, för du måste lära känna den andliga kraft som den förmedlar. Det är den 

himmelska stege på vilken ni kommer att stiga upp till mig i en sann andlig gemenskap. 

39 Hur mörk blir inte vägen för den som släcker sin tro eller tappar förtroendet för mig! Ni som är 

vakna - be för den värld som sover. 

40 Tycker du att det är konstigt att jag bryr mig så mycket om dig? Detta beror bara på att ni inte har 

någon verklig kunskap om vad Min kärlek till er är, eller om vad ni betyder för Mig, eftersom ni har bildat 

er en mycket dålig uppfattning i förhållande till er Fader, eftersom en del av er känner er som gudar på 

jorden, medan andra bland er tvärtom inte känner sig värda Min kärlek. Jag säger er att om den materiella 

naturen har varit häpnadsväckande och underbar för människorna, så är det andliga livet ännu mer 

magnifikt och underbart, och till er lycka och glädje ska ni veta att ni tillhör båda tillvarons plan. - På detta 

sätt lär Mitt Ord er allt ni behöver veta om Mig och om er själva för att kunna utvecklas uppåt. 

41 På denna dag är det Min vilja att avslöja för er att år 1950 kommer de etthundrafyrtiofyra tusen 

andar som är märkta och förutbestämda av Mig att vara kompletta för att föra Min kärleksfrö till världen. 

Vissa kommer att vara inkarnerade och andra i det andliga hemmet. De kommer alla att förbli vakna under 

ljuset av min inspiration, och var och en av dem kommer att vara en fackla som lyser upp vägen för stora 

skaror och leder dem till det andliga riket. 

42 Under den tid då Israel genomkorsade öknen på jakt efter det utlovade landet var det Levi-

stammen som lärde folket att dyrka Gud, påminde dem om den gudomliga lagen och hjälpte dem att förstå 

den. När stammarna sedan hade bosatt sig i det land som de hade erövrat genom sin tro och uthållighet 

fortsatte Levis stam att vara den som vakade över lagen. Men tiderna har gått, människans själ har 

utvecklats och det gudomliga fröet som jag anförtrodde Israel nådde många folk, och nu är det utspritt 

över hela mänskligheten. 

43 Detta Guds folk har återuppstått på jorden fullt av ljus för att i sin ande ta emot de nya 

uppenbarelser som det ska föra ut till nationerna. Inse att det nu inte bara är Levis stam som har i uppdrag 

att vakta lagen, utan ett stort antal själar som kommer att förenas med alla dem som vaknar upp med en 

önskan att bli en del av Guds folk. 

44 Här, rörda av mitt ord, finns många av dem som på den tiden föll ner av rädsla när de hörde 

Jehovas allsmäktiga röst på Sinai, många av dem som hade lämnat fångenskap, tårar och förödmjukelse 

bakom sig för att ge sig ut på jakt efter välsignelsens och fridens land. Deras ögon har nu öppnats för ett 

nytt ljus som gör att de tydligt ser den väg som deras ande har färdats sedan dess. 

45 Detta folk här kommer också att kämpa för att frigöra sig från den nya farao som representeras av 

världen som ger näring åt dess avgudadyrkan, elände och frestelser. Den kommer också att gå igenom en 
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öken där den kommer att känna sig övergiven och avvisad av andra människor, motarbetad av många av 

sina medmänniskor som kommer att försöka hindra den från att utvecklas. Men när den väl har uppnått 

den nödvändiga förandligheten kommer den att i sitt inre höra den gudomliga rösten som talar till den om 

lagen om rättvisa och kärlek. Men det kommer inte att vara hjärtat som detta ljus sänker sig över, utan det 

kommer att nå anden direkt. 

46 Om människorna sedan tillämpar denna undervisning, kommer alla deras verk att tjäna till att 

bygga det andliga templet inom människan. 

47 Alla ni som önskar bli en del av detta folk - fundera på er själva i ert inre, fyll er med tro, så att ni 

kan bli starka i kampen och bli värdiga att jag kallar er Israel, precis som jag i den första eran kallade 

Jakob "stark" i godhet, kärlek, förlåtelse, stark i lagens nit och i dygd, stark inför synd, smärta, förtal eller 

elände. 

48 Efter att jag har gett er dessa instruktioner kommer min blick att följa era steg för att se hur ni 

omsätter mina instruktioner i praktiken och för att bedöma era verk av sann kärlek. 

49 Jag kommer att ge dig möjlighet att arbeta genom att ge dig den föräldralösa, änkan, den som är 

besegrad i livets kamp, den som är besegrad av laster, den som hungrar efter ljus, den som törstar efter 

sanning. Skyll inte på slumpen de händelser som ni ständigt stöter på, utan kom ihåg att det är er Mästare 

som knackar på dörrarna till era hjärtan. I sanning säger jag er att ni befinner er i den tid då er ande måste 

rättfärdiga sin existens på jorden genom kärleksfull aktivitet. 

50 Min röst kommer ständigt att nå din ande och fråga dig vad du gör, vad du använder ditt liv till och 

om du uppfyller ditt uppdrag. 

51 Förstå att du har ett stort arbete att utföra; det är det arbete som har ackumulerats under en lång 

period av försummelse. Tro inte att det är jag som lägger tunga bördor på er. Jag vill bara att ni ska betala 

er skuld och fullgöra ert uppdrag på jorden - ett uppdrag som inte är begränsat till att fullgöra era plikter 

gentemot era familjer. Utöver dessa plikter har ni också plikterna att älska varandra utan att göra någon 

tjänst och att tjäna utan att låta skillnader i tro, språk eller klass hindra er från att göra det. 

52 Min undervisning kommer att förstöra själviskhetens frö och därmed ge din ande ett oändligt 

aktivitetsfält där du kan uppfylla din uppgift att älska. 

53 Dag efter dag kommer jag att ge tecken till människor så att de kan vakna upp: till vissa kommer 

jag att tala i deras böner, till andra kommer jag att ge intuition så att de kan uppfatta min röst. Till dem 

som lever långt från förandligandet kommer jag att ge uppenbarande, profetiska drömmar, och till de 

materialiserade kommer jag att tala med hjälp av naturkrafterna, eftersom de bara tror på det de ser eller på 

det de kan bevisa med sin vetenskap. 

54 Men om de fortsätter att sova eller vara döva trots dessa varningsrop, kommer jag att få dem att 

känna min makt och min rättvisa som de har utmanat så mycket. 

55 Jag talar om rättfärdighet till er, för tiden har kommit då min skära skär av det mogna säden. Jag 

ska samla in frukten som godheten har producerat, det gyllene vetet som kärleken har producerat. Alla 

andra kommer att förstöras: Syndens frukter och ogräset av själviskhet, hat och stolthet kommer att falla 

under den obarmhärtiga kanten av min rättvisas sickel. 

56 Jag kommer vid rätt tidpunkt för att klippa. Kom ihåg att jag en gång sa till er att säden inte får 

skäras i förtid, utan att vete och ogräs ska få växa och mogna tillsammans och först därefter skäras. 

57 Är det inte just detta som jag gör just nu? Se hur Mina verk av idag bekräftar Min undervisning om 

den andra eran! 

58 Jag talar till er med hjälp av en röstbärare vars sinnesorgan jag har upplyst, och jag har lagt 

visdomens ord på hans läppar så att folket kan ta emot detta budskap som näring för sin ande. 

59 Jag ser att ni är förvånade över denna manifestation, och därför vill jag genast säga er att hur 

beundransvärd den än är, så är det ändå inte den sista instruktionen som jag har att ge er, och inte heller 

det högsta uttrycket för min förbindelse med människorna. Betrakta denna manifestation endast som en 

sida i den andliga visdomens bok, som är ett löfte om den nya uppenbarelse som jag ska ge er. Boken 

ligger öppen framför din ande, det är Min visdom, och från denna bok utgår strömmar av ljus som 

översvämmar din varelse. 
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60 Ni kommer inte att kunna ge er ut i strid med sann själsstyrka så länge ni inte är övertygade om 

kärnan och betydelsen av detta arbete. Därför överöser jag er med mina kärleksbevis i varenda en av mina 

manifestationer, så att mitt folk kan vara övertygat om att de går på en säker väg. 

61 Ta emot den här boken, där ditt uppdrag är skrivet, med kärlek, men lägg dig inte ner för att sova i 

denna ljusets tid. Vilken belöning kan du få i morgon om du inte har några meriter? Glöm inte att det 

slutliga målet för alla dina ansträngningar är att uppnå ljus, fred och andlig fulländning. Låt alla veta att 

för att uppnå denna fulländning har du fått den rätta vägen, som ditt samvete har visat dig sedan du kom 

till liv. Men för att ni inte ska avvika från vägen när ni inkarnerar på jorden har jag lämnat mina spår på 

den. 

62 Leta efter detta spår i varje förfluten och nuvarande ögonblick, och snart kommer du att hitta det. 

63 Jag har alltid sökt dig, för din själ har efter att ha inkarnerats slagit in på många vägar, varav de 

flesta har gått vilse. Åh ni svaga varelser, som har fallit på grund av era egna viljebeslut, och sedan skyllt 

på mig genom att säga att Guds barns väg är full av frestelser! Jag säger er att där ni trodde att ni såg 

många vägar borde ni ha följt endast en: den som leder till mig; där ni såg frestelser var de bara frukter 

som skulle accepteras med kunskap och vördnad. Kan du föreställa dig att din Fader skapar något som 

skulle ha till syfte att fresta dig till synd? 

64 I morgon, när människan befriar sig från sin börda av okunnighet och materialism, kommer hon att 

upptäcka att det som hon trodde var ett hinder bara var ett steg för hennes själ att stiga uppåt och få 

erfarenhet, och att det som hon trodde var ett stup var inget annat än ett test för att stärka henne. Då 

kommer han att upptäcka att det som människan ansåg vara orsaken till sina fall och sina misstag är 

verktyg som hjälper henne att uppnå fulländning. Inför denna kunskap kommer alla de vidskepliga 

föreställningar om ondskan som den har skapat att försvinna ur människans hjärta. 

65 Vilken kraft och vilken skönhet människan kommer att upptäcka så snart hon öppnar ögonen för 

detta livets ljus! Allt det som hans okunnighet fick honom att misstolka, så att han hamnade i fel och 

klandrade honom som skapade alla varelser, kommer att försvinna från människans sinne. 

66 Så länge människor inte förstår eller attraheras av den sanna andliga lagen, faller de in i religiös 

fanatism och måste möta ett liv fullt av fallgropar, osäkerhet och skuggor. 

67 När kommer ni att börja studera min lära, som är som en gudomlig sol som lyser upp själen och 

aldrig döljer sig? Enligt er är detta omöjligt, men jag säger er att detta ljus snart kommer att lysa upp alla 

människor. 

68 Rösten från honom som du har kallat "Rabbi från Galiléen" är samma röst som du hör i dessa 

ögonblick. Och om jag då sa till er: "Människan lever inte enbart av bröd, utan av Guds ord", vänder jag 

mig nu till er för att säga att människan inte bör livnära sig enbart på vetenskap eller mänsklig kunskap, 

utan på den gudomliga källan, för i henne lever Anden som livnär sig enbart på kärlek, visdom och frid. 

Ge er själva näring och stärk er själva, mina lärjungar, så att ni kan få sant liv inom er. 

69 Tider av kamp och bitterhet kommer över er och ni måste vara förberedda så att ni kan vittna om 

min undervisning genom er tro och er ståndaktighet i att följa mina instruktioner. 

70 Ibland vill mina otroende lärjungar att jag ska visa dem den kropp jag hade under den andra 

epoken - de genomborrade och blodiga händerna, så att de kan tro att jag åter är bland mitt folk. Och i sina 

hjärtan säger de till mig: "Hur ska vi kunna vittna om dig om vi inte har sett dig?" Men jag frågar er: 

känner ni till mina ord från den tiden då jag meddelade er att jag skulle komma tillbaka? När meddelade 

jag er att jag skulle komma som människa? Du måste se för att tro, eftersom du har materialiserats. Å 

andra sidan finns det de som, utan att känna till profetiorna, känner min närvaro och förstår sanningen. Det 

är de vars sinnen och hjärtan är rena. 

71 Anden är begåvad med en högre syn än människans, så det är han som upptäcker sanningen och i 

den skådar sin Faders ansikte. Hur kan du upptäcka det gudomliga med dina sinnen om din ande inte först 

har upptäckt det? Dessa ord är inte en förebråelse på grund av er ringa tro, och jag förkastar er inte heller 

för att ni tvivlar. Tvärtom, jag söker just dessa lampor som har slocknat för att tända dem med min Andes 

kärlekseld. 

72 Vissa darrar av lycka när de hör detta ord; de är de som känner min närvaro. I morgon, när jag inte 

längre manifesterar mig i denna form, kommer de som inte kunde förstå mig eller som tvivlade när de 

hörde mig att beklaga sig själva under sin förandligande process när de kommer ihåg att de var närvarande 
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vid min manifestation och inte trodde. Jag kommer att bada dem i Mitt Ljus och de kommer att höra Min 

Röst inom dem som säger: Var inte rädda, sök Mig i djupet av ditt hjärta, där kommer du att finna många 

av Mina Ord, som är bevarade för den tid då du behöver dem. 

73 Kom till mig, världens folk och nationer. Kom, folk av alla raser, min lag väntar på er i fredens 

rike, så att ni kan bilda ett enda folk - Guds folk. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 94 
1 Mitt ord har gett sig till känna för er, fullt av kärlek. Det har varit en balsam av tröst när ni har 

kommit till mig gråtande, och jag har varit tvungen att korrigera er med faderliga råd. När den dag närmar 

sig då jag ska tysta detta ord på Mina röstbärares läppar, kommer ni att känna att det kommer från en 

domare, även om det alltid kommer att vara detsamma i sin kärlek och ömhet. Men den kommer att 

innehålla så mycket ljus att ni kommer att upptäcka även de mest hemliga bristerna och de mest dolda 

fläckarna hos er själva. 

2 Ni kommer aldrig att kunna säga om mig att jag inte påpekade era brister eller att jag gav er 

vilseledande läror i min lära. I morgon, när du upptäcker dina fel och inser storheten i denna uppenbarelse, 

kommer du att kunna skipa rättvisa åt din Fader. 

3 Ni har ännu inte förstått denna sanning. Först lade mörkret ett mörkt bandage på era ögon, sedan 

kom ljuset från mitt ord, men ni blev förblindade av det. Det är oundvikligt att du kommer att befinna dig i 

mörkret under några ögonblick tills du vänjer dig vid ljuset och kan se allt som omger dig. Fram till dess 

bör ni vara försiktiga med er kritik, med era ord och era handlingar, för ni har ännu inte kunnat ta säkra 

steg på vägen eller tala om sanningen som ni borde. 

4 Sanningen är en och evig, och ändå - se på människor som basunerar ut olika sanningar! Hur 

mycket har inte Mina läror trampats ner på jorden! 

5 Sedan Kristus talade till er om sanningen, hur många har inte försökt tala om den! Men jag frågar 

dig: Har de också tagit mig till exempel i kärlek, lydnad och kärleksfullhet? Det är bara jag som vet vilka 

som alltid har varit mina sanna lärjungar och apostlar. 

6 Om människor i morgon, när de bedömer denna kungörelse, tvivlar på dess sanning eftersom den 

gavs genom syndiga språkrör, ska jag få dem att förstå att synden inte stöter bort mig, tvärtom har den fört 

mig närmare den som har gått vilse. 

7 Ett annat bevis på min makt som människorna kommer att erkänna är att endast jag kan få 

syndares munnar att tala med renhet, hädiska läppar att uttala gudomliga läror och ett otränat sinne att 

förmedla läror och uppenbarelser fulla av visdom. 

8 Vilka kommer att vara de som kommer ut i det fria vid denna tid som sanna apostlar för Mitt Ord? 

Vem av er kommer att visa mina lärdomars skönhet för sina medmänniskor? 

9 Era verk är nödvändiga, men det levande vittnesbördet från detta folk som hörde mitt ord är 

oumbärligt. 

10 Den undervisning som jag har gett er är som en omätligt stor fackla kring vilken folkmassorna 

måste samlas - de människor som hungrar efter sanning och törstar efter rättvisa, och även de vilsna 

själarna, de frågande som är uppslukade av längtan efter ljus. 

11 Förbered er på den tid då stora mängder av era medmänniskor söker fredens oas, men gör det 

ödmjukt. Samla i din själ de dygder som jag har gett dig i mitt ord. Försök inte att imponera på dina 

medmänniskor med fåfänga saker eller oviktiga läror. De kommer till dig på flykt från just detta. 

12 Inte bara de som hörde mitt ord genom det mänskliga förståndsorganet skall kallas barn av detta 

folk. Var och en som tar upp sitt kors, var och en som älskar denna lag och sprider denna säd, skall kallas 

arbetare i min vingård, apostel för mitt verk och barn till detta folk, även om han inte har hört mig genom 

denna förkunnelse. 

13 Återigen säger jag er att ni inte ska söka yttre former för att göra Mitt verk känt, för då skulle ni 

presentera många sårbara punkter där sekter och religiösa samfund skulle motsätta sig er. 

14 Om du strävar efter moralisk förbättring, renhet i ditt liv och förandligande av din gudstjänst finns 

det inga vapen, idéer eller doktriner som kan besegra dig. Bygg på anden och allt kommer att bevaras och 

överleva besöken och striderna eftersom anden är oförstörbar. Om du bygger på en materiell grund är du 

som en idiot som bygger en byggnad på sand som måste rasa vid minsta lilla skakning. 

15 Gör era hjärtan till en skattkammare för att förvara mina läror som den mest värdefulla skatt som 

er ande har fått fram till denna tid. 

16 Jag ger mig till känna för er i denna tid av andlig kamp, eftersom ni har sänts till världen för att 

tala om denna lag. Ni har redan befriats, ni har redan vänt er bort från det onödiga; gå nu vidare på vägen 

som de sanna arbetare som Jesus älskar. 
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17 Jag har sänt dig till världen vid denna tid så att du kan tala om mig och så att din ande kan 

förmedla sina erfarenheter till andra. 

18 När jag avslöjade för er att ni är Israel var det för att ni skulle veta att ni har följt min väg under en 

lång tid på jorden, och också för att ni skulle reflektera över ert ansvar. Tycker du inte att det är rätt att jag 

ibland förebrår dig för din brist på tro, iver och kärlek? 

19 En Gud har talat till er sedan tidernas begynnelse; en Gud som ni ska erkänna och älska. Dessutom 

vill jag att ni ska erbjuda mig ett slags tillbedjan. 

20 Det är människorna som har skapat många olika slags gudar; var och en känner, dyrkar och 

föreställer sig honom på olika sätt. - Jag håller detta folk borta från allt religiöst inflytande, så att de här, i 

sin ensamhet, i sin avskildhet, kan höra och förstå mig, så att de äntligen kan erbjuda mig en tillbedjan 

som är värdig sin skapare. Jag gjorde detsamma på den tiden när Israel i århundraden var fångat under 

Egyptens faraoners ok och gissel. Det var min 

Viljan att använda Moses som budbärare och att från slaveriet rycka det folk som var ämnat att ta emot 

lagen och det ljus som skulle lysa upp mänskligheten. Jämför den tidens händelser med dagens händelser 

och du kommer att förstå med vilken avsikt Mästaren talade till dig om dessa händelser. 

21 Din ande berättar för mig att mänskligheten också har upplevt materiellt slaveri, vedermödor och 

gissel under denna epok, och att den har gått igenom andens slaveri. 

22 Därför kommer jag återigen till er för att säga er: Älska varandra så som jag lärde er under den 

andra eran, så att er väg kan bli uthärdlig. Ha andlighet, ordning, lydnad, tro och välgörenhet, så kommer 

du att känna dig stark i striden och vara ett föredöme för alla folk på jorden. 

23 Många kommer att fråga dig vilken väg du följer och vart du är på väg, och när de ser att din 

vandring är ödmjuk men full av säkerhet och fasthet kommer de att följa dig med ett hjärta fullt av tillit 

och tro. 

24 Idag kommer din ande med en önskan om mat, hjärtat vill ha fred, sinnet törstar efter ljus. Men 

Mästaren säger till dig: I början av din utveckling hade du allt detta, även utan att ha gjort dig förtjänt av 

att få det. Nu måste ni dock uppnå allt med era gärningar inom lagen, som lär er att älska varandra. 

25 Inget kostade dig under den tiden att ha hälsa, styrka, frid och överflöd, och därför förlorade du lätt 

allting. Nu säger jag er att när ni med ansträngning, med slit och uppoffring, har återfått utbredningen av 

de gåvor som ni inte uppskattade till sitt fulla värde, kommer ni inte längre att förlora dem, för då kommer 

ni att använda det ni har, och ni kommer aldrig att glömma vad det kostade er att få det. Har ni någon 

aning om hur mycket den här mänskligheten måste utvecklas för att vakna upp ur sin djupa sömn och ge 

sig ut med målet att återfå (dessa gåvor) och utvecklas? Men du ska leda vägen och lära dem vägen till 

deras andliga utveckling. Nu när ni hör detta ord och redan bildar en gemenskap, säger jag er att ni ska ha 

renhet i er själ och vara uthålliga i er utrustning så att ni kan manifestera mitt arbete i full klarhet. Jag vill 

att ni med renhet utför den uppgift som jag har anförtrott er. - Lugna er, för ni kommer inte att kunna göra 

allting; min omtänksamma kärlek kommer att hjälpa er. 

26 Från många platser på jorden kommer individer, grupper och skaror att träda fram och tala till 

mänskligheten om den nya tiden, om förandligande, och arbeta för människans frigörelse och broderskap. 

Därför säger jag er att jag ska göra resten. 

27 Det finns arbeten som bara jag kan utföra. En av dem är att rädda mänskligheten från de avgrunder 

den själv har skapat. Men Fadern är oändligt nöjd när han ser att hans älskade barn stöder honom i hans 

gudomliga uppgifter och plikter. Det är därför som jag uppmanar alla människor. Jag förklarar för dem 

syftet med min manifestation, och därefter väljer jag ut hjärtan av god vilja för att förbereda dem som 

soldater och budbärare för min gudomliga sak. 

28 Jag vill att detta folk snart ska spridas ut som värdar på vägarna, bland folk och nationer, och bära 

de goda nyheterna och vittnesbördet om mitt ord och ljuset från mina löften. Om ni verkligen förenar er 

kommer ni att få se stora inspirationer komma från ert sinne, vilket kommer att bli nyckeln som öppnar de 

dörrar som fortfarande är stängda för er i dag. 

29 Vid den tiden sade jag till er: Har världens inflytande nått en sådan grad i er att ni har raderat alla 

spår av mina tidigare undervisningsord? Detta är anledningen till att jag har kommit hit. Vem bland 

jordens invånare skulle kunna få dig att förstå alla de rikedomar av erfarenhet och ljus som din ande 

besitter, även om den inte manifesterar dem eftersom världens inflytande hindrar den från att göra det? 
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30 Bland mänskligheten finns de som vid en annan tidpunkt, efter ett gudomligt löfte, gick genom 

öknen och hörde Herrens röst på ett berg. Jag upptäcker också andra som levde på Jesu tid, som såg hans 

gärningar och hörde hans ord, som följde mig in i ödemarken och åt av de bröd och fiskar som jag gav till 

folkmassorna efter att de hade klättrat upp på berget för att höra den där rösten; och jag ser också dem som 

på dagen för min korsfästelse sprang och ropade med folkmassorna. Till och med här, bland folkmassorna 

som kommer för att höra samma himmelska konsert (som på Jesu tid), som nu är ny för dem, upptäcker 

jag dessa själar. 

31 De som gråter, de som darrar när de hör mig och som känner igen rösten som talar till dem, dessa 

är de vars ande fortfarande håller kvar ekot av mina ord. 

32 Märker ni hur många av dem som kommer till detta möte som stannar på denna väg för alltid och 

ägnar sig åt dessa uppgifter här utan att det finns någon mänsklig makt som skulle kunna hindra dem från 

att komma hit för att höra Mitt Ord? De är de som fortfarande är skyldiga Gud en kärleksskuld från en 

annan tid och som inte har haft möjlighet att ge sig själva till honom, men som har lovat sig själva att 

vänta på mig för att följa mig och tjäna mig till slutet. 

33 I dag påminner jag dem om de händelser som de redan har upplevt. 

34 På den tiden frågade mina lärjungar, när de fick veta att jag snart skulle lämna dem, mig: "Herre, 

när får vi se dig igen?" Sedan berättade jag för dem när jag skulle komma tillbaka och vilka tecken jag 

skulle ge på min återkomst. 

35 Nu säger jag till de nya lärjungarna: Detta är den tid som förutsagts, tecknen har uppfyllts utan att 

något saknas. 

36 Ni vet att denna manifestation med hjälp av det mänskliga förståelseorganet också kommer att ta 

slut, och liksom de frågar ni: "Herre, när ditt ord inte längre hörs - kommer vi inte längre att ha glädjen att 

känna din manifestation på något sätt?" Till detta svarar jag dig: Efter denna tid kommer den tid då ni 

förandligas, den tid då ni har en direkt gemenskap med er Herre, där ni känner att jag är evigt närvarande. 

Så snart ni når denna nivå av upphöjdhet kommer ni aldrig mer att säga att Fadern kommer eller att han 

har gått bort, för då har ni förstått att jag alltid är med er. Då kommer ni att minnas att jag genom Jesus sa 

till er: "Guds rike är inom er." 

37 Ta de goda nyheterna till nationerna. Sprid detta budskap överallt. Tänk på att många av dem som 

väntar på mig tror att jag kommer att visa mig på jorden som en människa. Men jag sa aldrig detta, utan 

jag fick er att förstå att min ankomst skulle vara andlig, att jag skulle komma "på ett moln". 

38 Jag har redan sagt att jag kommer att besöka kyrkor och sekter för att skaka upp dem ur sin slöhet. 

De kommer då att känna igen ljuset i denna tid och ge näring åt förandligandets ideal. Men det är 

nödvändigt att du genomför den del som jag anförtror dig. För detta frö väntar bara på att falla ner i jorden 

för att gro och bära frukter av visdom och andliga framsteg bland mänskligheten. 

39 Exemplet från detta enkla folk här, som går sin väg utan präster som vägleder dem och som 

erbjuder Mig tillbedjan utan ceremonier och symboler, ska vara en kallelse som väcker dem som 

fortfarande sover i sin sekellånga natt, och ska vara en stimulans för förnyelse och rening av många av 

Mina barn. 

40 Försök inte att bortse från ditt ansvar i detta arbete. Glöm inte att jag har sänt er till jorden som 

pionjärer och profeter för den tredje eran. 

41 I sanning säger jag er att om jag skulle visa mig i denna stund med samma kropp som ni såg mig 

med då, så skulle ni se mina sår färska och mitt ansikte fortfarande präglat av offerdödens märke. Men det 

skulle vara en ständig förebråelse för mänskligheten och jag föredrar att dölja mina sår för er och bara visa 

er mitt ljus. Varför vill många se mig som en människa i form av Jesus? Förstår ni inte att jag är mer än en 

form? Det är sant att jag har tillåtit mig själv att synas i Jesu gestalt i denna tid och i den tiden. Men denna 

nåd har inte varit till för alla; det är inte nödvändigt att alla ser mig på detta sätt. Återigen säger jag till er: 

"Saliga är de som har trott utan att se." 

42 När människorna har kastat bort de yttre religiösa sedvänjorna och i stället för att söka mig i bilder 

som är människornas verk, kommer de att förandliga sig själva, de kommer att förstå mig som så stor och 

allsmäktig att de inte kommer att acceptera att se mig begränsad och inte kommer att ha en önskan om att 

se mig i form av Jesus - inte ens andligt. 
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43 Hur svårt är det inte att fullfölja en siares uppgift i denna tid? Det räcker inte att han har gåvan att 

se andligt om han inte har någon inre upplysning. Vem skulle kunna vägleda honom om inte hans 

samvete, och vem skulle kunna rädda honom från misstag om inte bön och andlig vaksamhet? 

44 Israel hade sju stora profeter under den första epoken. De talade och skrev om mänsklighetens 

framtid, om de besök som skulle komma över nationerna, och de tillkännagav också de gudomliga 

uppenbarelser som Herren skulle ge människorna. De var inte stora för att de talade mycket, utan för att de 

steg andligt i längtan efter mitt ljus. 

45 Fadern vill nu ha samma sak av de nya profeterna, nämligen att de erbjuder mänskligheten en enda 

bild av det andliga, som dock är full av sanning och som jag har sagt till mina arbetare: Ta med mig som 

skörd av din säd minst tre korn, men de skall kunna gro, och inte en skäppa där halm och agnar dominerar. 

Glöm inte att det är dina gärningar som förbereder din väg in i evigheten. 

46 När Min Gudomliga Ande nu gör sig känd för er, sänder Jag ner till er en ljusstråle som berör 

röstbärarens sinne, och den överför till er Mitt ljus som har blivit Ordet. 

47 Se, här är "Ordet" bland er, samma som talade till er i den andra tidsåldern. Det är samma doktrin 

och samma väsen, men idag är jag inte klädd i en mänsklig kropp. Då rörde mina fötter vid världens stoft, 

idag är det bara mitt ljus som uppenbaras för din ande. Förbered era hjärtan på att känna mig och ge er 

själva näring av mitt ord, eftersom ni i sanning vet att människan inte lever enbart av bröd. Jag ska ge er 

min kropp och mitt blod, som jag en gång presenterade som bröd och vin. Nu kommer det andligt sett att 

vara Mitt Ord som ersätter brödet som är Min Kropp, och den andliga essensen av Mitt Ord kommer att 

vara vinet som ni kommer att dricka som Mitt Blod. 

48 Folkets själ darrar av lycka inför min närvaro. Mästaren är också välsignad av de nya lärjungarnas 

närvaro. Hör nu Mästaren tala till sina apostlar i den andra tidsåldern*: 
* Dessa är mentalt närvarande vid rallyt. 

49 "Älskade Johannes, som placerade ditt tempel mot Mitt hjärta, du vill att alla som lyssnar på Mig 

ska bli värdiga att luta sig mot Mig, känna Min frid, vara nära Livets källa. Din kamp är inte över, din 

ande ber outtröttligt och sänder sitt ljus bland mänskligheten i den tredje eran, till vilken du har profeterat 

många underbara saker. I denna tidsålder, käre Johannes, upplever du nu uppfyllandet av de 

manifestationer som du såg i dina visioner och din hänryckning, vars innebörd du inte kände till och som 

du inte heller visste när de skulle inträffa. Se i bön till världen." 

50 "Judas Iskariot, min apostel, idag är ödmjukhet i din själ, för försoningen har varit bitter, mycket 

bitter. I dag är ditt inflytande dock välgörande för mänskligheten. Du erbjuder dig osynligt som rådgivare 

åt män. Jag har gett dig min frid, lärjunge, varför känner du den inte fullt ut i din själ? Ni har gråtit 

mycket, trots att jag aldrig har nekat er min tröst och förlåtelse. Orsaken är att ni väntar på att det sista av 

mina barn ska bli frälst så att ni kan säga till mig: 'Herre, kom ner från ditt kors, nu har jag frid, nu är jag 

värdig att ta emot din förlåtelse'." 

51 "Så länge du ser mänskligheten kasta sig mer och mer in i synden varje dag och hädar, förråder och 

korsfäster mig genom den, lider din själ plågor som världen inte kan föreställa sig. Varje synd som sårar 

mig känner du som om det var du som gjorde mig illa. 

52 Son, lärjunge, ta från mitt bord brödet och vinet som du lämnade den natt som var den sista jag 

upplevde med dig som människa. Jag säger till er: Ät och drick, i dag erbjuder jag dig det som du inte fick 

vid den måltiden och det som alla andra fick. Jag tar bort din nöd och ditt elände, och för den 

ödmjukhetens skull som är din idag som frukten av en stor omvändelse - ta emot Min Fred inom dig och 

hitta i den Min Kropp och Mitt Blod." 

53 Se, människor, detta är mina nya lektioner i kärlek. Gör mot dina medmänniskor vad du ser att jag 

gör mot dig. Vad kommer du att göra med Mitt arbete under denna tid? Jag ser en ny Golgata och ett nytt 

kors framför mig. Min väg av lidande är inte slut, min lidelse slutade inte på Golgata, mina steg lämnar 

fortfarande blodiga spår. 

54 Mitt folk, mänskligheten, följ med på Min väg och Jag kommer att förvandla ert offer till evigt liv, 

er smärta till glädje, och när ni når toppen av berget kommer ni att se Min Kärlek som väntar på er. 

Världen väntar också på mig, den hungrar och törstar efter min kärlek. Men jag ska komma till alla, för det 

var mitt löfte. En dag, när folken har fred, synden är utrotad och människorna älskar varandra som bröder, 

kommer jag att visa er det svärd med vilket jag besegrade er: kärleken. 
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55 Hur ödmjuk är inte denna manifestation för den som ser den med köttets ögon! Men hur djupt och 

stort för den som ser det med hjärtat och anden! 

56 Precis som ni är runt mig nu, så var det den sista kvällen i den andra tidsåldern. Solen hade just 

gått ner när Jesus talade till sina lärjungar för sista gången i det rummet. Det var en döende faders ord till 

sina älskade barn. Det fanns sorg hos Jesus och även hos lärjungarna, som ännu inte visste vad som 

väntade dem några timmar senare, den som hade lärt dem och älskat dem så mycket. Deras Herre var på 

väg att avlägsna sig, men de visste ännu inte hur. Petrus grät och höll kalken mot sitt hjärta, Johannes 

fuktade Mästarens bröst med sina tårar, Matteus och Bartholomeus var utom sig av mina framåtsyftande 

ord. Philip och Thomas dolde sin bitterhet när de åt. Jakob den yngre och den äldre, Thaddaeus, Andreas 

och Simon var stumma av smärta, men det var mycket som de talade till mig med sina hjärtan. Judas 

Iskariot hade också smärta i sitt hjärta, men också rädsla och ånger. Men han kunde inte längre gå tillbaka, 

eftersom mörkret hade tagit honom i besittning. 

57 Martyrskapet på korset närmade sig. Kristus lämnade sin mor från detta, så att säga som en lärka 

som skulle ge värme åt de små barnen, medan den helige Andes ljus strömmade ner för att upplysa dessa 

människor. Snart, efter sina svaga stunder, skulle de känna sig tillräckligt starka för att sprida sig över 

världen och förkunna de goda nyheterna och kungöra himmelriket för de hedniska och avgudadyrkande 

nationerna. 

58 När Jesus hade delat med sig av sina sista ord och förmaningar var lärjungarna överväldigade av 

tårar. Men en av dem var inte längre där, hans själ kunde inte ta emot så mycket kärlek och inte heller se 

så mycket ljus, och därför gick han därifrån, eftersom det ordet brände hans hjärta. 

59 Troende i denna tid, nya lärjungar: Jag lät förräderiet av en lärjunge i Mitt apostelämbete i den 

andra epoken lära er en stor läxa i honom. Bli inte domare över den som jag har dömt med kärlek och som 

jag också har förlåtit. Ta honom snarare som en öppen bok och som en symbol. Hur många av er som nu 

fördömer honom bär på en Judas i era hjärtan? 

60 I dessa ögonblick då jag talar till er och påminner er om dessa händelser gömmer sig också den 

kungliga stjärnan. Det är samma sol som den som sken över människosläktet på den tiden. Men nu, när jag 

talar till er, stiger nationernas klagan och brölet från era krig till himlens höjder. 

61 Hur mycket elände ser jag inte i er värld, och vilken djup sorg finns i min ande! 

62 Saliga är de som med sorg i hjärtat minns den dag då Jesus stod inför domarstolen, varifrån han 

gick upp till Golgata, följd av folkmassorna. 

63 Idag känner Min Ande bland er ett nytt fängelse, men det är gjort av kärlek, det är ert hjärtas 

fängelse där ni vill fängsla Mig eftersom ni börjar älska Mig. Jag ser också det nya korset där ni kommer 

att upphöja mig. Men det är inte den som ni lät Mig dö på; idag är det den av er andlighet som längtar efter 

Mina öppna armar och som längtar efter flödet av Mitt gudomliga Blod, som är Livet. Idag anklagar ni 

mig inte, tvärtom, ni är mina försvarare eftersom ni nu vet att jag är oskyldig. 

64 Jag kan inte säga detsamma om alla, för människor har samlat på sig så många brister och så 

många synder i världen att de också är som ett nytt smärtkors för mig, som de har förberett för den här 

tiden. 

65 Ni har alla befriats genom mitt exempel och kommer inte att kunna förgås. Det är dock nödvändigt 

att jag räddar er från det mörker som omsluter er och som inte låter er känna igen det sanna livet. 

66 Hur många motstridiga känslor rör sig inte i era hjärtan när ni hör mitt ord, kära människor! Denna 

sorgliga ton som jag talar till er om dessa timmar av bitterhet berör mest dem som har lidit mycket; för 

detta liv är en väg av lidande och är Golgata. 

67 Vid den tiden dömde tre domare mig: Hannas, Pilatus och Herodes, och folket verkställde domen 

mot mig. Nu säger jag er att mina domare är många, och ännu större är antalet av dem som kommer att 

tillfoga mig smärta i denna tid. Men ju mer människor avskyr min lag och min lära - när den är mest 

förföljd och förkastad - kommer rösten från det troende folket att ljuda, för samma sak kommer inte att 

hända som under den andra eran; nu kommer jag inte att vara ensam. 

68 Den "blinde" som Jesus gav synen tillbaka kommer att skrika högt av sina lungor att han har sett 

ljuset. De "döda" kommer att återuppstå och vittna om min sanning. Kvinnans känsliga hjärta kommer att 

vara troget mot mig och männen med starka själar kommer att bli mina nya hjälpare när jag bär korset. 
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69 Maria kommer inte att vara frånvarande, inte heller kommer hon att vara långt borta från något av 

mina steg, och hennes himmelska ande kommer att följa mig överallt, för Kristus och Maria har redan 

varit ett med Fadern innan de kom till jorden. 

70 Mänsklighet, mänsklighet, idag skulle jag inte kunna säga som jag gjorde på den tiden: "Fader, 

förlåt dem, för de vet inte vad de gör", för det finns ingen som inte har druckit Lammets blod, det som är 

Ljuset, Sanningen och Livet. 

71 Ett ögonblick räckte för att Dimas skulle finna frälsning, och det var det sista i hans liv. Han talade 

till mig från korset, och även om han såg att Jesus, som de kallade Guds Son, befann sig i dödens våld, 

kände han att han var Messias, frälsaren, och han överlämnade sig till honom med hela sitt hjärtas ånger 

och hela sin själs ödmjukhet. Därför lovade jag honom ett paradis för just den dagen. 

72 Jag säger er att jag kommer att låta den som syndar omedvetet men talar till mig i slutet av sitt liv 

med ett hjärta fullt av ödmjukhet och tro, känna ömheten i min barmhärtiga kärlek som lyfter honom från 

jordens svårigheter för att få honom att känna lyckan av ett ädelt och upphöjt liv. 

73 Jag lämnade dig Maria vid korsets fot, på det berg som tog emot Mitt blod och Moderens tårar. 

Där stannade hon kvar och väntade på sina barn, för det är hon som ska ta korset från deras axlar och visa 

dem vägen till himlen. 

74 "Jag törstar", sade jag till den folkmassa som inte förstod mina ord och som festade på min 

dödskamp. Vad skulle jag kunna säga idag, när jag ser att det inte bara är en folkmassa utan hela världen 

som kränker Min Ande utan att vara medveten om Min smärta? 

75 Min törst är oändlig, ofattbart stor, och endast din kärlek kan släcka den. Varför erbjuder ni mig en 

yttre kult i stället för kärlek? Vet ni inte att medan jag ber er om vatten, erbjuder ni mig galla och ättika? 

76 Även om min bägare är så bitter i denna tid, mitt kors så blodigt och min ensamhet så stor, 

kommer ni inte att höra mig ropa: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" För det bevis som 

Jesus gav er genom att öppet visa att hans smärta var mänsklig och verklig, kommer jag inte att ge er i 

dag, eftersom jag kommer i Anden. 

77 Kristus är mästaren och han lärde dig till sista stund. När den tiden kom och han såg sitt arbete 

avslutat, överlämnade han det ödmjukt till sin Fader med orden: 

"Allt är gjort." 

78 När Jesus, som var vägen, sanningen och livet, avslutade sitt uppdrag med denna bön med sju ord 

och slutligen sade till sin Fader: "I dina händer överlämnar jag min Ande", fundera då på om ni som är 

lärjungar till denna Mästare kan lämna detta liv utan att ge det till Fadern som en hyllning till lydnad och 

ödmjukhet, och om ni kan blunda för denna värld utan att be Herren om hans beskydd, eftersom ni bara 

kommer att öppna dem igen i andra regioner. 

79 Hela Jesu liv var ett offer av kärlek till Fadern. De timmar som hans plågor på korset varade var en 

bön om kärlek, förbön och förlåtelse. 

80 Detta är den väg som jag har visat dig, mänskligheten. Lev efter din Mästare och jag lovar att leda 

dig till mitt sköte, som är källan till all lycka. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 95 
1 Vad kan du begära av honom som skapade dig som han inte har gett dig, om det du ber om är för 

din kropps eller själs bästa? Men du måste lära dig att gå med på min vilja. Ni lever i en tid av gottgörelse 

då ni inte får göra uppror mot era prövningar. 

2 Älska, för din kärlek kommer att hjälpa dig att gottgöra. Förstör all själviskhet med din 

kärleksverksamhet. 

3 Den jord som ni vandrar på är övergående, era vandringar här är korta, men efteråt kommer ni in i 

det eviga livet. Ändå vill jag att ni ska känna till vägen från denna tårarnas dal, som är utstakad med min 

lags budord. 

4 Bli inte svaga i tron eller i hoppet. Ha alltid i åtanke att denna livsresa kommer att ta slut. Glöm 

inte att ditt ursprung var i mig och att din slutliga destination också kommer att vara i mig, och den 

destinationen är evigheten, för det finns ingen själsdöd. 

5 Ha evigheten som ideal för din strävan och tappa inte modet i livets upp- och nedgångar. Vet du 

om detta är din sista inkarnation på jorden? Vem kan säga dig att du i den kropp du har idag kommer att 

betala alla skulder som du har dragit på dig till Min rättvisa? Därför säger jag till er: Utnyttja tiden, men gå 

inte i brådska. Om ni tar emot era lidanden med tro och överlåtelse och tömmer bägaren med tålamod, så 

säger jag er att era förtjänster inte kommer att vara ofruktbara. 

6 Se till att andan alltid går framåt så att ni aldrig, aldrig slutar att förbättra er själva. 

7 Det är jag som placerar prövningar i din väg för att stoppa din själ när den avviker från min lags 

väg och vill leva ensam enligt sin egen vilja. Undersök orsaken till prövningarna, jag tillåter dig att göra 

det, så att du kan bekräfta att var och en av dem är som en mejsel som bearbetar ditt hjärta. Detta är en av 

anledningarna till att smärta för dig närmare mig. 

8 Men människan har alltid sökt efter nöjen, efter makt och prakt för att upphöja sig själv till herre 

på jorden och för att vara härskare över sina egna bröder. Eftersom jag har skapat er alla med samma 

kärlek - varför har det då alltid funnits de som låtsas vara något högre? Varför har det funnits de som styrt 

människor med piskan under förödmjukelse? Varför finns det de som förkastar de låga och vars hjärtan 

förblir orörda när de orsakar smärta för sin nästa? För dessa själar har ännu inte erkänt mig som Fadern 

som älskar alla sina varelser, eller som den ende Herren över alla levande varelser. Det är därför det finns 

människor som tar makten och struntar i människans heliga rättigheter. De tjänar mig som redskap för min 

rättvisa, och även om de tror att de är stora herrar och kungar är de bara tjänare. Förlåt dem! 

9 Detta är tredje gången som jag har lärt er den lektion som ska förena mänskligheten andligt. För 

det är min vilja att språken, raserna och de olika ideologierna inte längre ska vara ett hinder för deras 

förening. Det andliga väsen som jag skapade en ande av är detsamma som alla har, och de ämnen som 

utgör blodet som flyter genom människans ådror är desamma hos alla. Därför är alla lika och värda mig, 

och för alla har jag kommit på nytt. 

10 Jag har kommit för att jag har sett att era själar är fattiga på dygder, och jag vill göra dem rika. 

Men be mig inte om jordens rikedomar, för jag har gett er dem som ett arv från början. Be mig och sök 

reningen av den själ som du ännu inte har. Inse att min lag fortfarande inte följs. 

11 Århundraden och tidsåldrar har passerat, men mänskligheten har inte riktigt vaknat upp till ljusets 

och sanningens liv. Det är därför som du varje gång du kastar av dig ett kroppsskal återvänder till 

andevärlden naken och behövande, hungrig och törstig. Ändå kommer inte en så stor tro och vilja från 

människans hjärta att hon skulle vara villig att följa mig på den väg som er Fader har markerat med spår av 

blod och kärlek. 

12 Det är så att smärta deprimerar människor med all sin kraft och får dem att inse att de är på fel väg 

och uppmanar dem att söka Fadern, som den förlorade sonen gjorde i Min gudomliga liknelse. Vad spelar 

det för roll att ni kommer till mina portar nakna eller i trasor, gråtande och fulla av skam, när det är min 

vilja att ni söker mig, att ni knackar på min dörr, att ni kommer ihåg mig? Mina kärleksfulla armar skulle 

då öppna sig fulla av förlåtelse och barmhärtighet, omfamna dig och ge dig tillbaka ditt förlorade och 

bortkastade arv, sätta dig vid mitt bord för att njuta av det eviga livets mat och frukt. 
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13 Låt min kärlek tränga in i era hjärtan och trösta och läka er, låt den frälsa er på nytt, låt den befria 

er och bryta de kedjor som binder er till passioner, elände och okunnighet. Jag vill att himmelriket ska 

komma in i människornas hjärtan och att era passioner inte ska upprätta sitt rike i denna värld. 

14 Lärjungar, förstå att jag har sänt er till världen för att älska era medmänniskor, visa dem er 

barmhärtighet, be för dem, leva för dem. Men förvänta er inte att de ska återgälda kärlek för kärlek (som ni 

har fått), utan beväpna er för att stå emot det mänskliga hjärtats hårdhet, otacksamhet och själviskhet. Var 

beredd på förtal och svek, men tappa inte modet på grund av det utan förlåt dem i förväg av hela ditt 

hjärta. 

15 Om du känner dig ensam, om du behöver kärlek, om det inte finns någon röst av en vän på jorden 

som tröstar dig eller någon som delar sitt bröd med dig, sök mig. Vänd er till honom som älskar även när 

han inte är älskad, till honom som i sanning förlåter alla syndare, helar och tröstar dem. 

16 Alla kommer inte att vara otacksamma och oemottagliga för ditt arbete, ibland kommer du att 

sporras av dina medmänniskors förståelse, välgörenhet och vänlighet. 

17 Jag vill att du ska vara gudfruktig i din enkelhet och upptäcka mina välsignelser i din fattigdom. 

Medan världen är i behov av min fred, snubblande och fallande trots all sin vetenskap och falska glamour, 

har ni, de fattiga, fredens skatt. Varför sprider ni inte denna fred över mänskligheten med era böner, 

gärningar och ord som en mantel av kärlek och barmhärtighet? 

18 Ni besitter alla andens gåvor som börjar utvecklas i denna tredje tidsålder genom den utveckling 

som själarna har uppnått. Intuition, det andliga ansiktet, uppenbarelse, profetia, inspiration manifesterar 

sig tydligt bland människorna, och detta är tillkännagivandet av en ny tid, det är ljuset från de sju seglens 

bok som öppnas vid denna tid i det sjätte kapitlet. Men ni som vet vad dessa manifestationer är till för, och 

som förstår den tid ni lever i - styr era andliga gåvor in på kärlekens väg. Var alltid beredd att erbjuda din 

kärleksfulla hjälp, så kommer du att vara i enlighet med min lag och tjäna som ett exempel för dina 

medmänniskor. Då kommer ni att vara mina lärjungar och bli erkända som sådana. 

19 Om du vet hur du ska använda Mitt arbete med sann välgörenhet kommer det att vara som en 

livbåt i ditt liv. Den tar emot dig som en mamma när du har gått vilse och gråter på livets stigar. 

20 Ni ber mig att förkunnelsen av mitt ord inte ska upphöra, be mig att tiden för denna uppenbarelse 

bland er ska förlängas. Men jag säger er: Mina lagar är oföränderliga, min vilja är oåterkallelig. Ingenting 

kan människan göra för att ändra mitt beslut. Varken tårar eller löften kan få Mig att förlänga denna tid. 

Det är sagt och skrivet att Mitt Ord inte längre kommer att höras från och med år 1950. Vem kommer att 

vara kvar hos mig då? Ni vet inte vad jag förbereder tre år före min avresa, men ni bör vara vakna. 

21 I Faderns rike finns en varelse full av nåd, ömhet och värme. Det är Maria, din mor, hon är alltid 

med dig. Lär er att ta emot henne värdigt i era hjärtan, känn hennes milda smekning. Förstå att för henne 

är ni alltid hennes barn. Maria hjälper dig att nå mig. Ni som är sjuka i kropp och själ, jag kommer inte att 

avvisa er på grund av er fattigdom. Lyssna på mitt ord, för det kommer att vara som balsam på dina sår. 

22 Hur många av er är inte förvånade över att ni i dessa ögonblick lyssnar till mig med tårar av kärlek, 

glädje och ånger i era ögon, trots att ni för bara några timmar sedan gav er själva åt världens passioner. 

23 Jag ger er mina läror så att ni kan studera dem med intresse och praktisera dem med kärlek i 

morgon. 

24 Under lång tid har jag gett er min undervisning, men jag upptäcker inte bland så många lärjungar 

de lärjungar som kommer att bli morgondagens mästare. Men jag kommer att fortsätta att ge dig mina 

instruktioner tills längtan efter utveckling vaknar i din ande. 

25 Jag har valt ut dem som är olämpliga för de jordiska vetenskaperna, för de är inte lämpade för 

Andens läror. Jag har valt den fattige, för med en atom av min nåd som jag ger honom känner han sig 

upphöjd och hedrad. Inte den rike mannen, som aldrig är nöjd, hur mycket jag än ger honom. Men den 

stackare som har fått kunskap om sina andliga gåvor lär jag att inte behålla sin skatt för sig själv utan dela 

den med sina bröder och systrar. Om vetskapen om att han har dessa andliga gåvor inom sig gläder anden 

är det för att han har blivit medveten om deras värde. 

26 Den som kämpar för att framhärda på (lagens) väg gör det därför att han minns allt det som han har 

fått lida för att uppnå det han nu har. Förstå att den som avviker från vägen är otacksam, inte så mycket 

mot sin Herre som mot sig själv. 

27 Vet ni inte att den som lever i strid med min lag berövar sig själv sina dygder och andliga gåvor? 
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28 Just nu ger jag människor tillbaka hela sitt arv som de har slösat bort. Ingen ska förbli utan ljuset 

från min Ande. Till och med före år 1950, som - som jag har meddelat er - kommer att bli det år då jag 

lämnar er, kommer ingen att känna sig behövande, svag eller okunnig. 

29 De parasitära växterna kommer att blomma och bära frukt, men eftersom jag är Makten kommer 

det alltid att finnas tillräckligt med tid för mig att rädda era själar. Men för dig kommer varje tillfälle som 

passerar (oanvänt) och varje steg du tar nedåt att göra din återgång till den rätta vägen mer sorglig. 

30 Idag har jag kommit för att vända er bort från de stora lasterna så att ni kan höra mig på en fridens 

väg och ni kan reflektera över och förstå de instruktioner jag ger er. 

31 Lär dig att endast kristallklart vatten släcker andens törst, så att du aldrig tar emot grumligt och 

förorenat vatten. 

32 Om du i världen alltid har haft någon som har tjänat dig och du har upplevt hedersbetygelser, 

kommer du på Mitt sätt varken att ha tjänare eller fåfänglig ära. Ni kommer att vara mina tjänare som 

tjänar sina medmänniskor. 

33 Jag fick dig att nå den topp du längtade efter, och när du var på den hörde du Herrens röst som sa 

till dig: Du har för länge sedan gett din tribut till "kejsaren", ge mig nu det som är mitt. Du har redan njutit 

tillräckligt mycket av världens tillfredsställelser, och nu är det dags för dig att förbereda din resa in i 

evigheten, för ingen vet om han måste återvända till denna värld eller inte. 

34 Jag säger till er: bli välsignade för att ni har prisat Marias namn, som har förberett er full av kärlek 

för att ta emot min undervisning, och för att ni visar mig er glädje och er iver att gå framåt. Min önskan är 

att se er frälsta, och det finns smärta i min Ande eftersom det är få som följer mig och många av dem som 

inte har hört mitt ord och vars ande fortfarande är likgiltig och döv för mina inspirationer. 

35 Jag ger liv och näring till alla varelser och tar hand om deras välbefinnande, medan du ännu inte 

har förstått att ditt öde är att älska och tjäna. Det är därför jag har talat till er på många olika sätt, och min 

undervisning kommer att upprepas tills ni är övertygade om era plikter och lyder de lagar som har getts till 

er sedan tidernas begynnelse. 

36 Jag ger er ytterligare en möjlighet att göra barmhärtighetsverk så att ni kan föröka er skörd och 

lagra den i mitt spannmålsmagasin där era förtjänster inte kommer att gå förlorade utan mångfaldigas. 

Visa mig dem som du har omvänt från dålig säd till god, de sörjande som du har tröstat, de som du har fått 

att lämna lasternas mörker och som du har fört till en säker plats. Detta är vad jag ber er om. Glöm inte 

dina andliga plikter gentemot dem som fortfarande är materialiserade. Kom ihåg att jag har sagt att du inte 

ska oroa dig för morgondagen. Allt är förutsett och beviljat av mig, du ska bara lita på ditt arbete, som 

alltid kommer att välsignas av Fadern. Ni ska inte bara leva i det andliga enligt min vilja. Jag har gett dig 

två lagar att följa: den ena styr anden och ingjuter höga känslor och tankar i dig; den andra håller dig i 

harmoni med den materiella naturen, och båda gör dig ett med mig i deras perfekta harmoni. 

37 Förena er i en tanke och förtrösta på mig. Jag har älskat dig sedan innan jag sände dig till världen, 

och var du än har varit har jag skyddat dig. Jag har varit outtröttlig i min iver att utrusta er. Vilka av er 

kommer att vara de som engagerar sig i mitt arbete och ser början på återuppbyggnaden av den här 

världen? I sanning säger jag er att det kommer att vara era barns barn som kommer att tala om vad ni har 

upplevt och hört från mig. Men när du når stor mognad och har stora andliga visioner som visar 

mänsklighetens framtid, hur lycklig kommer du inte att bli, för du kommer att kunna avslöja hur stora 

gåvor du har fått av Guds kärlek. 

38 När alla mina barn vet att jag har uppenbarat mig en gång till, när mitt ord är utforskat och mina 

instruktioner är uppfyllda, kommer ljuset från det sjätte inseglet att lysa upp varje varelse och ni kommer 

alla att vakna upp. I den tiden kommer förvirring och ondska att upphöra, krig kommer att upphöra och 

människans liv kommer att omslutas av min kärlek och min nåd. Endast kärlek, barmhärtighet och 

förlåtelse kommer att vara levande i våra hjärtan. Intuition kommer att vara en gåva för alla, och samvetet 

kommer att tala med full klarhet, och dess röst kommer att höras och följas. 

39 Tro på mig så att ni kan göra andliga gärningar; för om ni inte har någon tro kommer ni inte att 

kunna bota och ni kommer att känna er eländiga och behövande, trots att ni har min auktoritet. Men jag 

kan också säga er detta: När ni hjälper era bröder och systrar, förödmjuka dem inte, sätt inte upp troner 

och sök inte efter vasaller. Var ödmjuk, älska dem och arbeta med självförnekelse i den krets av 
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människor som har tilldelats dig. Vad ni gör för era bröder, har ni gjort för er själva. Tänk på hur ni 

kommer att dömas om ni gör gärningar som strider mot min lag och säger att ni är mina lärjungar. 

40 Jag tar emot er skörd i denna värld där ni har kämpat och lidit för min sak. Ett hjärta säger till mig: 

"Mitt frö är litet, men jag kommer att föröka det, för jag är rörd av din kärlek och ditt gudomliga tålamod." 

41 Din inre frid är beroende av din andliga upphöjning. Jag har mer att ge dig än vad du kan be mig 

om. När du ägnar dig åt andligt arbete, gör det med alla krafter i din varelse, och när du vänder dig till 

världen för att skaffa bröd till kroppen, arbeta med kärlek så att du kan uppfylla de lagar som styr dig. 

42 Om ni har varit goda barn och därefter goda föräldrar, var inte rädda för att träda fram inför mig. 

Om du har upplevt att du inte har varit lydig och inte kan rätta ditt barn som har begått en överträdelse och 

därför har ett djupt sår i ditt hjärta, kom ihåg att jag tusentals och åter tusentals gånger har tagit emot 

otacksamhet och respektlöshet från mina barn, och ta mig sedan som exempel. Jag ensam bedömer alla 

varelsers gärningar. Föräldrarna kommer att redovisa sina barn för mig och de senare för sina föräldrar. 

Jag har inspirerat dygd i er så att ni kan vara grunden för en sund och stark värld, och när jag frågar er om 

de varelser som jag har skickat in i er familjs sköte, föreställer ni er dem som doftande rosor och fräscha 

liljor i den trädgård ni har skött. 

43 Mitt ord ger frid till dem som behöver den, men alla har inte kunnat ta emot den. Många berörs 

inte av mina ansträngningar och känner inte heller min smärta på grund av deras brist på kärlek. 

44 Jag längtar efter att se en stark tro i er, för det kommer en tid av förföljelse då ni kommer att bli 

förhörda och dömda. När ni är utrustade kommer jag att tala genom er och avslöja mig själv i era 

kärleksfulla gärningar för era medmänniskor. 

45 Var barmhärtig och du kommer att få barmhärtighet från dina medmänniskor. Lyssna på mina 

inspirationer och avvisa faror och frestelser. De som omger mig idag är inte rättfärdiga, men de är på väg 

att bli det och uppnå frälsning. 

46 Allt du ber mig om med ödmjukhet och god vilja kommer jag att ge dig. Allt du ber om i Marias 

namn för att främja din andliga utveckling kommer att beviljas dig. Be om allt, för du är ett barn i mina 

ögon som jag älskar och vill rädda. 

47 Ni har kommit till jorden enligt min vilja, därför har jag gjort mig känd för er. Jag har medvetet 

valt hårda hjärtan för att ge er bevis på kraften i mitt ord när jag förnyar dem. Min kärleks mejsel har 

jämnat dem, min godhet har besegrat dem. 

48 Själarna har hört min röst genom sitt samvete, som fick människan att inse sina överträdelser. 

Hjärtan har bekänt sin skuld till Fadern från ande till ande och i hans närvaro har de upptäckt många 

överträdelser som de själva inte kände till. 

49 Hur många säger inte till mig i tystnaden i sina hjärtan när de lyssnar till mig: "Fader, din blick 

tränger in i mitt inre - vad kan jag dölja för dig?" Många gråter för att de inser den smärta de har orsakat 

sina medmänniskor, vilket var orsaken till att de återvände till den andra världen före den fastställda tiden. 

50 Min Ande gläder sig åt att se er, mitt folk, komma i stora skaror, och jag säger till er: kom, kom, 

det är inte för sent för er att gå till mina fält och bli arbetare, och inte heller för er att fatta ett beslut om att 

reformera er. När du sedan har känt värmen i fårhagen och återfått dina krafter, ska du inte vara otacksam 

mot herden som räddade dig, för du vet inte hur mycket det skulle kosta dig att han söker dig igen. 

51 Vad söker du i osäkra former, eftersom du kommer från dem? Varför ska ni utsätta er för nya 

bedrägerier, fastän ni fortfarande minns er smärta från världens förrädiska vägar? Gå ut på stigarna, ja, gå 

tillbaka till dem, säger Mästaren till dig, men gör det bara när du känner dig stark och din återkomst har 

som syfte att sträcka ut handen till den fallne eller söka den förlorade. Det är nödvändigt att ni har en 

fullständig kunskap om den plats som ni har kommit hit ifrån, så att ni kan förstå skönheten i den väg som 

ni nu går. 

52 Om du saknar kunskap om denna instruktion för att du inte har uppmärksammat mina lektioner 

tillräckligt eller för att du har tänkt för lite på det, kommer du att gå vilse på godhetens väg, och även en 

liten snubbla kommer att få dig att gå vilse. 

53 Titta och be, lyssna och tänk efter, så kommer du att ha tillräckligt med kraft för att omsätta mina 

gudomliga instruktioner i praktiken. 

54 Du lär dig att be, älska och lida. Detta är en värld av smärta där ni måste lära er att respektera Min 

vilja. Den kärlek du har till din Fader hjälper dig att uthärda prövningarna med tålamod och överlåtelse. 
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55 Det var min vilja att ni redan i den här världen skulle känna till den väg som leder in i mitt rike 

genom att lyda budorden i min lag. Slutför din uppgift på jorden, missa inte det här tillfället. Vem kan med 

säkerhet säga att Fadern kommer att ge dig en reinkarnation där du kan gottgöra dina misstag och ta igen 

förlorad tid? I mitt ord har jag sagt till er: Var flitiga, men handla inte förhastat. Gör rättvisa åt det andliga 

och det mänskliga. Förena alla dina krafter och sinnen till en enda vilja. 

56 Den smärta som tålamodet ger är inte ofruktbar, för den ökar tron, den lyfter upp och renar. Den 

kommer aldrig att vara ett hinder utan en stimulans på vägen mot en uppåtgående utveckling och 

gottgörelse. 

57 Var ödmjuk, då kommer du att ha sann kärlek till dina medmänniskor, då kommer du att vara stark 

nog att motstå världens frestelser. Varför drömmer vissa om jordiska nöjen, andra är ute efter rikedomar 

och åter andra får makt för att förödmjuka de svaga? Eftersom de är för svaga för att stå fast i godheten 

och de ger efter inför frestelsen. 

58 Jag har gjort mig känd på denna punkt på jorden och lämnar mitt ord som en gåva till alla 

människor. Denna gåva kommer att avlägsna mänsklighetens andliga fattigdom. 

59 Jag fyller dig med mod så att du kan bryta kedjorna som binder dig och bli fri att följa mig. 

Förförelsen har etablerat sitt rike på jorden och förslavat människor. Men dessa kommer att få auktoritet 

att besegra synden, lasterna och köttet. Ni som följer mig - praktisera kärlekens aktivitet i alla dess former, 

då har ni verkligen älskat. Men förvänta dig inte tacksamhet från männen. Du kommer inte att få kärlek för 

kärlek, världen kommer inte att trösta dig och ibland kommer den att förråda dig. Men oroa dig inte: om 

du behöver tröst, kärlek, frid, helande balsam, vänd dig till honom som gav dig bevis på sin kärlek med sitt 

ord och sitt blod. Men vad kunde du be mig om i dessa kritiska ögonblick som jag inte kunde bevilja dig? 

60 Om den absoluta och fullkomliga frid som din själ kommer att åtnjuta i det hinsides ger jag dig 

redan här en del. Men denna värld saknar denna frid, saknar tro, famlar i mörker och faller ner i djupa 

avgrunder. I själva verket vet den inte vart den är på väg eftersom det inte finns någon hand som leder den. 

61 För detta förbereder jag människor som kommer att föra mitt ord vidare med sina läppar så att det 

kan bringa ljus till människornas sinnen och fred till jordens folk. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 96 
1 Föda er med mitt ord, som är Andens bröd. Men för att detta bröd verkligen ska nå era hjärtan är 

det nödvändigt att ni frigör er - om så bara för några ögonblick - från allt som binder er till denna värld. Ni 

vet alla hur ni kan stiga upp till mig, men ändå ser jag er ofta gråta för att ni känner er ovärdiga, utan att 

veta att denna gråt renar och förbereder er för att nå mig. 

2 I mitt ord finner du evigt liv för din själ. Om du utforskar den kommer du att upptäcka den 

gudomliga essensen, kärleken och kraften som jag utstrålar till universum. 

3 Elever och lärjungar, inse hur nära jag är er. Men om ni vet detta, varför finns det då tillfällen då ni 

ropar till mig med förtvivlan eftersom ni tror att jag inte hör er? Din brist på förståelse är anledningen till 

att jag måste upprepa min undervisning för dig. 

4 Jag vill att ni redan nu ska uppnå den nödvändiga förandligandet för att kunna känna min närvaro, 

och när ni inte längre hör mig på denna meditationsväg och när ni finner dessa platser där ni träffas till 

synes tomma och öde, bön i tystnad, ska upphöjningen av er ande räcka för att ni ska kunna känna min 

närvaro och fyllas av min ande. 

5 Välsignade är de som lär sig att stiga upp till mig, för de kommer från oändligheten att få den 

inspiration som kommer att leda dem längs den väg som är utstakad av mina läror. Med vilken glädje 

kommer de inspirerades läppar att öppna sig för att vittna om min närvaro för sina bröder. 

6 När Mitt Ord inte längre kan höras genom det mänskliga intellektuella organet, kommer de 

frigjorda naturkrafterna att tala till människorna och vittna om den händelse som innebar denna gudomliga 

manifestation. 

7 När Min ljusstråle var på väg att nå ner till människans förståelseorgan, skakades naturen och de 

frigjorda elementen fick människorna att darra, väckte nationerna och förvånade vetenskapsmännen. 

8 Glöm inte mina anvisningar så att ni under era förberedelsedagar inte blir rädda för de prövningar 

som mänskligheten kommer att utsättas för. Er uppgift är att be, att fördjupa er och att utöva 

kärleksfullhet, de enda förtjänsterna genom vilka detta folk kommer att rädda sig självt från stormarna och 

genom sina kärleksfulla gärningar kommer de andra folken att få tröst. 

9 Även om mitt ord smeker din ande så får det dig inte att sova, tvärtom, det väcker dig till ett högre 

liv. Närma er mig med rena tankar, låt inte köttet förföra er till att livnära er på sensuella nöjen eller nöjen, 

då har ni tagit ett fast steg mot förandligande. 

10 Jag har talat mycket i era hjärtans öken utan att min röst har fått ett eko i mitt folks ande. Nu när 

jag talar till er genom dessa röstbärare bör ni uppmärksamma det ord som kommer från deras läppar, om 

ni tror på mig och vill uppnå fred. 

11 Ingen är förvånad över att jag letar efter honom när han går vilse eller att jag följer hans steg på 

världens stigar, för ni tillhör mig, ni är verket av min inspiration som Fader. Har du inte redan föreställt 

dig hur vackert det kommer att bli när barnen en dag söker och älskar sin Fader på samma sätt som han 

älskar dem? Hur annorlunda kommer ditt liv att bli då, och hur nära du kommer att känna mig i ditt hjärta! 

12 Mitt ord har alltid varit kärleksfullt, oföränderligt i den förlåtelse och barmhärtighet som jag har 

visat dig. Jag vet att ni kommer att resa er med en fast beslutsamhet att förnya er själva och att ni kommer 

att återlämna till mig allt som jag har anförtrott er med den renhet med vilken ni tog emot det. Det är 

därför jag låter er höra mitt Guds ord och ger er otaliga tecken på min kärlek till er. 

13 Den tid av rättfärdighet som du lever i motsvarar den smärta som anger början på din rening. 

14 Kom ihåg att jag har profeterat för er om ett krig mellan religiösa samfund och att jag har meddelat 

er om en strid mellan läror. Sannerligen säger jag er att striden redan har börjat. Vilka av dem kommer att 

nå sitt mål? Ingen vet, men jag säger er att det inte är människan som kommer att vinna, utan sanningen 

kommer att vinna i denna kamp. Jag vill att ni förbereder er som goda soldater så att ni vet hur ni ska 

försvara min sak. 

15 Idag kommer du för att söka näring för din ande och du strävar efter att köttet ska underkasta sig 

och avstå från onödiga tillfredsställelser. Ni kommer som goda och uppmärksamma lärjungar, och det är 

därför ni tystar era sinnen och låter anden stiga upp till mig i en kärleksfull och vördnadsfull bön. Jag tar 

emot dig, tröstar dig och återupplivar dig. 
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16 Här finns många av dem som vid andra tillfällen var laglärare eller vetenskapsmän. Nu har deras 

sinnen vaknat till andlig kunskap och de är övertygade om att de inte kommer att finna den högsta 

sanningen i begränsad mänsklig kunskap. 

17 Här finns de som vid andra tillfällen var mäktiga och rika på jorden och som nu har lärt känna 

fattigdom och ödmjukhet. Jag välsignar dem för deras överlåtelse och deras önskan om perfektion. Detta 

är ett bevis på min kärleksfulla rättvisa, eftersom jag låter dem komma till jorden igen för att visa dem 

ytterligare en sida i den eviga visdomens bok. 

18 Mänskligheten lever i ett kaos som den inte kan befria sig från. Hon behöver hjälp och jag är alltid 

beredd att ge henne den. Jag förväntar mig bara ett ord från henne, en kort bön eller ett ögonblick av 

ånger, sedan lyser jag upp hennes väg och förvandlar denna värld av mörker till en fridens dal där 

människan känner sig som ägare till det liv jag har gett henne. 

19 Din uppgift är inte begränsad till att rädda din själ. Du måste hjälpa dem som har gått vilse att hitta 

vägen igen. Vid varje tillfälle påminner jag er om denna uppgift. När kommer ni att börja förandliga er 

själva? När kommer du att göra min vilja? Om ni utnyttjar den här tiden och bär mitt ord i era hjärtan utan 

att lägga till främmande idéer till era trosuppfattningar, om ni stiger upp till mig med renhet, kommer ni 

tydligt att få den andliga inspirationen som kommer att ge er näring och få alla som är runt omkring er att 

uppnå nåd och frid i sina hjärtan. 

20 År 1950 är mycket nära, och sannerligen säger jag er att mina lärjungars liv kommer att förvandlas. 

Efter det datumet kommer ni att se naturkrafterna frigöras och människor resa sig i krig om idéer, 

vetenskaper och doktriner. När detta händer kommer förvirringen och smärtan att bli så stor att ni kommer 

att önska att Mitt Ord ska höras igen genom det mänskliga förståelseorganet.Men jag har redan sagt till er 

att denna manifestation inte kommer att upprepas. Er uppgift är att förbereda er för de kommande 

prövningarna och att uppmuntra era medmänniskor. 

21 Var vaksamma, för i den tiden kommer falska kristusar, falska Elias och profeter att dyka upp, och 

de godtrogna kommer att vara i fara eftersom de inte vet hur de ska skilja sanning från bedrägeri. Just då 

ska ni tala utan begränsning och bekräfta mina ord, och ni ska visa att ni är barn till det folk som jag lärde 

ut under den här tredje eran. 

22 Till den här nationen kommer män och kvinnor från alla platser på jorden i längtan efter 

vittnesbörd om min återkomst, och mitt verk, förkroppsligat i mina lärjungar, kommer att välkomna dem 

som en kärleksfull mor. 

23 Lär er av mig så mycket ni kan så att ni i morgon kan bli lärare för era medmänniskor. Era 

handlingar av kärlek och osjälviskhet kommer att vara den bästa påminnelsen om mig och det bästa 

vittnesbörd ni ger om mitt ord. Stärk din ande i mina läror och du kommer att upptäcka att så länge som 

tron finns där kan det inte finnas någon trötthet, rädsla eller modlöshet. Du kommer att få stöd för dina 

prestationer och din ansträngning. 

24 Under den andra eran valde jag ut tolv lärjungar och utan att fråga vem som kallade dem att följa 

honom, kände de kallelsen i sin ande och lämnade allt bakom sig för att följa mitt spår. På samma sätt har 

jag valt er för att förbereda er och kalla andra genom er förmedling. 

25 Se till att dina gärningar gör dig värdig och att du känner dig kvalificerad att leda dina 

medmänniskor. Glöm inte att en blind man inte kan leda en annan blind man. Om människor behöver ljus, 

ge dem det och ta dem vid handen som yngre bröder och systrar. Laga varandra så att ni senare kan hela 

era grannar. Var stark i din kamp och dela din styrka med de svaga. 

26 Jag ger dig den tid som krävs för att utföra det arbete jag anförtror dig. Män och kvinnor, arbeta för 

mänsklighetens andliga uppstigning. Varje tanke och varje verk av dig kommer att förbli nedskrivet, och 

jag kommer att se till att varje kärleksfrö blir fruktbart. Överlåt det åt mig att bedöma era gärningar, och 

publicera inte den kärleksverksamhet som ni utövar om ni vill få en belöning. Sök inte efter 

hedersbetygelser, inte efter vasaller, inte efter någon betalning. Var ödmjuk, barmhärtig och osjälvisk så 

kommer jag att prisa dig. 

27 Om det är Min vilja att göra er till ägare av jordiska tillgångar, ger Jag er dem så att ni delar dem 

med era behövande bröder och systrar, med dem som inte har någon rikedom eller stöd, med de svaga och 

sjuka. Men många av dem som inte har någonting på jorden kan låta dig ta del av deras andliga tillgångar. 
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28 Om ni som har tagit emot mitt ord inte talar om denna sanning kommer de enkla och obildade att 

tala. Var medveten om att den här undervisningen har anförtrotts er så att ni andligen kan frälsa många 

människor som har gett efter för den börda av modlöshet och bitterhet som det krig eller den kamp som 

varje person utkämpar inom sig har lämnat inom sig. 

29 Be verkligen, älskade människor, nöj er inte med att prisa Min Gudomlighet med vackra ord. 

Älska dina medmänniskor och stå upp för freden mellan folken. 

30 Detta folk, som jag har undervisat sedan tidernas begynnelse, kan inte avstå från sitt andliga 

uppdrag. Det är att vara ledare, profet och budbärare bland människor. För den har jag uppenbarat den 

perfekta tillbedjan av mig, och idag har den möjlighet att fullborda uppförandet av det tempel som den har 

fått i uppdrag att uppföra från början. 

31 Jag har avlägsnat den från varje korrumperande inflytande så att den kan ta emot min gudomliga 

uppenbarelse i all sin renhet. Endast Mästarens instruktioner och Marias ljuva röst kommer att höras i den 

helgedom som Mitt folk för närvarande bygger i den innersta delen av sin ande. 

32 I alla tider har jag gett mina barn andliga uppenbarelser. I varje tidsålder har jag manifesterat mig i 

olika former, och i varje tidsålder har jag också funnit människor på olika andliga nivåer. I dag har jag 

överraskat dem medan de var förslavade av en materiell, egoistisk och vetenskaplig tillvaro, och deras 

själar har blivit materialiserade utan att inse värdet av andliga gåvor. 

33 Människan i denna tid utkämpar inom sig själv den största andliga kamp som människan någonsin 

har upplevt, eftersom hennes vetenskapliga framsteg och intellektuella utveckling står i motsättning till 

den utveckling som hennes ande har uppnått. De vägrar att lyssna till sitt samvete och försöker kväva sina 

impulser till frigörelse utan att inse att de lever i en tid av försoning och dom. 

34 Öppna era ögon, älskade människor, och förstå att jag har bestämt er att vara världens ljus, och 

därför får ni inte låta er drivas av de passioner som andra är underkuvade av, och inte heller förlora er 

själva bland de folkmassor som går blint genom livet. 

35 Du säger till mig att det är svårt att uppnå förandligande i en tid som denna, i ett liv som det 

nuvarande. Men jag säger er att det inte är omöjligt och att den ansträngning ni gör för att frigöra er från 

det onda och ägna er åt ett klokt och upphöjande liv är mycket förtjänstfull. 

36 I denna kamp kommer de som kastar ut rädslan för andras bedömning och kritik ur sina hjärtan att 

segra, och de som glömmer sig själva för att tjäna sina grannar kommer att höja sig andligt. 

37 Jag, Mästaren, Fadern, har kommit ner genom detta ljus till er ande, och därför har ni kallat denna 

uppenbarelse för spiritualism. Så när man frågar dig vad spiritualism är, säg att det är den undervisning 

som avslöjats under den tredje eran genom den gudomliga mästaren: undervisningen om spiritualisering. 

38 Men om man frågar dig vad spiritualisering är, säg att det är upphöjda tankar, renhet i verk och 

ord, ett upphöjt och högtstående liv. 

39 Ni, som studerar denna undervisning, bör ofta fråga er själva om ni anstränger er för att med rätta 

kalla er för spiritualister. För att hjälpa er i detta arbete har jag gett er mitt ljus, för det är ni som har fått i 

uppdrag att bygga det andliga templet för min gudomlighet. Genom ert samarbete kommer ni att bilda 

templet: Vissa kommer genom sin ståndaktighet att vara grunden, de som når större mognad kommer att 

vara murarna, andra kommer med sin kärleksverksamhet att vara tempeltrapporna och ytterligare andra 

kommer med sin ordgåva att vara som klockor som kallar på människor med sin ringning. Vissa kommer 

genom sin inspiration att symbolisera höga torn och kupoltak på mötesplatser, och det finns de som genom 

sin kärlek till människor kommer att vara som portar som alltid är öppna för de behövande, de törstiga, de 

sjuka och de missförstådda. 

40 Detta tempel kommer att fullbordas när enigheten bland mina lärjungar har blivit sanning. Dess 

bas kommer att ligga på jorden och dess kupoler kommer att nå himlen. När den väl är fast etablerad 

kommer den att finnas i hela universum. Tro på detta arbete och arbeta utan uppehåll. 

41 Låt ingen avskilja sig från den uppgift som anförtrotts honom, så att hans helgedom inte saknar 

fasthet. Ni måste alla sträva efter att nå samma insikt så att detta tempel kan byggas upp med er andlighet. 

42 Titta och be. Älska varandra i sanning, så att inte högmodet griper tag i era hjärtan, för det är det 

fröet som förstör ödmjukhet och barmhärtighet. Akta er för att det inte ska hända er samma sak som det 

hände med byggarna av Babel, som deras stolthet förstörde. Kom ihåg att det dåliga fröet var orsaken till 
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att dessa människor splittrades. Tornet förblev oavslutat och förvirringen bland stammarna var så stor att 

de delade upp sig i folkgrupper som fortfarande lever åtskilda i dag. 

43 Ett enda ljus har fallit över er: Min Andes ljus, som är som en lysande fyr och en första impuls för 

att ni ska bli ett och harmoniska. 

44 Ta de första nationernas erfarenheter som vägledning för ditt beteende. Reflektera över deras 

prövningar och dra nytta av deras exempel. Bygg upp och arbeta, idag i köttet och imorgon i anden, och 

fortsätt på detta sätt tills ni alla har gått in genom kärlekens portar till sanningens tempel. 

45 Ingen kommer att vilja avvika ens ett steg från den väg som min lag har stakat ut, för ni kommer 

bittert att beklaga varje förlorad stund, varje snubblande, varje misstag. 

46 Mästaren förväntar sig att hans lärjungar i den tredje eran ska följa i hans fotspår liksom de som 

vittnade om mig i det förflutna. Till er som lyssnar till mig säger jag: Vänta inte tills ni är i anden för att 

börja er uppgift. Eftersom jag har talat till er nu när ni bor på jorden är detta ett tecken på att ni har ett öde 

att uppfylla i detta hem. I detta fullbordande kommer er största kamp att vara med er själva. Men om du 

använder dina förmågor kommer du att ha övervunnit dina svagheter och allt annat kommer att bli lätt för 

dig. 

47 När detta folk är förenat och utrustat kommer Elia att förkunna för mänskligheten att Herrens folk 

återuppstår. Tänk nu på hur stor er kamp kommer att vara för att göra era liv till en instruktion och en 

lektion för mänskligheten. Därför säger jag er att ni ska granska era verk, så att ni får kunskap om vad ni 

gör. Men om det uppstår handlingar eller tankar som du inte kan urskilja om de är inom eller utanför 

lagen, lyft din ande i en sann andlig bekännelse till mig, så kommer Min röst att visa dig sanningen genom 

att manifestera sig genom att lysa upp dina tankar och i frid i dina hjärtan. 

48 Denna typ av kommunikation ska inte verka omöjlig för er, för det är samma sak som jag har 

uppenbarat för er sedan början av mänsklighetens existens. I den nuvarande tiden, när materialismen 

regerar som aldrig förr, inspirerar jag er till fullkomlig bön, just när världen, uppdelad i sekter och 

religiösa samfund, förgäves försöker ge sin ande näring med riter och traditioner och glömmer den sanna 

bön som sprunger ur djupet av er varelse för att stiga upp till mig på kärlekens väg. 

49 Allt i denna tid talar till mannen om dom, men hans hårda hjärta förblir orubbligt. Naturkrafterna, 

plågorna, de märkliga sjukdomarna, de dagliga händelserna på olika platser på jorden är tecken som 

förkunnar den gudomliga rättvisan. Ändå är det ingen som verkligen ber, och mycket få studerar de ord 

som mina profeter har lämnat efter sig. 

50 Från de tidigaste tiderna har allt det ni ser idag förutsagts, och även i den nuvarande tiden har jag 

genom de första röstbärarnas mun profeterat händelser som mycket snart blev sanna. 

51 Vilka av dem som för närvarande hör mitt ord kommer att vända mig ryggen? Det är bara jag som 

vet. 

52 De som sökte sig till Jesus på den tiden i hopp om att få världens rikedomar och världsliga 

tillgångar blev besvikna när de såg att den kung som deras förfäder hade meddelat dem att han skulle 

rädda sitt folk var utan krona, utan spira och utan tron - med tomma händer och nakna fötter. De kunde 

inte se i Jesus den utlovade Messias. Tänk nu på alla de resor som dessa själar var tvungna att göra för att 

återfå den frid och de nådegåvor som de inte använde. Idag finns de bland er. 

53 Förstå att din själ inte föddes vid samma tidpunkt som din kropp, utan att den har levt i olika 

epoker, och idag, när den känner min närvaro, kommer den ivrigt till mig och ber mig att låta den höra 

mitt ord fram till slutet av min manifestation. Hon känner att hon i en annan tid inte ville höra mig och till 

och med avvisade mig, och nu vill hon gottgöra sitt misstag. 

54 Ni har insett att ingen överträdelse är dold för mig, att varje fel måste rättas till och varje skuld 

betalas, men ni förstår också att denna rättvisa kommer från den gudomliga kärleken, som vill att ni ska 

vara fullkomliga eftersom ni är dess barn. 

55 Jag förgör inte mina barn, hur mycket de än förolämpar mig; jag behåller dem och ger dem 

möjlighet att gottgöra sina överträdelser och återvända till den väg de lämnat. Men även om jag har förlåtit 

dem så konfronteras de med frukten av sina gärningar, och det är dessa som dömer dem och visar dem den 

rätta vägen. 

56 Världens stora nationer vill ha krig, kräver blod, och de som känner sig kränkta kräver hämnd, utan 

att förstå att de alla obevekligt faller mot samma avgrund. De vill inte förstå att den makt de jagar med så 
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stor iver snart kommer att förvandlas till en kalk vars innehåll kommer att vara smärta, förtvivlan och död. 

Men sedan, när de som törstar efter storhet, de som hungrar efter hämnd, befinner sig i avgrunden, när de 

befinner sig i sin största trångmålighet, kommer de att kunna höra min röst säga till dem: "Min frid vare 

med er!" I det ögonblicket kommer det att bli ljust i alla själar och deras samvete kommer att tala med en 

klar röst och kommer att höras av alla. Inom människan kommer andens kamp att bryta ut mot 

materialismen, och i min undervisning kommer hon att finna det ljus som behövs för att segra. 

57 Ni blev besvikna eftersom jag inte tar med mig materiella skatter och rikedomar för att smickra er 

och på så sätt få er att följa mig. Snarare måste en del av er lämna er höga levnadsstandard för att stiga ner 

till den låga nivå som dessa skaror som lyssnar till mig har, och det beror på att de har erkänt mig och 

förbereder sig för att överge sina fåfänga liv för att ägna sig åt uppgiften att reflektera över min 

undervisning och praktisera den senare. 

58 Om de första invånarna i den här världen, som levde i dygd, dök upp bland er, skulle de ge er ett 

vittnesbörd om den fred, oskuld och lycka som omgav mänskligheten på den tiden. De kunde också berätta 

att det inte fanns någon smärta och att jorden var som en moders livmoder och ansikte, att det bland de 

varelser som bodde på den bara fanns vänskap och broderskap. I sanning, den här planeten var utsmyckad 

som det himmelska hemmet. 

59 Även om jag skickade ut själarna på grundval av min bedömning för att leva på denna tillfälliga 

destination, ville jag ändå omge deras existens med mirakel som bevis på min kärlek, så att barnet inte 

skulle glömma sin Fader och att det skulle känna igen och också älska honom i alla hans verk. Men 

ingenting återstår av den värld, av den rikedom, av den renhet med vilken jag gav jorden till människan. 

Denna helgedom har skändats och orsakat smärta på otaliga sätt. Inse vad ni har gjort av det rike som 

Herren gav er för att vara som prinsar i det, som skulle ha hans visdom och hans kärlek som arv, som 

ägare till en värld som ni trots all er vetenskap ännu inte känner till. 

60 Klandra inte någon för att ha förlorat den nåd och frid som omgav detta liv i början. Skyll inte på 

era förfäder, för ni har prövats i alla tider och generationer och nästan alltid har ni fallit. Ändå har min 

kärlek och min barmhärtighet alltid varit närvarande i era liv. 

61 Någon säger i sitt hjärta: "Herre, om det var våra förfäder som syndade - varför ska vi bära 

konsekvenserna?" Men jag säger er: Vad vet du om de första invånarnas överträdelser på jorden? Vem 

säger att du inte hör till dem som bildade de första generationerna? Vakna nu, se och be, förstå att det inte 

är din kärlek utan din smärta som kommer att rena mänskligheten och ge den dess värdighet tillbaka. På 

den förberedda jorden kommer jag att sprida fröet av min lära, som jag för närvarande avslöjar för ett 

ödmjukt folk som har kunnat känna igen mig genom kärnan i mitt ord och som är kapabla att vid rätt 

tidpunkt förmedla de goda nyheterna till mänskligheten. 

62 Jag vill att minnet av mitt ord ska vara outplånligt i er, att det lever, består och alltid är närvarande 

i ert minne, och att ni vittnar om det för era medmänniskor genom era kärleksfulla gärningar. 

63 Ni förbereddes av mig i rättvisans tid, så att ni skulle få bevis på min kärlek och inte klaga i 

efterhand och säga att ni inte visste något om vad som skulle komma över er. Min dom kommer att kännas 

av varje själ, ingen av dem kommer att undkomma denna lag, och min eviga kärlek kommer att besegra 

varje fel och envishet i ondska. Mörkret kommer att skingras och endast ljuset kommer att finnas kvar i 

varje varelse. 

64 Studera den här instruktionen noggrant och ni kommer så småningom att förstå att ingen är 

förlorad för gott, att ingen är långt borta från mig och att alla era vedermödor kommer att nå min Ande och 

att alla era gärningar kommer att dömas. Men jag säger er: När ni har sett mig på nära håll som domare 

kommer ni att lära känna mig som Fader och verkligen älska mig. 

65 Under den andra tidsåldern markerade jag vägen för er med mitt blod; nu har ni den gudomliga 

essensen av mitt ord, och genom detta kommer ni att rädda er själva och nå fram till mig. 

66 På den tiden trodde människor med förhärdade hjärtan inte på mig, trots att de direkt bevittnade 

mina verk. Vad kommer att hända med dagens hårdhjärtade, nu när mina manifestationer är mindre 

meningsfulla? 

67 Rengör ditt hjärtas kärl inifrån och ut så att endast liv och sanning kommer från dina läppar, och 

häll ut dess innehåll till dina bröder och systrar utan begränsningar. Var inte snål och agera som jag som 
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äger allt och ger er allt. Var mina medlare gentemot era medmänniskor och arbeta outtröttligt med det 

världsomfattande andliga återuppbyggnadsarbetet. 

68 Är du förvånad över att din Herre bryr sig så mycket om dig som fortfarande är ofullkomlig? 

Skälet är att ni tillhör mig. Jag älskar dig, och det är därför jag har kommit för att söka efter dig. 

69 Ni frågar mig varför ert kött orsakar er smärta och det finns sorg i era hjärtan när jag har sagt till er 

att jag älskar er. Till detta svarar jag dig: Eftersom jag under den andra tidsåldern, trots att jag var 

oskyldig, led för er skull för att göra er värdiga att vara med mig, kan ni för närvarande inte veta om ni 

inte lider för att med era förtjänster hjälpa andra själar som inte kunde frigöra sig från synden. Ta mig som 

exempel i era prövningar, utan att tänka på belöningen eller den belöning ni kan få. Tänk på att du ännu 

inte har tillräckligt med förtjänster för att få andra att få förlåtelse för din skull. Därför ger jag er nya 

möjligheter att utvecklas uppåt så att ni till slut kan få det som har utlovats till er sedan tidernas 

begynnelse: själens frid. 

70 Varför fruktar ni världen och arbetar i hemlighet, trots att mitt arbete är högre och bara inspirerar 

till kärlek och lär barmhärtighet? Du bör känna dig lycklig eftersom jag har valt dig för att ge dig detta 

andliga uppdrag. Vänta inte på en tid av ännu större vedermödor för att bekräfta mina profetior, och ägna 

er inte åt att fullfölja er uppgift bara av rädsla för straff, för om ni gjorde det skulle ni inte vara kärlekens 

och trons apostlar. 

71 Sannerligen säger jag er att de som älskade mig och följde mina instruktioner är med mig. Detta 

innebär att de gjorde sig värdiga att bo i fredens boning. 

72 Inåt sett säger du till mig att innehållet i mitt ord är känt för dig, att det är samma lag i essensen 

som jag alltid har gett dig, och sannerligen säger jag dig att detta ord som du hör genom mina röstbärare 

kommer från samma källa som det ord som jag lät dig höra genom Jesu mun. 

73 Lyssna uppmärksamt på den undervisning som påbörjades i tidigare tider. 

74 "Ordet" är den bok som öppnades i början av din andliga utveckling och som aldrig kommer att 

stängas. 

75 Följ mig i striden, förstå mitt arbete och håll ut till slutet, i förtröstan på att min omsorgsfulla 

kärlek kommer att följa dig vart du än går. Jag vill se er förenade och utrustade, för jag kommer att ta var 

och en som har blivit stark i tjänst för att göra honom till en ambassadör för min undervisning. 

76 Varje ord som kommer från dessa röstbärares läppar kommer att gå i uppfyllelse, och varje profetia 

från Mina utvalda som har sett på och bett kommer att förbli nedskriven och kommer att gå i uppfyllelse i 

sin tid som bevis på de andliga gåvor som jag har gett detta folk och som vittnesbörd om sanningen i Mitt 

budskap till mänskligheten. 

77 Öppna boken om det förflutna, där finns din historia. Läs den, upplyst av samvetets ljus, och du 

kommer djupt att känna den nya tidens sanning. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 97 
1 Min, Mästarens, kärlek och Marias moderliga helande balsam sänker sig över dina sår. Modern är 

alltid med mig för att förena sin ömma undervisning med den undervisning som jag ger er, och hon breder 

ut sin skyddande mantel över denna mänsklighet som vandrar långt ifrån den väg som jag stakade ut med 

mitt exempel på korset. 

2 Med hur mycket kärlek kommer jag tillbaka till er efter att ha korsfästs och förkastats i den andra 

tidsåldern. Jag kommer som far, som bror, som mästare, som vän. 

3 Nu är det ni som gråter, för er ande bävar inför mina ord om förlåtelse. Men denna gråt renar er 

och vägleder er till den väg som ni måste gå i morgon som mina lärjungar. 

4 I sanning säger jag er att det är få som har hört mig i denna tid och som inte har känt sina hjärtan 

rörda. Därför, medan vissa ägnar sig helt och hållet åt min tjänst, fortsätter andra att lyssna på mig och 

förväntar sig att jag ska tilldela dem deras uppgift. Vissa välsignar Mitt namn även i de svåraste 

prövningarna, andra vänder sig bara till Mig när de är i behov av Mig. Men jag behandlar dem alla som 

älskade lärjungar. Vissa använder My 

läror till den sista, när de förstår innebörden av detta budskap. Dessa kommer att vara de starka när Mitt 

Ord inte längre kan höras i denna form. Det finns också de för vilka min förkunnelse inte har haft någon 

större betydelse och som nöjer sig med att lyssna på mig och därför slarvigt låter innebörden av mina 

instruktioner passera förbi dem. Dessa kommer att vara bland dem som kommer att längta efter mina 

nådegåvor i denna tid i morgon och bland dem kommer de att dyka upp som försöker återuppliva mina 

kungörelser, och glömma att den tid som jag har fastställt för mina uppenbarelser alltid har haft en 

tidsmässig gräns. 

5 Jag säger er att även gudomliga läror har ett slut. Gick inte Moses bort när han uppenbarade min 

lag för sitt folk? Minns ni inte att jag i Jesus gick upp till himlen mitt bland människorna när jag hade 

slutfört mitt uppdrag som Mästare och Frälsare, efter att ha sagt till er: "Allt är fullbordat"? Det är samma 

sak i denna tid: när min uppenbarelse kommer att levereras och de förberedda sinnena kommer att ha 

upphört att förkunna mitt budskap, och när de som jag har kallat "guldfjädrar" kommer att ha registrerat 

mitt ord och min andliga värld kommer att ha levererat sitt budskap, då kommer jag också att säga till er: 

"Allt är fullbordat". Då kommer denna röst att tystna och en ny era kommer att visa sig för lärjungarna: 

dialogen mellan andar och andar. 

6 Låt ingen ignorera den dag som Min Vilja har bestämt för att detta ska ske. Var därför medvetna 

om att denna tid närmar sig. Ät och drick det sanna livets bröd och vin, så att ni i morgon inte lider hunger 

och törst på vägen. 

7 Det är ljusets tid för detta folk som jag kallar från olika platser på jorden. Bland människorna 

upptäcker jag de som vill följa mig. En del har skulder till mig, andra har blivit lovade sitt arv. De är själar 

som jag har skickat för att bo på jorden, så att de har inkarnerat i köttet som en man eller kvinna, och vid 

dessa tillfällen finner jag dem i barnens, de vuxnas och de gamlas ålder. 

8 Jag letar efter de själar från vilka jag kommer att forma mitt folk för att förena dem och ge dem 

nya läror som kommer att leda dem till att ta ett steg framåt på deras utvecklingsväg. 

9 Varje gång har jag visat mig för mitt folk på olika sätt för att testa deras andliga känslighet. Vid 

den här tiden när jag gör mig känd genom det mänskliga förståelseorganet, prövar jag alltså deras tro och 

andlighet när jag säger till dem: "Här är jag med er i andevärlden, så som jag har lovat er". 

10 Även under den andra epoken prövade jag dessa människors tro när jag genom Jesus sade till dem: 

"Jag kommer från Fadern, men den som känner Sonen känner Fadern". Många århundraden tidigare hade 

jag på Sinais topp sagt till folket: "Jag är Jehova, er Gud". 

11 I varje tidsålder har ni väntat på mig, men när jag har varit hos er har ni inte känt igen mig på 

grund av er brist på utrustning och förandligande. Jag säger till er: Oavsett vilken form min närvaro tar 

kommer den alltid att innehålla sanning och gudomlig livsenergi. 

12 Jag har berättat för er att jag har använt olika former för att göra mig känd för världen. Men dessa 

var inte en mask för att dölja min Ande för er, utan för att förmänskliga mig, för att begränsa mig och på 

så sätt göra mig hörbar och påtaglig för människorna. Nu säger jag er att innan ni gör er bedömning bör ni 

först höra denna röst tills ni blir övertygade eller upplysta, när den blir ljus i anden. 
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13 Jag vet att ni dömer röstbärarna genom vilka jag ger er mitt ord, och att ni dömer dem som orena, 

syndiga och ofullkomliga. Men jag säger er att jag inte sökte män och kvinnor för att de skulle vara rena, 

tvärtom sökte jag syndare för att höja dem genom min manifestation. Tror ni att det finns människor med 

rent hjärta, ren kropp och ren ande genom vilka jag borde ha gjort mig känd? Jag säger er, jag skulle inte 

ens ha hittat dem bland barnen! 

14 Om jag har gjort mig själv känd för människorna genom sinnesorganen hos några av dem, så beror 

det på att människan representerar det största verket av allt jag har åstadkommit på jorden - med tanke på 

att jag har utrustat henne med ande. Finns det någon bättre tolk än honom som Min Ande kan hitta för att 

tala till mänskligheten? Detta är anledningen till att människan alltid har varit Mitt bästa sätt att 

kommunicera Mina gudomliga tankar till er. 

15 På detta sätt har jag tagit hand om den mänskliga anden med oändlig kärlek och omsorg för att 

höja den till den Eviges och Fulländades områden. 

16 Människan placerades mitt i paradiset av Min skapelse för att hon skulle kunna glädja sig åt sin 

Faders arbete, bli full av vishet och, som en andligt mogen person, bli en del av Min gudomliga konsert. 

Jag gjorde det älskade barnet till en prins på jorden genom att ge honom makt över de varelser som står 

under honom. Hela hans väg var upplyst av ljuset från min Ande, ett ljus som ni kallar samvete. 

17 Människan har upplevt mirakel på sin långa utvecklingsväg, men hon är knappast i början av den, 

för hon har fortfarande mycket att lära. Förstå att när jag talar till er om mirakel, menar jag inte bara de 

mirakel som ni fortfarande kommer att upptäcka på vetenskapens vägar, utan också de andliga 

uppenbarelserna. 

18 Den tid som du lever i är full av överraskningar och upplysning för din ande - en tid då alla din 

andes förmågor och känslighet kommer att vakna upp i den innersta delen av din varelse. Lyssna, 

reflektera, stig upp från barnlärjungar till lärjungar genom att lära er i den bok som Mitt Ord avslöjar för 

er. Studera naturen och betrakta universum, som också talar till dig med Mästarens röst, eftersom jag är 

närvarande i allt. Observera med kärlek, eller åtminstone med intresse, och du kommer att upptäcka att allt 

pekar på vägen till sanningen. Ni har aldrig varit förberedda som ni är idag för att förstå att allt vittnar om 

mig och att mitt spår finns i allt som det oförstörbara sigillet från Livets Upphovsmästare. 

19 Materialvetenskapen har avslöjat många hemligheter för dig. Förvänta dig dock aldrig att din 

vetenskap ska avslöja allt du behöver veta. Den tidens vetenskap hade också sina profeter, som man gjorde 

narr av och trodde var galna. Men efteråt, när det som de förkunnade visade sig vara sant, blev ni 

förvånade. 

20 Om på detta sätt vetenskapens profeters ord uppfylldes - de som förutspådde den mänskliga 

vetenskapens förgängliga frukter - hur kommer då Guds siares profetior att uppfyllas när de förkunnar för 

er upprättandet av ett fredsrike som kommer att vara oförgängligt i människornas hjärtan? 

21 Nu tillkännager siarna en ny värld. De är profeter som är sända av mig för att ni ska lyssna på dem, 

och om ni hade förberetts genom att studera mina ord och löften från gångna tider, skulle inget av det som 

jag har uppenbarat för er i nuet ha förvånat er. Men jag har funnit er trötta, sjuka och upptagna av det 

mänskliga livets saker, och därför var jag tvungen att, innan jag avslöjade stora visdomsläror för er, bota 

er, trösta er och inspirera er till förbättring och förnyelse, för att få er att välja fridens väg, vilket var det 

enda sättet för er att kunna reflektera över det andliga livet. 

22 Det återstår bara några få år för mig att vara med er genom denna kungörelse, och ni måste följa 

mina instruktioner. Tiden går inte förbi för min ande, men det gör den för människan. Använd därför dessa 

år som nu verkar så långa för dig, men som är korta för din ande. Jag lovar att hälla floder av visdom över 

ditt sinne, som kommer att vara det enda jag lämnar kvar till dig efter min avresa. Varken guld, namn eller 

titlar kommer jag att lämna till er, utan endast mina lärdomar. 

23 Detta frö har redan börjat bära frukt bland er, för om ni tidigare uttryckte er vördnad för mig på ett 

materiellt sätt, försöker ni idag istället att andliggöra er själva för att närma er sanningen. 

24 Genom en smältdegel av smärta måste er själ passera för att ni skulle kunna ta ett steg framåt på 

spiritualiseringens väg och bli mästare i ödmjukhet och tålamod, styrka och tro. Från din anda förväntar 

jag mig förståelse och respekt för andra. 

25 Döm inte dina medmänniskor efter hur de dyrkar sina gudstjänster. Jag säger er att jag är den enda 

som vet hur man i hjärtan kan upptäcka trons och kärlekens blommor, vars doft jag tar emot som andens 
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bästa offer. Inte heller avvisar de som inte erkänner den gudomliga moderligheten i Maria, som blev 

kvinna så att Ordet kunde ta mänsklig form i hennes jungfruliga sköte. Hon har också lärt er i dessa tider, 

för även i moderns hjärta finns det inga hemligheter för barnen. I sanning säger jag er att hennes röst som 

Moder kommer att höras av hela mänskligheten i denna tid. I mig kan du finna alla sorters kärlek, för å 

ena sidan låter jag dig känna min närvaro och min makt som Fader, å andra sidan låter jag en moderlig 

andedräkt komma till din varelse, eller så ger jag din ande glädjen att höra mig som Mästare. 

26 Låt detta frö gro inom dig, så att det från din innersta kärna kan spira alla de känslor som anden 

kan och bör manifestera - både mot sin himmelske Fader och mot sina medmänniskor genom att älska 

varandra. 

27 Kan ni föreställa er det jubel som kommer att finnas i den andliga världen när alla de som har levt 

för att synda, bråka och hänföra varandra äntligen kommer att älska varandra? Du kan inte föreställa dig 

din Faders glädje eller den glädje som då kommer att finnas i den andliga världen. Min Ande skapade er 

för att ni skulle vara omkring mig, för jag var ensam. Men jag har bestämt att ni ska älska varandra och 

fylla mig med glädje genom er kärlek. 

28 Jag är er Fader och jag hungrar och törstar efter er kärlek, för ni har avvikit från den väg som 

samvetet visar. Jag har skapat dig för att älska dig, men du ser ännu inte fullt ut detta ljus. Ni är fördärvade 

av era jordiska ambitioner, och även om ni ibland vänder era tankar till mig och är tacksamma för mina 

förmåner, har ni inte förstått att den bästa hyllning som er tacksamhet kan ge mig är den kärlek mellan 

bröder och systrar som min lära talar så mycket om för er. 

29 Älskade lärjungar, när ni hör mig tala på detta sätt verkar det svårt eller omöjligt för er att vara mig 

till lags, men detta tvivel kommer inte från er ande, utan från köttet, eftersom det är bräckligt. Anden, å 

andra sidan, skapades för att göra stora gärningar som är värda honom som gav den liv. 

30 Jag ger er denna undervisning för att höja er till det sanna livet. Var dock medveten om att 

människornas frälsning inte kommer att ske på ett ögonblick. För precis som de behövde tid för att sjunka 

andligt, kommer de också att behöva tid för att resa sig igen. Denna tid, som jag ensam kan tilldela dem, 

kommer jag att ge dem för att de ska kunna genomföra sin förnyelse, sin rening och återställa allt som de 

har förstört hos sig själva och hos sin nästa. 

31 Även om bara en liten del av mänskligheten hörde mitt ord under denna tid, får ingen tro att dessa 

människor var utvalda som rättfärdiga, för jag fann dem syndiga som hela mänskligheten. Ändå var det så 

det var bestämt i mina råd. 

32 I morgon, när essensen av detta ord har nått alla hjärtan, kommer ni att få veta att Mitt testamente 

gavs till alla Mina barn, och ni kommer att upptäcka att det i varenda en av Mina tankar och i varenda en 

av Mina läror fanns en smekning för dem som Mitt budskap nådde. 

33 Era sår har läkt, min balsam var i era hjärtan. Lyssna nu på mig, för snart ska du ge dig iväg till 

dem som också har smärta i själen och i köttet. Vem kan förstå deras lidanden bättre än ni som har upplevt 

dem? 

34 Livet som lärare gör studenterna till lärare så att de kan vara rådgivare och vägledare för sina 

medmänniskor med sitt ljus, sin kunskap och sin erfarenhet. 

35 Min undervisning, tillsammans med livets lärdomar, gör att själen lyses upp av samvetets lysande 

fyr och att människans steg blir ljus. Så länge detta ljus inte kan reflekteras utåt genom goda gärningar, 

upplyftande tankar och ord med andligt innehåll måste människan hysa känslor av svaghet, rädsla, 

själviskhet och misstro. Men när detta ljus börjar övervinna sinnets mörker, börjar avslöja sitt väsen, då 

kommer frid i hjärtat, tro och tillit till livet kommer att växa fram och göra själen stark så att den med 

jämnmod kan övervinna de svåra timmarna, de stora prövningar som varje öde innehåller. 

36 Mitt ord är vägen, det är den gudomliga lagen som leder dig till fulländning, det är ljuset som höjer 

själen, men som dämpades när köttet hävdade sig med sin oförsonlighet och inte lyssnade till samvetets 

inre kallelse. Ve då den själ som har gett efter för köttets impulser och låtit sig domineras av inflytandet 

från den värld som omger den, och som har bytt ut sin position som ledare mot en försvarslös varelse som 

mänskliga passioner och svagheter driver runt som de karga löven när de kastas runt utan riktning av 

vinden. Människan, som älskar friheten mest, är rädd för att underkasta sig den gudomliga viljan av rädsla 

för att hans Ande så småningom ska underkuva henne och beröva henne många mänskliga 
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tillfredsställelser som hon vet är skadliga för henne, och därför överger hon den väg som leder henne till 

det sanna livet. 

37 Köttet fruktar kampen med anden och söker ett sätt att fresta den genom världens nöjen för att 

förhindra dess frihet eller åtminstone fördröja den. Se hur människan har sin egen frestare inom sig! Det är 

därför jag har sagt att när han besegrar sig själv har han vunnit slaget. 

38 Mycket av det som jag berättar i denna kungörelse tas emot intuitivt av ett oändligt antal 

människor, för nu är det den tid då livet med sina lärdomar har gjort ljus i många själar, fått dem att 

reflektera och lära sig att lyssna till samvetets röst. De är på väg mot sanningen och förstår att detta är den 

väg som leder till fred, till sann frihet och till den högsta lycka som ger liv i harmoni med honom som 

skapade dig. 

39 Studera mina läror noggrant, lärjungar, för precis som ni har sett allt det som profeterna från den 

första eran meddelade er uppfyllas, så kommer ni att se allt det som jag har meddelat er genom dessa 

röstbärares mun bli verklighet. Vid varje vändning och dag efter dag blir ett av mina ord verklighet utan 

att du är medveten om det. 

40 Mitt ord måste gå ut från ditt land för att bli trott och lydigt, som det hände med Jesus, som var 

tvungen att lämna byn Nasaret, där han tillbringade sin barndom, för att finna tro i andra länder. 

41 Efter 1950 kommer jag inte längre att ge er Mitt Ord genom dessa röstbärare, men det kommer att 

bevaras i hjärtan där det ger näring åt tron, och de kommer att bära det vidare till andra nationer. 

42 Jag kommer att använda mig av människor med god vilja och hjärtan som strävar efter renhet i min 

undervisning för att låta detta budskap om kärlek och förlåtelse nå mänskligheten. De som går ut som 

budbärare ska vittna om godhet i sina ord och i sina gärningar, men de ska aldrig föra med sig bitterhet. 

Deras ögon ska fälla tårar för att de lider för en annan människas smärta, och deras tinningar ska bli vita 

för att de lider för sina medmänniskors skull. De ska leva och dö i kärlek, förlåtelse och välsignelse och nå 

slutet av sin resa utan bitterhet, trötthet eller besvikelse. 

43 Den tredje tidens lärjunge bör i sitt liv vara medveten om att det andliga fröets frukt inte skördas 

på jorden. Varför tappar då många av dem som kallar sig mina lärjungar modet inför människors 

otacksamhet eller likgiltighet? 

44 Jag har fört med mig oändlig godhet i Mitt Ord så att det kan följa dig genom hela ditt liv, eftersom 

Mitt Ord i din ande är styrka, mod och glädje i att älska och tjäna. Den goda lärjungen har inget att frukta 

och går gladeligen genom tuffa vägar och smärtsamma prövningar. Hans ögon, som alltid är vakna genom 

bön, kommer att upptäcka de fällor som hans fiender lägger framför hans fötter. 

45 Jag kommer att lämna dessa ord nedskrivna och de kommer att nå framtidens lärjungar, och när de 

studerar dem kommer de att finna dem fräscha, levande, och deras ande kommer att rysa av glädje när de 

känner att det är deras Mästare som talar till dem i det ögonblicket. 

46 Tror ni att allt jag har sagt till er är bara för dem som har lyssnat på mig? Nej, älskade människor, 

med mitt ord talar jag för dem som är närvarande och för dem som är frånvarande, för idag, för imorgon 

och för all framtid; för dem som dör, för de levande och för dem som ännu inte är födda. 

47 Ni säger att mitt ord och mitt verk är mycket stort, oändligt, men ni har försökt begränsa dem 

genom era verk. Åh, om ni bara kunde utrusta er själva genom att övervinna er materialisering och höja er 

själ genom god strävan efter kunskap och ett rättfärdigt liv, vilka underverk ni skulle få se! 

48 Det verkar löjligt för er att jag ibland ger er undervisning genom röstbärarens mun som riktar sig 

till hela mänskligheten, eftersom ni anser att er värld är oändlig och att antalet människor som inte känner 

till min förkunnelse är omätligt. Som svar säger jag er att när jag talar till mänskligheten gör jag det inte 

bara för dem som är närvarande, utan också för dem som väntar på den tid då de äntligen kommer att leva 

på jorden. Men vet att i mina ögon är er värld som en atom, och antalet människor som bor i den är 

obetydligt i jämförelse med alla de andliga varelser som utgör mitt rike. 

49 Verkar de medel som jag har valt för att göra mig känd för dig ibland alltför dåliga? Detta är inte 

det första tillfället då jag, som Fader, har använt mig av det mänskliga sinnet för att ni ska kunna höra mitt 

ord, mina uppdrag och mina uppenbarelser. Detta är ett sätt som jag alltid har använt för att tala till 

människor, och ni bör vara medvetna om att det gudomliga ordet alltid har kommit genom ödmjuka, enkla 

och till synes obildade förmedlare. 
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50 Studera och arbeta, lärjungar. Kom ihåg att jag med uthållighet har knackat på era hjärtans dörrar 

tills ni har öppnat dem för mig. Ibland talar jag bildligt till er, men jag gör det alltid med samma enkelhet 

som ni talar. Detta beror på att mitt ord nu förklarar det som jag en gång gav er i liknelser och som ni 

därför inte kunde förstå i sin rätta mening. Varför vandra på mörka stigar när jag har visat dig en ljus väg 

med mitt ord? 

51 Till dem som lyssnar till mig säger jag att de ska öppna sina ögon för ljuset från denna 

undervisning så att de kan förundras över dess storhet. 

52 När denna förkunnelse började genom de första röstbärarnas sinne, och jag talade till de första 

lärjungarna om de framsteg som skulle göras av dem som skulle komma efter dem, och berättade för dem 

att Mitt Ord skulle fulländas på de nya röstbärarnas läppar, suckade dessa skaror och avundades dem som 

skulle komma efter dem till Mästarens bord för att njuta av den mogna frukten. Sannerligen säger jag er att 

den mogna frukt som jag förutspådde är just den frukt som ni nu njuter av. För ni ska veta att Mitt Ord nu 

når sin höjdpunkt i detta sätt att manifestera sig för er. Det är bara några få år kvar till 1950, och i slutet av 

det året kommer Mästaren att ta farväl av er. 

53 I framtiden skall jag se till att mitt budskap når dem som på sin tid inte hörde mig genom denna 

undervisning. En del kommer att få det genom vittnesmålen från dem som lyssnade till mig, andra 

kommer att få det genom utskrifterna, och ytterligare andra genom gåvorna av intuition och inspiration. 

Profetian kommer således att gå i uppfyllelse och min Ande kommer att hällas ut över varje ande och allt 

kött vid denna tid. 

54 Din uppgift är att bana vägen genom att undanröja hinder och svårigheter och lämna ett spår av 

barmhärtighet och kärlek för dem som senare går denna väg i en önskan om förandligande. 

55 Mänsklighetens andliga uppvaknande är redan nära. Misströsta inte när du ser att åren går utan att 

människornas moral förändras till det bättre. Titta, lär dig, jobba och vet hur man väntar. Tror du på mitt 

ord? Glöm inte att jag har sagt till er att varje öga ska se mig, varje sinne ska förstå mig och varje mun ska 

tala om mitt ord. 

56 Denna tid närmar sig, men det är nödvändigt att de människor som lyssnade till mig är rena från 

synd och starka i sin tro, så att de kan vittna om mig på samma sätt som jag vittnade om er när jag gjorde 

mig själv känd genom ert förståndsorgan. 

57 Mina ord är skrivna i "den gyllene boken" så att ingen efter 1950 kan säga att han saknar min 

manifestation. I min undervisning, som är för alla tider, lämnar jag visdom, order, profetior, andlig näring 

och helande balsam till er. 

58 Ni måste lära er att läsa i boken av Mina läror så att när ni läser för era medmänniskor så är orden 

genomsyrade av gudomlig essens och de som lyssnar upplever och känner det som ni upplevde och kände 

när ni hörde Mig genom röstbäraren. 

59 Lärjungar, ta bort era bekymmer från era hjärtan när ni lyssnar till min undervisning. Känn den 

gudomliga smörjelsen och behåll min kraft i din varelse. Jag vill se dig frisk, aldrig sjuk, gråtande eller 

svag. 

60 Ofta tror du att jag straffar dig när smärta orsakar sår. Men jag undervisar bara er, det är ni som 

orsakar lidande över er själva. För länge sedan kallades ni till en stor uppgift och lyssnade inte på min röst. 

Men nu låter jag er veta att den frid som ni ofta har sökt utan att finna den kommer att ges till er genom 

uppfyllandet av mina lagar. Se hur de som har fullgjort sin uppgift är hela, fria från ödets slag. 

61 Jag har berättat för er att ni inte har kommit till jorden en enda gång, utan att er själ har tagit på sig 

kroppsskal så många gånger som har varit nödvändigt för dess utveckling och fulländning. Nu måste jag 

tillägga att det också beror på dig om tiden är kortare eller längre för att nå målet, beroende på din önskan. 

62 Mitt ljus lyser på alla platser där mina barn bor. Jorden är också omgiven av denna ljusstyrka. Jag 

säger er återigen att denna profetia nu blir sann, att varje öga kommer att se mig, varje sinne kommer att 

förstå mig och varje mun kommer att uttala mitt gudomliga ord så snart själen förbereder sig. Detta har jag 

meddelat er, och nu har tiden kommit då mina ord skall uppfyllas. 

63 Hur många lärjungar och hur många barnsligt troende själar i den andra eran kände en längtan efter 

att få vara med när mina löften uppfylls, att få uppleva och direkt bevittna det som sker idag. Denna 

längtan efter att få uppleva detta drev dem att förbereda sig i sitt inre och att nå en högre nivå. Vid den 
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tiden fick de dock inte möjlighet att se några av profetiorna gå i uppfyllelse, eftersom en annan tid hade 

avsatts för detta. 

64 Jag var tvungen att komma när världen skulle vara på höjden av materialism för att uppenbara mig 

själv i anden och tala till er genom män, kvinnor och barn och lära er perfekt gemenskap med min 

gudomlighet. 

65 Jag vill göra er till sanningens utsättare, och detta ska manifesteras i era ord och i era verk. Var och 

en kommer att anförtros vissa uppgifter så att ni alla deltar i det andliga uppdrag som Mitt verk måste 

utföra. 

66 Jag har lovat den här nationen att det inte kommer att bli något krig i den om mina lärjungar följer 

min undervisning. När de betraktar förödelsen i andra nationer som orsakats av oenighet och hat ber de 

mig att inget blod ska utgöras på denna jord här. Jag ber dem då bara att be och vakta så att de kan bli 

värdiga så att detta löfte kan uppfyllas. Jag vill inte se dig gråta. Om det råder orättvisa och du lider av 

tyranni och hårdhet från dem som styr dig, klandra inte mig. Jag har gett er kraften att utföra stora verk 

som kommer att förvandla ert hemland till en fredlig dal. 

67 Profetiskt har det tillkännagivits att många nationer kommer att försvinna. Den här familjen, som 

representerar mänskligheten, kommer att se sig piskad av kraftiga stormar, och vid detta besök kommer de 

som har "vakat" och förberett sina själar genom kärlek att överleva, på grund av deras levande tro på mig. 

68 Använd denna tid, för domens timme närmar sig och år 1950 är nära. Vid den tiden kommer 

många av er redan att vara i anden, medan andra fortfarande är i köttet, men ni kommer alla att dömas. 

69 Detta kommer att bli början på att alla människor går på olika vägar mot förandligande. 

Vetenskapsmännen kommer att känna igen mig och bli rådgivare åt människorna. Vishetens bok kommer 

att öppnas för dem och de kommer att få mycket stora uppenbarelser därifrån. Först då kommer anden att 

öppna vägen till sann kunskap för det mänskliga sinnet, och samvetet kommer att normalisera 

människornas handlingar. 

70 Jorden kommer att bli ren och de överlevande kommer att följa mig med samma glöd som mina 

lärjungar i den andra eran. Men ni kommer att vara de som jag lämnar de första fröna till förandligande i. 

71 Som den universella herden söker jag outtröttligt efter mina får. På jorden kommer de att leda 

mänskligheten som uppnår den största andliga mognaden genom kärlek och ödmjukhet. Den sanna vise är 

den som känner till mina lagar och gör min vilja. Med oändligt tålamod kommer jag således att utbilda 

mina lärjungar i den tredje eran. Jag älskar er och därför vill jag se er alla stora i andan. 

72 Glöm inte mina ord, men om ni inte kan bevara allt som jag har sagt till er i ert minne, kommer 

böckerna att finnas där som innehåller mina läror, mina uppenbarelser från denna tid och mina lärjungars 

gärningar. 

73 Känn och lyd den inspiration som jag skickar er, för alla som stiger upp till mig med ett rent hjärta 

kommer att få min tröst, få glädje i sitt hjärta och mitt gudomliga ord kommer att blomma på hans läppar. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 98 
1 Jag ger er vinrankans frukt så att ni kan ge er själva näring av min kärlek, glömma smärta och 

lidande och känna att medan jag ger er mitt ord, bor ni tillsammans med mig i fridens hem. Känn min 

närvaro, människor, dra nytta av denna tid, och om ni under denna tid vill gottgöra era överträdelser, lär er 

av mig, för jag ger er nu möjligheten att höja er andligt. 

2 Ni mogna människor och gamla män, beklaga er inte över den tid ni lät passera utan att ha hört 

mig; idag är ni med mig. Om du älskar mig kommer du på kort tid att känna till min undervisning och 

kunna använda den. Du är redan på väg och kan börja din uppgift, och din guide kommer att vara ditt 

samvetes röst. Jag kommer att gå före er och ingen prövning, hur svår den än är, kommer att skilja er från 

mig. Om du älskar mig, vänd inte om, för din tro kommer att lysa som en ny gryning och du kommer att 

veta vilken väg du ska vandra badande i ljus. 

3 Är du redo att följa mig även om du måste lida? Om ni blev tillfrågade av er omgivning, skulle ni 

svara och säga att ni är mina lärjungar och att ni följer mig på grund av er tro? Skulle du ha modet att ge 

detta bevis (på tro)? Tänk efter och kom ihåg att om ni är mina lärjungar måste ni fullända er själva för att 

kunna ge ett sant vittnesbörd om min undervisning. 

4 Jag ska sända mitt budskap till alla nationer. Allt är förberett för att mina syften ska bli verklighet, 

men det bästa beviset på min makt och kärlek som jag kommer att ge människor är att de förändrar sin 

själviskhet till uppriktig kärlek till varandra. 

5 Genom kärleken kommer de att utföra stora verk. Utan åtskillnad av ras eller släktskap kommer jag 

att kalla alla att ge er en uppgift i detta arbete. 

6 Till dem som längtar efter kunskap och förandligande säger jag: Hör mitt ord och känn igen dess 

väsen. Läs livets stora bok och studera den, för där finns en läxa för var och en av mina lärjungar. 

7 Men akta dig för att läsa böcker där Mitt Ord eller profetiorna har förvrängts, och även böcker där 

gudomliga uppenbarelser har fått förvrängda tolkningar. Låt inget falskt ljus komma in i ditt sinne. Om ni 

vill veta sanningen, förbered er inombords, så kommer er intuition och er själs känslighet, som styrs av 

samvetet, alltid att avslöja sanningen för er. 

8 Den här boken skriver jag för er i den tredje tidsåldern - använd den och tolka dess läror korrekt, 

och ni kommer att uppleva att dess ljus skingrar skuggor och att alla mysterier blir uppklarade. Då 

kommer du att känna min närvaro och uppfatta min röst på djupet av din själ som talar till dig och 

instruerar dig. 

9 Kom ihåg att du inte kan dölja något arbete eller någon tanke som jag inte känner till. Men om du 

ofta frestas av världen, som lockar dig och lägger dig i bojor, och ibland saknar kraft att förkasta det onda, 

ta då din tillflykt till mig så att du kan lära dig av min undervisning att använda den auktoritet som jag har 

gett dig över världen och köttet; och när du har vunnit och återfått hjärtats frid kan du fortsätta ditt arbete. 

10 Om du saknar förebilder, vänd dig till mig och sök vad du behöver i mig, så ska jag ge dig styrka 

så att du kan nå det mål som jag har pekat ut för dig. Med vilken faderlig glädje kommer jag att se på det 

barn som tar mig som exempel och förhärligar mig genom sina gärningar! Arbeta oavbrutet för 

människorna, och när du har gjort allt gott du kan, tänk inte på belöningar och förvänta dig ingen belöning 

i världen. Kom ihåg att endast jag känner till dina verk och vet hur jag ska bedöma dem för att ge dig 

rättvis belöning. På detta sätt kommer du, genom stort arbete och verkliga förtjänster, att nå den plats som 

jag har i beredskap för din ande. 

11 Män och kvinnor från fjärran länder kommer att komma till er och bli mina lärjungar. Men när de 

känner sig fyllda av mitt ljus kommer de att återvända till sina folk, sina nationer, för att föra min 

undervisning till sina bröder. Samma sak hände under den andra eran, när många utlänningar närmade sig 

mig, lockade av ryktet om Jesu mirakel, och när de hörde mitt ord och bevittnade mina gärningar blev de 

övertygade om min sanning och återvände till sina länder och förklarade att jag var Messias. 

12 I vår tid kommer de flesta människor till mig för att smärta får dem att söka botemedel som de bara 

kan finna i min kraft. De klagar över sin fattigdom utan att veta vad de har i sin ande. Deras enda 

fattigdom är att de inte har blivit medvetna om vad de bär med sig och att de är okunniga om sina andliga 

gåvor. Få är de som ber mig om ljus för sin ande, i majoriteten söker de mig för att be mig om små saker 
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som hör till det mänskliga livet - de saker som jag alltid ger ovanpå efter att jag har överfyllt deras ande 

med min faderliga kärlek. 

13 En efter en tar ni emot den kunskap som avslöjar ett ljus som ni inte har sett, trots att det finns 

inom er. Detta ljus är ditt samvete. Den som kan upptäcka den och se sig själv i denna inre spegel blir 

ödmjuk och känner omedelbart det band som förenar honom med sin skapare. 

14 En del tror att de känner sig själva, för när de känner till de många gåvor som människan har i sin 

ande, så uppblåser de sig själva inför de okunniga, de inbillar sig något av sin egen storhet, de blir 

dominerande och slutligen går de under i mörkret av sin arrogans. De förstår inte att själen i sitt samvete 

har Guds hemliga skattkammare och att man bara kan gå in i den med vördnad. 

15 Till och med här bland Mina arbetare - hur många finns det inte som utan att ha förstått Min 

undervisning trodde att de var högre varelser, värda beundran och hyllning, när de visste att de var 

begåvade med en andlig gåva. Jag frågar er därför om ni kan godkänna att en överlägsen ande är 

förskräckt över sina gåvor, när ödmjukhet och kärlek är de viktigaste egenskaperna som han måste ha. 

16 I tystnad och i enkelhet i ditt liv, ta till dig var och en av mina läror och du kommer att se det ljus 

som du ännu inte känner till i din själ, eftersom materiens slöja och den ytlighet som omger dig inte har 

tillåtit det att fullgöra den uppgift som hör till det i det mänskliga livet. 

17 Studera mina läror och gå inte vilse, så att ni inte faller offer för ny fanatism när ni försöker hitta 

sanningen. 

18 Jag är vägen som bjuder in den som har glömt den att gå den. På honom har ljuset från mitt ord 

gjutits ut så att ni i morgon kan lära ut det och vittna om det. Tiden kommer att gå och många kommer att 

komma och söka efter de enkla husen där jag visade mig för dem, så att ni kan förklara för dem hur jag 

visade mig för mina nya lärjungar och vilka mirakel jag gjorde bland er. Endast minnet av mitt ord 

kommer att finnas kvar i era sinnen och endast ekot av mina gudomliga råd i era hjärtan, men skrifterna 

för eftervärlden kommer också att bestå. Jag förbereder redan dem som inte hört mitt ord för att hitta de 

vägar som leder dem till mina lärjungar och vittnen. Hur många kommer inte att gråta för att de inte har 

hört mig! På samma sätt säger jag er: Hur många av dem som har hört mig kommer inte att gråta för att de 

inte har arbetat med sig själva! Och när de ser att Mitt Ord inte längre manifesterar sig, kommer de att 

vända sin blick mot den plats där röstbäraren tog plats för att framföra det gudomliga ordet, och då 

kommer de bara att se tomhet. 

19 Åren går snabbt och snart kommer ni inte längre att höra mig. Därför säger jag till er: Låt mig bota 

er, smeka er och trösta er, låt mig lära er. Jag kom för att lämna dig utrustad. Men om ni förblir svaga i tro 

och vilja kommer ni alltid att känna er sjuka - och vem ska då bota er och lära er som jag gjorde? 

20 Genom mitt ord närmar jag mig dig allt närmare, och samtidigt leder jag dig in i perfekt 

gemenskap med min Ande. Tänk på mina manifestationer i gångna tider och du kommer att upptäcka att 

jag alltid har sökt en form för att göra mig känd för din ande och för att sända den mina budskap som ett 

vittnesbörd om din Faders gudomliga kärlek till dig. 

21 Ni upplever en ny form av andlig manifestation just nu, även om den är mycket lik den som jag 

använde under tidigare epoker. Nu befinner ni er i en underbar tid av ljus där människan kan höra Min 

Andes röst genom de många andliga gåvor och förmågor hon har. 

22 Sannerligen säger jag er: både i hänryckning och genom bön, eller till och med genom fysisk 

sömn, kan ni få uppenbarelser och budskap från det andliga riket om ni vet hur ni ska göra er mottagliga 

för dem. Men ni saknade förberedelse och tro för att kunna använda dessa gåvor, och därför var jag 

tvungen att skapa siare och profeter som förkunnar framtiden för er, som håller er vakna och förmanar er 

så att ni vakar och ber. 

23 Tror ni att denna man, genom vilken jag gör mig känd, är den som ger er ordet? Upptäck dess 

innebörd och du kommer att veta att det är din Mästare som talar till dig. Tror du att Guds Ande kommer 

in i röstbäraren medan han talar? Detta är inte heller sant. Jag har berättat för er att en stråle av mitt ljus är 

tillräckligt för att jag ska kunna lysa upp och inspirera dessa sinnen och lägga en outtömlig ström av ord 

med djup innebörd på deras läppar som bevis på min närvaro och min sanning, för den icke-troendes skull. 

Lyssna uppmärksamt på mig under den här tiden så kommer du att stärkas för de tider och prövningar som 

kommer att komma. 

24 Förbered ditt hjärta, samla din ande och gör ditt sinne mottagligt för att höra och hålla mitt ord. 
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25 Se hur Boken om andlig undervisning öppnar sina sidor för att visa dig en ny undervisning. Inse de 

enkla lektionerna först så att du i morgon kan omsätta de stora lektionerna i praktiken. Du måste förstå att 

för att bli en mästare måste du först vara en lärjunge. 

26 I dag studerar ni de första orden och genom dem förstår ni gradvis denna undervisning, för när ni 

ber har ni andlig gemenskap med mig när ni säger till mig: "Mästare, vi följer ditt spår och ber dig att följa 

oss på vår väg, att skydda oss från faror, eftersom vi vid varje tillfälle utmanas av världens frestelser". 

Men jag säger till er, lärjungar: Var starka, använd er auktoritet för att kontrollera köttet. 

27 Jag vill forma er till en stark och dygdig familj full av lydnad, som jag kommer att överösa med 

min nåd och mina förmåner. 

28 Timmen för ditt vittnesbörd om min manifestation kommer att komma och människorna, som av 

naturen är otrogna, kommer att kräva bevis från mig för att kunna tro. Men sedan skall jag säga till dem: 

"Här är mina lärjungar som jag har låtit träda in i ett nytt liv. De är beviset på kraften i min undervisning. 

Mitt ord har format deras sinnen och idag är de beredda att föra ut mina läror till jordens nationer. Vill du 

vara bland dem som jag kan använda som vittnen till min sanning? Förbered er då, älskade arbetare. Jag 

litar på dig. Jag kommer att använda din kärlek för att göra underverk för dem som du ber mig om, och för 

den gnista av tro som jag ser i dig kommer jag att göra fantastiska verk. 

29 Ni har tömt lidandets bägare under den här tiden, men det har inte varit till er nackdel, utan denna 

smärta har varit som ett välgörande regn som har gjort Mitt frö fruktbart i era hjärtan och avslöjat för er 

några dolda trådar i djupet av er varelse. 

30 Jag har sagt till er att ni går igenom en svår försoning just nu eftersom ni har en skuld till mig och 

era medmänniskor som ni nu betalar. Detta är anledningen till att ni förblir tysta och tar emot er bägare 

med kärlek och nöjer er med att bara be mig om styrka så att min vilja kan ske. 

31 I världen kommer ni inte att finna den förståelse ni behöver i era kamper och i era livets upp- och 

nedgångar, för sann kärlek och barmhärtighet finns ännu inte i era hjärtan. Men ni, som är stärkta i mig, 

kommer att gå över törnen med ett leende på läpparna och frid i era hjärtan. 

32 Varför talar Mästaren så mycket om smärta till dig? För den tid ni lever i är en tid av dom och alla 

mänskliga varelser bär ett tungt kors. Se på de nationer som plågas av krig; det finns inget hjärta i dem 

som har undgått lidande, för inte ens de behövande barnen i deras utsatthet har undgått den gudomliga 

rättvisan, som hjälper människor att sona sina synder och tvätta bort sina fläckar. 

33 I alla tider har jag sått mitt frö i människornas hjärtan och vårdat det. Min sådd i denna tredje era 

kommer inte att vara förgäves, för fröet kommer att blomma i hjärtan. 

34 För ett litet antal hjärtan som utrustar sig kommer jag att utgjuta min nåd i överflöd för att lägga 

grunden till en ny värld. Jag kommer att lyfta din ande så att du kan förstå vad din likhet med min 

gudomlighet är. 

35 Jag, världens och alla andliga hems Herre, som alla skapade ting lyder under, säger er i dessa 

ögonblick att ni människor inte har levt i enlighet med mina lagar, vilket har fått er att stå stilla andligt. 

Min Ande väntar dock med oändligt tålamod på att ni ska återvända till den sanna vägen och er 

fulländning. Låt mig inte ensam kämpa för din frälsning, och låt inte heller den andliga världen slita utan 

att du samarbetar med den. Gör inte verk för att förtjäna det som bara är skenbart, utan ansträng er så att 

era handlingar innehåller sanning och kärlek. 

36 Eftersom du har fått kärlek från det ögonblick då du skapades bör du också ge kärlek. Om mitt 

exempel imponerar på er, så följ mig också! 

37 I den nuvarande tidsåldern talar Guds ord, som är evigt, till er för att leda er till Ljuset. Jag känner 

den själ som är gömd i var och en av er, och därför är jag den enda som kan avslöja för er att ni i andra 

tider redan har varit vittnen till mina manifestationer för mänskligheten. 

38 Är det inte så att ni inte längre bör vara nybörjare i min undervisning? Har inte er Fader verkligen 

anledning att göra det när han kallar er för sina vittnen och lärjungar och förbereder er för att föra ut detta 

budskap till mänskligheten? 

39 Se hur allting förgår utom mitt ord. Se på de mänskliga generationer som bor på jorden i dag och 

försvinner i morgon. Se på de nationer som idag växer upp i en prakt som tycks vara för evigt, och ändå 

kommer ni snart att bevittna deras nedgång och kollaps. Allt som är mänskligt går bort och upphör att 

vara. Endast min oföränderliga och eviga lag fortsätter att lysa i varje samvete. 
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40 Ni kallar den här tiden för Ljusets tidsålder, men det beror inte på att Mitt Ljus först nu har upplyst 

människans ande eller sinne - det har alltid lyst i varje ande. Jag är den gudomliga stjärnan som aldrig 

gömmer sig. Men om ni idag ser att det andliga ljuset lyser i människorna som aldrig förr, beror det på att 

de tack vare sin utveckling nu kan uppfatta det andliga livets närvaro med större klarhet än tidigare. 

41 Om människor alltid hade levt i enlighet med mina lagar skulle mina nya uppenbarelser aldrig ha 

överraskat dem. Lägg märke till att varje gång jag har kommit med en ny andlig lärdom har den 

debatterats, bekämpats eller förkastats. 

42 Men uppvaknandets timme närmar sig, och då kommer grupper av människor att dyka upp överallt 

och tala om en ny uppenbarelse. De kommer att undersökas och dömas av sina grannar, som slutligen 

kommer att säga att en farsot av konstiga och okända sekter har brutit ut i världen. Just då bör ni be för 

dem alla och samtidigt tacka för att mitt ord uppfylls, för på grund av den undervisning som jag har 

uppenbarat för er kommer ni att vara bland dem som förstår orsaken till alla dessa manifestationer. Men ni 

kommer också att vara bland dem som bär det största ansvaret för mänskligheten. 

43 Tänk, älskade lärjungar, på hur mycket ni måste förbereda er andligt så att era sändebud, som ska 

förmedla ljuset från mina uppenbarelser, kan nå alla de platser där det har dykt upp män som har förvånat 

sina medmänniskor med sina andliga förmågor. 

44 Kampen kommer att bli stor för er, för ni skall inte begränsa er till bön, andlig kontemplation och 

goda önskningar, utan ni skall också göra barmhärtighetsverk. 

45 Det räcker inte med att säga: "Jag tror". Detta räcker inte. Tro är absolut nödvändig, men andra 

förmågor som du har måste utvecklas och fulländas så att du kan föra fram Mitt Ord inte bara med dina 

läppar utan också i dina gärningar. För att min undervisning ska lysa fram i ditt liv måste du ägna en del av 

din tid åt att studera och utveckla dina andliga gåvor. På så sätt kommer du att uthärda de prövningar du 

möter på din väg med tålamod och tillämpa min undervisning på varje prövning. När ni är redo kommer ni 

att skörda frukten av era ansträngningar och er önskan om andlig förnyelse, och denna belöning kommer 

att vara den stålsättning ni får för kampen, för herravälde över er själva och för kärlek till era 

medmänniskor. 

46 Sov inte längre, lärjungar, förstå att mänskligheten är på väg att vakna upp andligt och att ni inte 

kommer att finna er otillräckligt utrustade. Jag vill inte heller att ni ska ge er iväg utan att först ha skaffat 

er allt som behövs för att bli en av mina sanna soldater. Utnyttja dessa stunder av frid då du får min 

undervisning och vandra alltid under beskydd av det som du har lärt dig i dem. Sträva efter att tränga in 

mer och mer i de uppenbarade lärorna, men försök inte att lösa det som du hittills inte har fått veta. 

47 När Elias' ande inspirerade Roque Rojas sinne hade de första vittnena till dessa manifestationer 

ingen uppfattning om den nåd som skulle ges till efterföljande generationer som hörde Mitt Ord, och de 

förstod inte heller att en ny andlig tidsålder grydde för mänskligheten. Det var er Mästare som under sin 

undervisning avslöjade storheten i detta arbete för folkmassorna. Det var han som fick dem att förstå att en 

ny tid full av ljus och prakt började. 

48 Människans ande, som leds in i kaos av passionerna, tror att endast ett gudomligt mirakel kan 

rädda de människor från vars hjärtan freden har flytt sedan de förlorat hoppet och tron på kärleken, på 

rättvisan och på det mänskliga förnuftet. 

49 Jag vill fylla denna inre tomhet, som människor visar mig i sina själar, med ljuset från denna 

undervisning, som verkar vara ny men som i själva verket är evig. Denna undervisning ger ljus till andar 

och hjärtan eftersom den avslöjar hela innehållet i det bud som jag lärde mina apostlar: att älska varandra. 

Jag förklarar nu för er innebörden av denna högsta livsregel, vars innebörd inte har förståtts av ert 

intellekt, och det beror på att Kristi ord har varit ett dött ord för många människor i denna tid. Men de vet 

inte att den lever i alla människors samvete, och att den i sin tid kommer att stiga upp i full prakt ur djupet 

av just de hjärtan som tidigare var som en grav för den. 

50 Tror du att du uppfyller mitt bud att älska varandra när du själviskt begränsar din kärlek till din 

familj? Tror de religiösa samfunden att de uppfyller detta högsta bud när de endast erkänner sina troende 

och förkastar dem som tillhör en annan sekt? De stora folken i världen, som skryter om civilisation och 

framsteg, kan de hävda att de har gjort andliga framsteg och att de har följt Jesu bud, när hela deras strävan 

är att förbereda sig för ett broderskapskrig? 
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51 Åh ni människor, ni har aldrig uppskattat värdet av Mitt Ord, och ni har aldrig velat sitta vid 

Herrens bord för att det verkade alltför ödmjukt för er! Ändå fortsätter mitt bord att vänta på dig med 

livets bröd och vin för din ande. 

52 Ingen kommer att kunna säga att jag kallade dig till svars för min död. Knappt inser du att du ännu 

inte är riktigt ledsen för dina synder, och redan knackar Min hand, samma hand som du genomborrade på 

korset, på din dörr på nytt. Förstå, lärjungar, att det är min kärlek som kallar er ande. 

53 Min kärlek måste besegra dig, jag har inget annat vapen. Om du tror att jag också använder smärta 

för att böja dig och besegra dig, så misstar du dig. Ni skapar smärtan och genom den dömer ni er själva. 

Jag är den som räddar dig från lidande och död. 

54 Lärjungar, jag lämnar er med en annan av mina läror. Men de som vet hur de ska förbereda sig inåt 

kommer att vara de som känner min närvaro djupare, även om min nåd utgjuter sig på alla på samma sätt. 

De som inte har känt förandligande när de lyssnat till Mitt Ord, uppmanar jag dem att förbereda sig så att 

de kan njuta av den gudomliga essensen och använda detta budskap innan Min manifestation bland er tar 

slut. Kom ihåg: Om den timmen skulle komma utan att ditt hjärta verkligen har ätit och gett sig själv 

näring, kommer din tro inte att vara stor i striden, och din kärlek kommer inte heller att kunna brinna när 

du vittnar om min sanning. 

55 I sanning säger jag er att jag inte vill ha smärta i era hjärtan och inte heller vill jag höra era ord om 

ånger. Min önskan är att när jag ger er Mitt Ord för sista gången genom detta språkrör, så kan ni säga till 

mig: "Mästare, här är vi, låt det ske med oss enligt din vilja". 

56 Ingen saknar mitt ljus. Förutom min undervisning talar jag till er genom era drömmar, som ni 

kallar uppenbarelser, eftersom ni vet att jag i dem avslöjar djupa läror som ni inte kan få veta på något 

annat sätt. Men förstå, lärjungar, att all kunskap som kommer till er från mig är en uppenbarelse. Lägg inte 

vikt vid det sätt eller den form som jag använder för att ge er mina budskap. 

57 Med rätta har jag kallat er ljusets barn, men de flesta av er vill gå sin väg helt i blindo - inte för att 

vägen är mörk, utan för att ni vill hålla ögonen stängda för sanningen. Vill du vänta tills andra, som inte 

ens har hört detta ord, vaknar upp före dem som har hört min röst? Det skulle vara sorgligt om de befriade 

Mina nya lärjungar från deras misstag. 

58 Jag gör nu profeterna i den tredje eran bekanta med sina andliga gåvor så att de kan förkunna dessa 

goda nyheter för mänskligheten. Men de bör veta att de måste uppnå förandligande för att dessa gåvor ska 

kunna manifesteras i dem. 

59 Lyssna på min instruktion, lärjungar, bär den i era hjärtan och när ni är hemma, studera och 

utforska den så att ni kan omsätta mina instruktioner i praktiken nästa dag när ni återupptar ert livs kamp. 

60 Det finns inget ögonblick i din tillvaro som inte erbjuder dig en lämplig möjlighet att uppfylla min 

lag. Vänta inte bara på stora möjligheter för att kunna tillämpa min kärleksläror. 

61 Tänk efter: Om din koncentration när du hör detta ord inte är så intensiv som detta ord kräver, och 

om ditt sinne saknar den uppmärksamhet som det måste ägna åt min undervisning, då kommer ditt hjärta 

inte att kunna samla det frö som det ska så i morgon och vars frukter du ska skörda i evigheten. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 99 
1 Välkomna, lärjungar, till det himmelska bordet. Njut av den goda maten som jag ger dig i mitt ord. 

Likt en tjuv som går in i en sovande kammare har jag kommit in i ditt hjärta och upptäckt att du är hungrig 

efter andlig kunskap. 

2 Ingen ska bli överraskad av min närvaro. Redan genom Jesus har jag för er antytt de händelser som 

skulle förebåda min manifestation som Sanningens Ande. Jag sa också till er att min ankomst skulle ske i 

Anden, så att ingen ska förvänta sig materiella manifestationer som aldrig kommer att komma. Tänk på det 

judiska folket, hur de fortfarande väntar på Messias utan att han kommer i den form de förväntar sig, 

eftersom den sanne redan fanns hos dem och de inte kände igen honom. Mänsklighet, vill ni inte erkänna 

min nya manifestation för att fortsätta att förvänta er mig enligt era övertygelser och inte enligt det jag 

lovade er? 

3 Vakna upp ur er sömn och bli ljusets barn, för jag ger er ett gudomligt frö som kommer att ge er 

frid och liv, och jag vill att ni börjar så det. 

4 Vänta inte längre med att tro på min kallelse. Tänk på att domen kommer att göra sig påmind i den 

stora strid som har tillkännagivits för er. Jag vill att ni ska vara välbeväpnade soldater i denna strid, redo 

att ge tro till svaga hjärtan genom era kärleksfulla gärningar. 

5 Människor, förkasta all rädsla för era medmänniskors åsikter, för det är inte de som kommer att ge 

er fred, det är inte de som kommer att föra er till det förlovade landet. Frukta inte män, följ mig ihärdigt på 

denna väg. För i mänsklighetens domstimme skulle ni från djupet av era hjärtan beklaga att ni inte har 

varit trogna, att ni inte har uppmuntrat er själva i min undervisning och att ni inte har lärt er att lösa de 

stora prövningarna i enlighet med min lag. Segern kommer att tillhöra de uthålliga och trogna. 

6 Min räddningsbåt har dykt upp i den djupaste stormiga natten. Kom till honom, alla ni som är 

rädda för att sjunka ner i synden, som skeppsbrutna som har förlorat kursen. 

7 Förvirringen av sinnet, bristen på tro, okunnigheten om sanningen är ett mörker för anden, och det 

är därför mänskligheten idag är på fel väg. Hur många människor har inte blivit fler som lever utan att veta 

eller vilja veta vart de är på väg! 

8 Jag visste att en sådan tid skulle komma för människor, full av smärta, förvirring, osäkerhet och 

misstro. Jag lovade att rädda er från detta mörker, och här är jag: jag är sanningens ande. Varför vill du ha 

mig som människa igen? Minns ni inte att jag dog som människa och sa till er att jag skulle vänta på er i 

mitt rike? Därmed fick jag dig att förstå att själen är evig, odödlig. 

9 Det var den gudomliga Anden som talade genom Jesu mun och som förseglade priset för din 

frälsning med sitt blod. Vad var din dom? Att leva för att se mig komma som ljus senare på vägen över ditt 

samvete. Jag gav er bevis på min odödlighet och svepte in er i min förlåtelsens mantel för att få er att 

förstå att det blod som utgjordes på Golgata var den mest sublima lektionen i att fullgöra ett 

kärleksuppdrag för att uppnå fred i evigheten. Därför säger jag er att ni måste uppnå er egen välsignelse. 

10 Jag har kallat er "israeliter" eftersom er ande kommer från den säd som jag anförtrodde grundarna 

av det folk som kallades "Guds folk". 

11 "Israel" var det namn som jag gav Jakob och hans säd. Varför användes detta namn senare för att 

beteckna en ras, trots att det endast hänvisar till andliga uppdrag? 

Jag inspirerade patriarker och profeter att kalla detta folk för Guds folk. Vet du varför? För bland alla 

andra folk på jorden hade de med sig ett andligt uppdrag till världen. Medan vissa folk höll vetenskapen i 

sina händer, andra konsten och åter andra mänskliga lagar, kom detta folk med den andliga lagen, hjärtats 

undervisning, evighetens ljus. Medan andra folk gav världen filosofer och vetenskapsmän, gav detta folk 

den profeter som förmedlade gudomliga budskap till mänskligheten, patriarker som med sina liv lärde ut 

vägen till Gud, apostlar som levde och dog som vittnen till sanningen, och framför allt den gudomliga 

mästaren som blev människa i Israels folks famn och förde fram det mest sublima budskapet från himlen 

till mänskligheten. 

12 Det är därför som detta folk kallades Guds folk, även om jag säger er att alla folk är mina och att 

jag älskar dem alla lika mycket, men att vart och ett av dem har sitt uppdrag på jorden. 
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13 Detta andliga frö får jag att dyka upp i världen vid denna tid. Den kommer att visa sig spridd bland 

mänskligheten - inte som en ras eller i form av stammar, utan i alla raser, för Israel är grundat i anden, och 

det andliga står över det mänskliga. 

14 Återigen kommer mitt folk att dyka upp med uppdraget att bringa ljus till anden. Dess andliga 

förmågor kommer att flöda in i människans liv som i alla tider. Mina profeter, budbärare och lärjungar har 

(alltid) fört ljus och fred till människor. 

15 Ni som hör mig förstår säkert dessa läror. Men nöj er inte med att förstå dem; ni måste fortsätta att 

uppfylla ert eviga öde att lysa upp era medmänniskors andliga väg. Uppfyll ditt uppdrag, och återigen 

kommer ljuset att lysa i dig, vilket alltid bör finnas i Guds folk. 

16 Se hur din ande har förutsett den tid som den nu befinner sig i, och har skyndat sig i längtan efter 

att få mina löften uppfyllda. Ditt hjärta visste ingenting om min ankomst, för i dessa tider fäster 

mänskligheten liten eller ingen vikt vid mina profetior; men anden bevarade detta ord i sitt djupaste inre. 

17 Ditt hjärta sov, men sedan du hörde Mitt första Ord eller Min första undervisning vaknade det, och 

när det förstod sanningen insåg det genast att själar har kommit till jorden för att fullgöra ett gudomligt 

uppdrag, och inte för att var och en ska agera enligt sin egen vilja. Den som har upplevt detta uppvaknande 

följer Mig steg för steg och bygger en helgedom inom sig själv. 

18 Mitt kärleksord ges till alla utvalda människor. Uppdatera er med den, lärjungar. Om jag ibland 

korrigerar er och till och med dömer er, tänk noga på dessa läror så att var och en kan ta till sig det som 

berör honom. Gläd er inte när jag tillrättavisar en överträdelse som ni inte skulle ha begått, även om ni 

känner dem som begått den. För i det ögonblicket kommer ditt samvete att påminna dig om den 

undervisning där jag sa till dig: "Se inte spottstycket i din brors öga utan att först se den bjälke du själv 

drar med dig." 

19 Kom ihåg att ni alla utgör Min grupp av apostlar som jag ska sända ut i morgon för att vittna om 

Mitt Ord, och att ni bör börja älska varandra redan nu. Tycker ni inte att det är av stor vikt att jag 

förkunnar det genom ert förståelseorgan? Eller tror ni att detta är en av de många sekter som uppstår idag 

och som förkunnar världens frälsning och sedan försvinner igen utan att lämna några spår av Min fred? 

20 Observera hur detta frö inte dör trots att du har skött det dåligt, se hur det har övervunnit mörker 

och fallgropar, hinder och prövningar och fortsätter att gro och utvecklas dag efter dag. Varför dör inte 

detta frö? För sanningen är odödlig, evig. Det är därför som ni kommer att se att när denna undervisning 

ibland verkar försvinna så är det just när nya och frodiga skott växer upp för att hjälpa människor att ta 

ytterligare ett steg framåt på vägen mot förandligande. 

21 Tro inte att detta bara har hänt under denna tredje epok, nej, även under den andra epoken, efter att 

Mästaren och hans lärjungar med sitt blod hade vattnat det frö som de sådde i människornas hjärtan, fanns 

det stunder då det verkade som om Kristi undervisning hade försvunnit från världen. Hur många i vår tid 

har inte till slut vacklat i sin tro och tvivlat på den sanning som tidigare varit deras ledstjärna och lag, och 

betraktat Jesu och hans efterföljares offerdöd som värdelös. Sedan behövde jag bara sända nya tjänare till 

världen för att ta bort alla de osanningar som människor hade lagt till min undervisning och med vilka de 

hade förvrängt den, och fröet sköt upp igen och bar blommor och frukt. 

22 Jag lär er dessa förbindelser så att ni inte tillhör dem som döljer Min sanning, förvränger Min 

undervisning eller vanhelgar Min lag, utan till dem som med all kärlek i sin ande vårdar det frö som Jag 

har anförtrott er, vilket är samma frö som enligt Min vilja ska blomma i människornas hjärtan i alla tider: 

som kärlek bland människorna. 

23 Mästaren som var med er i världen kan ni kalla "Rabbi från Galiléen", för i det landet blev han 

människa. Men när det gäller den Mästare som kommer till er i dag på ett osynligt sätt, även om det är 

samma person, kan ni inte säga att han är från Galiléen, för jag kommer i Anden. 

24 Mina nya läror är en bekräftelse på de läror jag gav er under den andra eran, men de är ännu mer 

långtgående. Kom ihåg att jag då talade till människans hjärta, men nu talar jag till anden. 

25 Jag förnekar inte något av mina ord som jag gav er tidigare, tvärtom ger jag dem sin rätta 

uppfyllelse och tolkning. På samma sätt sade jag då till fariséerna som trodde att Jesus ville förstöra lagen: 

"Tro inte att jag har kommit för att upplösa lagen eller profeterna, tvärtom, jag har kommit för att uppfylla 

dem." Hur skulle jag kunna förneka lagen och profetiorna, eftersom de är grunden för det tempel som 
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måste byggas i människornas hjärtan under tre tidsåldrar, och för tillkännagivandet av min ankomst till 

världen? 

26 Så länge människor framhärdar i sin blindhet och okunnighet kommer de att vara orsaken till att 

Gud, som är Fadern över allt, måste förmänskliga, begränsa och förminska sig själv gentemot sina barn för 

att bli förstådd. När kommer ni att låta mig visa mig inför er i den härlighet som ni ska skåda mig i? 

27 Du måste vara stor för att kunna föreställa dig min storhet, och det är därför som jag kommer om 

och om igen för att ge dig andlig storhet, så att du kan uppleva den oändliga glädjen att känna din Fader, 

att känna hans kärlek, att höra den gudomliga konserten ljuda över dig. 

28 Detta är den tredje gången, kära lärjungar, och därför måste ni lägga till ytterligare en till de 

tidigare lektionerna. Du har mycket att studera, men var lugn, för den här tidens undervisning kommer att 

få dig att bättre förstå den från tidigare tider. Det var samma sak med dem som följde Mose lag, studerade 

profeterna och inte förstod kärnan i lärorna förrän Jesus kom. 

29 I stället för de psalmer som ni sjöng till er Fader i den första eran, håller ni idag andlig gemenskap 

genom andlig bön. 

30 Hur långsamt rör sig inte mänskligheten mot en fulländad gudstjänst! 

31 När jag kommer till dig med en ny lektion verkar den ligga alltför långt framme i ditt 

utvecklingsstadium. Men förstå att jag ger er en ålder för att ni ska kunna ta till er den medan den varar 

och för att införliva den i era liv. 

32 När döden avslutar det kroppsliga skalets existens är det som en vila för själen som, när den 

återigen inkarnerar, återvänder med nya krafter och större ljus och fortsätter att studera den gudomliga 

lektion som den inte hade avslutat. På detta sätt mognar vetet som är din själ under tidernas lopp. Jag har 

uppenbarat mycket för er om det andliga livet, men jag säger er att ni inte behöver veta allt nu, utan bara 

det som är nödvändigt för att ni ska kunna komma till det eviga hemmet. Där kommer jag att berätta allt 

som du är ämnad att veta. 

33 För att avslöja nya läror för er i den här tiden öppnade jag ljusets och andens tid med Min 

manifestation genom sinnena hos outbildade och okunniga men enkla människor. I morgon, när ni har 

förstått och tillämpat mina första lektioner, kommer ni att ha en dialog mellan ande och ande, vilket är det 

högsta mål ni kan sträva efter. Men det kommer att dröja innan denna form av kommunikation sprids 

bland människorna, och ni vet inte hur många tidsåldrar som kommer att gå innan den är fulländad. 

34 I alla tider har jag sökt en form för att tala till er, för att göra mig hörbar och begriplig, men ni har 

inte alltid varit benägna eller villiga att höra den gudomliga rösten. Med tanke på er jordbundenhet var jag 

tvungen att förmänskliga Mig själv och göra Mig själv märkbar för era sinnen för att kunna kännas, för att 

ge er Min manifestation genom den mänskliga röstbäraren, som ni har upplevt vid denna tidpunkt. Men 

jag har meddelat er att denna form av förkunnelse kommer att upphöra 1950. 

35 Människor, glöm inte att er Fader i dag har sagt till er att han alltid har sökt ett sätt att 

kommunicera med er, så att ni kan inse att när ni i morgon inte längre tar emot mitt ord genom mina 

redskap kommer ni att ha nått ett nytt tidsskede då ni kommer att börja känna den sanna kommunikationen 

mellan er ande och den gudomliga anden. 

36 I vår tid gläder sig de själar som känner den heliga andens närvaro i det ljus som upplyser sinnet 

och fyller hjärtan med glädje och inspiration. De som inte har väckt sin känslighet tillräckligt för att 

uppfatta mig är törstiga och saknar frid. Därför säger jag till dem som får gudomlig inspiration att de ska 

kalla sina medmänniskor till sig och väcka dem med de goda nyheterna om min andliga ankomst. 

37 Livet är en ständig prövning för människan, från det ögonblick hon föds till hennes jordiska död. 

38 Det mänskliga livet är för anden den smältdegel där den renar sig själv och det städ på vilket den 

smids. Det är viktigt att människan har ett ideal i sin ande, tro på sin skapare och kärlek till sitt öde, för att 

kunna bära sitt kors med tålamod till toppen av sin Golgata. 

39 Utan tro på det eviga livet faller människan i förtvivlan vid alla svåra prövningar, utan höga ideal 

sjunker hon ner i materialism, och utan styrka att uthärda besvikelser går hon under i modlöshet eller last. 

40 Människor vet allt detta av egen erfarenhet, för det har varit nödvändigt för dem att lära känna 

livets sorgliga sida och mörkret så att de kan uppfatta ljuset när det kommer framför deras ögon. Det är 

därför jag har berättat för er i dag att det finns glädje i de själar som har öppnat sina ögon för att skåda det 

gudomliga ljuset av visdom och kärlek. 
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41 Sannerligen säger jag er att många kommer att fly från min undervisning av rädsla för att 

förandliga sig själva, men det är varken förnuftet eller Anden som talar i dem, utan köttets låga passioner. 

42 När en ande lever hängiven sanningen flyr den från materialismen som den som lämnar en 

förorenad miljö. Den överlägsna anden finner lycka i moralen, där fred råder, där kärleken bor. 

43 Mitt ljus lyser i alla människor, det är en obeveklig men vänlig röst som talar till alla människor. 

44 Var inte oroliga för dem som till synes framhärdar i att inte lyssna till mig, för i sinom tid kan de 

bli de mest ivriga och orubbliga i sin omvändelse och tro. Minns ni inte Paulus omvändelse? 

45 Jag tar inga förhastade steg. Jag vet att mitt i evigheten kommer mina barn att söka mig någon 

gång i sin längtan efter frälsning. Endast människorna måste skynda sig, för ju längre de dröjer med att 

förnya sig, desto mer förlänger de sin försoningstid. 

46 Ljuset från den tredje eran har fyllt era hjärtan med den livligaste lycka, och hoppet om fred i 

världen väcks på nytt i er. Varje dag ägnar ni er mer åt Herrens verk i en växande önskan att samarbeta i 

detta förandligande arbete. I sanning säger jag er att jag kommer att belöna er för all den tid ni lägger ner 

på mitt arbete. Men försumma inte era plikter på jorden för att ägna er åt det andliga förrän ni är säkra på 

att jag har beordrat er att göra det. Då måste du lämna inte bara ditt arbete utan även dina nära och kära för 

att ge dig av till en eller annan region och föra ut de goda nyheterna till dina medmänniskor. 

47 Bland detta folk kommer de som ägnar sig åt min tjänst att uppstå. De förbereder sig för att inte 

vackla i morgon under prövningarna. Inte alla människor vet hur de ska förbereda sig för strid, för ni ser 

att många som hörde mitt levande ord förblev oberörda och att deras hjärtan inte är redo att lyda. 

48 Om du bara kunde se ljusets andar som vakar över dig, hur de lider inför folkets hårda hjärta och 

olydnad; om du kunde höra deras andliga suckar! Varför följer ni inte de ofelbara råd som dessa varelser 

ger er? Har du inte i dem funnit din kärleksfulla och medkännande bror, din trogna och osjälviska vän? 

49 Tänk på att du mycket snart kommer att befinna dig i det andliga och att du måste skörda vad du 

har sått på denna jord. Steget från detta liv till det andra är fortfarande en allvarlig och svår dom för anden. 

Ingen undgår denna dom, även om han anser sig vara den mest värdiga av mina tjänare. 

50 Min vilja är att från det ögonblick då ni träder in i det oändliga hemmet, så upplever ni inte längre 

jordens oro och ni börjar känna lyckan och glädjen över att ha tagit ytterligare ett steg. 

51 Lämna inget oavslutat i världen. Älska människor som din egen familj. Be för människor, även om 

de är långt borta från dig, på samma sätt som du ber när en av dina egna är frånvarande och lider. Läk de 

sjuka, och när ni gör det, tänk på alla dem som dricker lidandets bägare i den stunden. Under hela er resa 

på det vidsträckta havet som ni korsar lämnar ni ett spår av ljus i era liv. Sov inte medan mitt ljus lyser upp 

samvetena. Kom ihåg att de som är vakna får min inspiration för att förmedla mitt budskap till sina 

medmänniskor. Skilj er från allt som är onyttigt och dåligt, så att ni alltid kan vara värdiga att få ta del av 

min nåd. 

52 Ta emot den själ som finns mitt ibland er och som kommer till jorden för att inkarneras i ett barn, 

och stå likaså vid sidan av den själ i era böner som lossnar från sin kropp och tar farväl av er. Led den med 

dina böner till trösklarna i det bortomliggande. Älska dina grannar och tjäna dem i varje timme och i varje 

svår situation som de kan råka ut för. 

53 Lev alltid andligt vaket så att du av hjärtat kan förlåta dem som har sårat dig. Tänk i förväg att den 

som sårar sin bror gör det bara för att han saknar andligt ljus, och jag säger er att förlåtelse är det enda som 

kan föra in ljus i dessa hjärtan. Hämnd eller hämnd ökar mörkret och medför lidande. 

54 Var klok och modig i prövningar så att ni kan lämna denna säd i era barns hjärtan och de kan 

minnas er med kärlek och tacksamhet, som ni minns patriarkerna från de första tiderna som lämnade er sitt 

arv av tro och mod, som Abraham, som ett helt folk erkände och älskade som en far. 

55 I dag är det ett råd jag har gett er, men det är ett himmelskt råd. För det gläder mig att tala till er 

som en Fader, eftersom jag i min Ande känner er barnkärlek. 

56 Människor, på hans tid Johannes, som också kallas Döparen, döpte de som trodde på hans profetia 

med vatten. Denna handling var en symbol för reningen från den ursprungliga skulden. Han berättade för 

de många som kom till Jordanfloden för att höra vägvisarens ord: "Se, jag döper er med vatten, men redan 

nu är han på väg, han som ska döpa er med den heliga andens eld". 
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57 Ur denna gudomliga eld föddes alla andar, de kom fram rena och rena. Men om de på sin väg har 

smutsat ner sig med den synd som olydnaden förde med sig, så kommer min Andes eld att på nytt hälla sig 

över dem för att förstöra synden, utplåna deras fläckar och återställa dem till deras ursprungliga renhet. 

58 Om ni i stället för att förstå detta andliga dop som den rening som människan uppnår genom en 

handling av uppriktig omvändelse mot sin skapare, gör det till en ritual och nöjer er med det symboliska 

innehållet i en handling - sannerligen säger jag er att er ande inte kommer att uppnå någonting. 

59 De som agerar på detta sätt lever fortfarande på Döparens tid, och det är som om de inte hade trott 

på hans profetior och ord som talade om andligt dop, om den gudomliga elden genom vilken Gud renar 

sina barn och gör dem odödliga i ljuset. 

60 Johannes kallade människor till sig som vuxna för att hälla vattnet på dem som en symbol för 

rening. De kom till honom när de redan var medvetna om sina handlingar och redan kunde ha den fasta 

viljan att fortsätta på godhetens, rättvisans och rättvisans väg. Se hur mänskligheten har föredragit att 

utföra den symboliska reningsakten med hjälp av vatten i stället för att göra en verklig förnyelse genom 

omvändelse och en fast föresats att ändra sig, vilket föds av kärlek till Gud. Den rituella handlingen 

innebär ingen ansträngning, men att rena hjärtat och kämpa för att förbli ren innebär ansträngning, 

försakelse och till och med uppoffring för människan. Därför har människorna föredragit att dölja sina 

synder genom yttre sken, genom att nöja sig med att iaktta ceremonier, vissa handlingar och riter som inte 

förbättrar deras moraliska eller andliga tillstånd det minsta om samvetet inte talar till dem. 

61 Lärjungar, detta är anledningen till att jag inte vill att rituella handlingar ska äga rum bland er, så 

att ni inte glömmer bort det som faktiskt påverkar själen. 

62 Arvsynden är inte en följd av föreningen mellan man och kvinna. Jag, Skaparen, beordrade denna 

förening när jag sa till båda: "Väx och förök er". Detta var den första lagen. Synden låg i det missbruk som 

människorna gjorde av den fria viljans gåva. 

63 Förbered er på att fortsätta att ta emot de barn som jag anförtror er. Var fullt medveten om din 

uppgift och ditt ansvar. Du kommer att finna detta ljus i min undervisning. 

64 Vet att när själen inkarnerar tar den med sig alla sina förmågor, att dess öde redan är nedskrivet 

och att den därför inte behöver ta emot något i världen. Den ger ett budskap eller en uppgift om försoning. 

Ibland skördar hon en (god) säd och ibland betalar hon en skuld. Men i detta liv får hon alltid en lektion i 

kärlek som hennes Fader ger henne. 

65 Du som vägleder dina barn genom detta liv, se till att de, när den barnsliga oskuldstiden är över, 

går på min lags väg. Väck deras känslor, avslöja deras förmågor för dem och inspirera dem alltid till det 

goda, och sannerligen säger jag er att de som ni för till mig på detta sätt kommer att överflödas av det ljus 

som strålar från den gudomliga eld som är min kärlek. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 100 
1 När jag kommer till er som domare kommer ni att höra Jehovas röst som fick er kropp och ande att 

darra under den första eran. På den tiden höll folket för sina öron för att inte behöva höra sin Faders 

allsmäktiga röst. I dag säger jag till detta folk: håll inte för era öron, stäng inte era hjärtan för mig, inse hur 

min oändliga nåd sprider sig i hela universum. Var inte rädd, jag vill bara ha din kärlek. 

2 Den som har syndat har förolämpat mig. Har du syndat? Om så är fallet, inse att jag också har 

kommit som Fader och Mästare för att förlåta er och för att återigen lära er vägen till frälsning. 

3 Min dom är född av kärlek, inte av hämnd. När jag drabbar människor med min rättvisa är det för 

att jag vill rädda dem. När jag tar bort kungarnas spira är det för att jag vill se dem ödmjuka. När jag 

ställer dem som leder mänskligheten till svars är det för att jag har sett att det inte är kärlek, fred eller 

rättvisa som de har sått i sina folks hjärtan. Jag ser bara att åkrarna har såtts med död, trångmål, 

stridigheter och elände. 

4 De döda skriker tyst efter rättvisa, och de som hungrar fysiskt och andligt är fulla av hat i sina 

hjärtan för att släppa ut det när det är dags. 

5 Mänskligheten, jag söker er försoning. Du lever inte i min lag. Harmonin mellan dig och din Gud 

och allt som är skapat är förstörd. Ni älskar inte varandra som bröder och systrar, och detta är lyckans 

hemlighet som Jesus har uppenbarat för er. Men om ni har förlorat harmonin mellan er själva, tror ni då att 

ni kan bevara den med skapelsens naturliga riken? 

6 Människans hand har kallat på domen över sig själv. En storm rasar i hans hjärna, en storm rasar i 

hans hjärta, och allt detta visar sig också i naturen. Hennes element släpps loss, årstiderna blir ovänliga, 

pestar uppstår och förökar sig, och detta på grund av att era synder ökar och orsakar sjukdomar, och på 

grund av att den dåraktiga och förmätna vetenskapen inte erkänner den ordning som skapare har bestämt. 

7 Om jag bara berättade detta skulle du inte tro det. Det är därför nödvändigt att du kan ta tag i 

resultatet av dina arbeten med dina händer, så att du kan bli besviken på dem. Just nu har du nått det 

ögonblick i ditt liv då du upplever resultatet av allt du har sått. 

8 Ni som har hört detta ord, fråga mig i era hjärtan varför jag inte stoppar denna katastrof som 

människorna har förberett med hjälp av sin vetenskap. Till detta svarar jag dig: Människan måste tömma 

den bägare som hon har fyllt. Nationerna, med sin rasmani och sina ambitiösa mål, har för länge sedan 

förberett sig för en kamp för att förgöra varandra. Endast min kärlek till er har stoppat det (hittills), men 

mänskligheten ville inte erkänna eller förstå detta bevis på gudomlig barmhärtighet. 

9 Bara för ett ögonblick kommer jag att låta henne göra det, men denna korta period av gudomlig 

rättvisa kommer att vara tillräcklig för att hon ska minnas sin Skapares kärlek, för ingen kan existera utan 

Min Lag eller Min Fred. 

10 Människor, eftersom ni också har upplevt mig som domare, säg då om min rättvisa är lik er. Fråga 

er själva om jag förtjänar att vara fruktad eller älskad? 

11 Se hur det välsignade fröet från denna undervisning har spridits i enlighet med Mitt Ord. Från de 

stora städerna har den tagit sig till de fattigaste länderna, och har täckt enorma avstånd. Den kommer inte 

att försvinna, även om den kanske upphör att existera i ett hjärta där tron dör, men då kommer den att ha 

såtts i andra hjärtan. Mitt ord kommer att gå från detta land till andra länder och söka hjärtan där det kan 

gro. Ingen kommer att kunna förhindra att denna lära sprids. 

12 Till och med nu är vetet blandat med mänskligt utsäde med alla dess brister eftersom ni inte har 

gjort er medvetna om kärnan i min undervisning. Men när du öppnar andens ögon och din känsla för 

sanning vaknar, kommer du att skåda den gudomliga renheten i denna uppenbarelse, och då kommer du att 

omfamna den med all kärlek och glöd i ditt hjärta, bära den ren och högljudd inom dig, och göra den känd 

för mänskligheten, som är splittrad och långt ifrån min lags väg. 

13 Om du tror att Mitt Ord endast talar till dem som är närvarande, så har du fel. Mitt ord är till för 

alla som tar emot det, vare sig det är idag, imorgon eller i en avlägsen framtid. Det är samma sak om han 

får den genom en röstbärare, genom ett vittne eller genom en avskrift. 

14 Till er som är närvarande och till er som kommer att komma säger er Fader: Om ni vill vara 

sanningens såddare, de andligas fostrare, fredens vänner, så erkänn min sädes fulländning och renodla era 
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hjärtan. Jag ska förbereda en efter en för striden (för att sprida Ordet), visa dem vägen och förbereda 

marken för sådd. 

15 Vid första anblicken är det materiella behov som kommer att föra er till andra platser, men 

sanningen är att det var er uppgift som förde er dit, att visa er omfattningen av de obearbetade eller 

sparsamt odlade fälten, så att ni kan placera det välsignade fröet som Min Ande har gett er i denna tredje 

tidsålder i dem. 

16 Be för alla arbetare, dina bröder och systrar, förena alla i en bön om jämlikhet och broderskap. 

Vakta kyrkorna, vare sig de är stora eller små, nära eller långt borta. 

17 Låt livets trädets saft flöda genom ditt väsen så att även dina frukter blir fulla av liv. 

18 Min undervisning är djupgående, lärjungar, men jag har gett er medel för att förstå den. Ta emot de 

varelser från det bortomliggande som jag har skickat er med ett budskap av ljus för att hjälpa er att gå från 

det andliga till det gudomliga. Lyssna på dem när de råder er att ta bort alla materiella fasthållanden från 

era hjärtan för att kunna höja er till det gudomliga. Vem är bättre lämpad att tala med dig om 

spiritualisering än de? När de nämner det andliga hemmet talar de till er som vetare, för därifrån kommer 

de till er. 

19 Dessa varelser har gått igenom reningens smältdegel. Deras kamp, deras omvändelse från 

överträdelser, deras erfarenhet och andliga upphöjning har varit de förtjänster som jag har funnit hos dem, 

och därför har jag sänt ut dem för att manifestera sig bland mitt folk. 

20 De är rena och kan därför tala om renhet till världen; de älskar mig och älskar er, därför har de rätt 

att tala om kärlek; de är genomsyrade av hälsa och kan därför ge hälsa till de sjuka. 

21 Jag har sänt ut dem som ett exempel för mänskligheten. Följ dem och gör er värda att tala om 

kärlek, förnyelse, fred och förandligande. Sannerligen säger jag er: Om ni gör så här kommer det inte att 

finnas några hycklande fariséer bland mitt folk av den sorten, som var mycket intresserade av det yttre och 

dolde ruttna och smutsiga saker i sina hjärtan. 

22 Låt dem som tar emot dessa varelsers utstrålning i sina sinnen, och dem som hör deras budskap, 

låta dem avslöja sig helt och hållet, så att minnet av dem förblir outplånligt i hjärtat hos de många 

lyssnarna, och deras säd odödlig i människornas hjärtan. Kom ihåg att deras (direkta) förbindelse med 

detta folk kommer att upphöra 1950. 

23 Inspirationen från denna högre värld kommer att fortsätta att vägleda och inspirera Herrens 

lärjungar, även om jag påpekar för er att i takt med att er förandligande ökar, kommer dess manifestation 

att bli mer subtil och lysande med tiden. 

24 På denna väg ska ni gå framåt utan att stanna, men jag måste också säga er att den ska gå steg för 

steg och inte i ett hisnande lopp. 

25 Sjunk inte ner i vanemässiga rutiner, utan förstå när det är dags att ta ett nytt steg på ljusets väg. 

Ha inte bråttom att ta den, men tveka inte heller att ta den. 

26 Det rätta sättet att inte hamna i stagnation är att hålla sig exakt till mitt ord och att avstå från varje 

yttre handling som du skulle vilja ersätta det faktiska iakttagandet av mina instruktioner med. 

27 Jag är också med er som Mästare, som Fader och som Läkare. Öppna era hjärtan, ni som kommer 

hit med era lidande bördor. Blunda ett ögonblick för det världsliga och du kommer att känna närvaron av 

det andliga. Den trötta vandraren kommer att känna skuggan av ett osynligt träd som ger honom skugga 

och stärker honom. Hjärtat i behov av kärlek kommer att känna att det har kommit in i det gudomliga 

hemmet där Faderns röst kan höras som en konsert. Den sjuke kommer att känna att en välgörande och 

barmhärtig hand har glidit över hans sår, fyllt det med läkande balsam och lindrat hans smärta. 

28 Lär dig att komma närmare mig, lär dig att be mig att ta emot och hoppas. Du kommer sedan att 

uppleva hur mirakel uppenbarar sig i ditt liv. 

29 Detta är en tid för människan att göra sin del i andlighet och tro så att de nya miraklen kan bli 

verklighet. Världen vill återigen uppleva de verk som Jesus utförde inför människornas ögon. Därför säger 

jag till er att ni inte ska vara envisa med att vilja fortsätta att leva i en ålder som redan är förbi. Ni har gått 

in i en ny tidsålder, och i den kommer jag att ge er lärdomar som ännu inte har uppenbarats för er, och jag 

kommer att upprepa mina verk, men nu i andlig form. 

30 Ni måste vara vakna, lärjungar, för jag kommer inte bara att tala till er genom detta munstycke, 

utan jag kommer också att göra mig känd för er ande i de ögonblick då er kropp sover. Jag kommer att lära 
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dig att överlämna dig till den förberedda sömnen och att frigöra din själ från det jordiska så att den kan 

stiga upp till ljusets regioner där den kommer att ta emot profetian med vilken den kommer att lysa upp sin 

väg och sedan förmedla sitt budskap till intellektet. 

31 Den lärjunge som vet hur han ska ta emot sin Mästare i det ögonblick han söker honom snubblar 

inte på vägen och anser sig inte heller svag eller övergiven i kampen. 

32 Lär dig att förstå vad det är för spiritualisering som jag vill att du ska göra, så att du inte faller in i 

en hänryckt mysticism som, i stället för att hjälpa din ande att förstå de gudomliga lärorna, staplar upp nya 

oklarheter framför den. 

33 Förankra er själva, lärjungar, låt er ande börja skåda det liv som väntar den, den värld som i sin 

skattkammare rymmer oändliga härligheter för min gudomlighets barn. 

34 Fördröj inte den timme då din ande når denna lycka. 

35 Mitt folk växer och förökar sig, inte bara på jorden utan också i den andliga världen. Bland dessa 

andliga skaror finns de som hade blodsband med dig, vare sig de var dina föräldrar, syskon eller barn. 

36 Bli inte förvånade när jag säger er att mitt folk är så många att jorden inte skulle ha plats för dem, 

och att de kommer att bli ännu större. När jag väl har förenat dem och inte ett enda av mina barn saknas, 

kommer oändligheten att ges till dem som ett hem, den sfär av ljus och nåd som inte har något slut. 

37 Här på jorden förbereder jag er bara, jag ger er de nödvändiga instruktionerna genom min 

undervisning så att ni vet hur ni ska närma er det livet. Denna mänsklighet är bara en del av Guds folk. Det 

är nödvändigt för alla att känna till dessa förklaringar så att de kan styra sina liv mot idealet av 

fulländning. Detta gudomliga budskap, som är Mitt Ord talat genom den mänskliga röstbärarens läppar, 

skall nå alla människor enligt Min vilja. Mitt ord är klockan som kallar världen, dess väsen kommer att 

väcka och väcka folken till eftertanke om förandligande, om själens öde efter detta liv. 

38 Så länge som de religiösa samfunden är försjunkna i djup sömn och inte lämnar sina vanliga vägar 

kommer det inte att bli något andligt uppvaknande eller något förverkligande av andliga ideal, och därför 

kommer det inte att bli någon fred mellan människorna, inte heller något utrymme för aktiv välgörenhet; 

det ljus som löser de allvarliga mänskliga konflikterna kommer inte att kunna lysa. 

39 Ni som lyssnar på mig har jag kallat "mitt folk", eftersom jag har anförtrott er min undervisning så 

att ni kan bjuda in människor - inte i första hand för att de ska ansluta sig till er, för ni lider fortfarande av 

många brister - utan för att de verkligen ska vandra på min lags väg, som verkligen är fullkomlig. 

40 Långt ifrån er, utspridda bland jordens folk, gömda bland de stora folkmassorna, finns det många 

människor som är barn till mitt folk eftersom de lever i min lag och deras ideal är att uppnå en 

förandligande inspirerad av Fadern genom kärlek till sin nästa. Å andra sidan finns det bland dem som är 

närvarande och som hör Mitt Ord dag efter dag några som jag ännu inte kan betrakta som tillhörande Mitt 

folk, trots att de har hört Mig år efter år; för i stället för kärlek visar de illvilja, i stället för hjälpsamhet 

själviskhet; i stället för att ha ett ideal om andlig fulländning råder egoism hos dem och de strävar efter allt 

som smickrar deras fåfänga. 

41 Jag sade till mina lärjungar vid den tiden: "Jag ska göra er till arvtagare till mitt rike", men tro inte 

att de gjorde sig värdiga till denna nåd för att de levde med sin Mästare. Kom ihåg att det fanns en person 

som, trots att han många gånger hade suttit och ätit med sin Mästare, levt med honom och ofta hört hans 

ord, inte var värdig att ta emot det himmelska testamente som Mästaren anförtrodde sina lärjungar när han 

satt till bords med dem för sista gången. 

42 Faderns rike är arv för alla barn, men denna nåd kan endast uppnås genom andens stora förtjänster. 

Jag vill att ni inte ska anse att det är omöjligt att uppnå den nåd som för er närmare mig. 

43 Bli inte ledsen när du hör i Mitt Ord att du bara kommer att nå det förlovade landet med stor 

ansträngning och slit. Gläd er, för den som riktar sitt liv mot detta mål kommer inte att bli besviken och 

inte heller att bli lurad. Det kommer inte att hända honom på samma sätt som det händer med många som 

strävar efter världens ära och ändå inte uppnår den efter många ansträngningar, eller som uppnår den men 

snart upplever lidandet av att se den försvinna tills ingenting återstår av den. 

44 Lärjungar, min undervisning visar er att utan att ta ett steg bort från era mänskliga plikter och de 

ädla målen i detta liv, bör ni alltid ha en önskan inom er att gå mot Gud och bli värdiga att uppnå den höga 

belöning som utlovats er. 
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45 Kroppen är så nära kopplad till själen att när den vet att dess kroppsliga skal lider, känns det som 

om ondskan finns inom den själv. Använd er av min helande balsam, själar, och bota er kropp; låt den höja 

sig över smärtan, ingjut tro och hopp i den. 

46 Ni kommer sorgset och klagar till mig över era lidanden. Men Mästaren berättar att även om han 

har mycket smärta att bota bland sina barn, sträcker han ut sin barmhärtiga hand och rör vid dig så att du 

kan känna underet av hans smekning och resa dig upp i hälsa och vittna om det så att andra kan komma till 

honom. 

47 De som vet hur man övervinner livets vedermödor tillåter aldrig att de plågar deras själar. Se hur 

de tar emot Min närvaro här med stor glädje i sina lärjungars hjärtan, medan den som lät sig besegras av 

prövningarna kommer sorgset och nedstämd. Istället för att sända upp en andlig lovsång till mig visar han 

mig bara sin smärta och sina tårar. Jag tar emot detta lidande offer, men jag vill att du förvandlar det till ett 

offer av tro, tillit och fred. 

48 Du frågar mig om jag inte kan göra något för dig? Ah, mina små barn, innan ni frågar mig har jag 

lagt det ni behöver i era händer! Men när du kämpar i livet och går din väg utan trons ljus kan du inte 

känna min närvaro, inte heller kan du känna igen det jag ger till din ande, inte heller kan du se ljuset från 

den nya dagen som bara väntar på att du ska vakna upp så att du kan se det skina fram fullt ut. 

49 Fråga dem som har sett miraklet bli verklighet i sina liv, fråga dem som kommer hit med en glädje 

som återspeglas i deras ansiktsuttryck. De kommer att öppna en bok för dig med sina vittnesmål, där du får 

läsa en berättelse som kommer att vara ett exempel på undervisning och en sporre för din tro. 

50 Hur kan ni tro att jag älskar mindre den som lider mer? Hur kan du ta din smärta som ett tecken på 

att jag inte älskar dig? Om du bara förstod att jag kom till dig just av kärlek! Har jag inte sagt att den 

rättfärdige redan är frälst och att den friska inte behöver någon läkare? Om ni känner er sjuka och när ni 

granskar er själva i ert samvetes ljus och erkänner att ni är syndare, så vet att det är er som jag har kommit 

för att söka. 

51 Om du tror att Gud ibland har gråtit, så har det säkert inte varit för dem som åtnjuter hans 

himmelrike, utan för dem som är förvirrade eller gråter. 

52 Se här den perfekta vägen, för i mitt ord finns ljuset som leder till fulländning. 

53 Min Ande går in i hans sanna tempel, som är ditt hjärta. Därifrån har ni ringt till mig och bett mig 

komma och ge er mitt ord, så här är jag. 

54 Ni tror på mig och talar troget mitt namn. Den som håller sig till mina läror och agerar därefter 

kommer att bli återlöst. 

55 Din själ kan inte förgås i förvirringens mörker, eftersom Mitt blod som utgjöts på Golgata korset 

uppmuntrade din själ att påbörja sin evolutionära vandring och följa i sin Mästares fotspår. Jag köpte dig 

till priset av Mitt blod, Min kärlek. Sedan dess har ni förberetts för att återuppstå från de döda. 

56 När ni hör Mig tala på detta sätt, bekänner ni inom er att ni är syndare inför Mig, och när ni känner 

er ande lugn för att ni har lyssnat till samvetets tillrättavisning, finner ni kärlekens gemenskap med Min 

Gudomlighet. 

57 Denna kärlek som närmar sig dig är dörren till himmelriket som öppnas inför din ande som en evig 

inbjudan. 

58 Vilket av mina barn har blivit svagt i tron och gått vilse på livets väg och till vem skulle jag inte ha 

vänt mig för att ge honom liv? Vem av dem som lider i tystnad har inte blivit hörd av mig? Vilket 

föräldralöst barn på jorden har inte i sitt liv känt Marias närvaro och tröst som tröstar honom? Vilken 

dödssjuk människa har inte hört samma röst i sitt inre som en gång sa till Lasaros: "Stå upp och gå"? Jag är 

Kristus, världens tröst och ljus. Jag följer dig i din tro eller i ditt tvivel, för jag vet att även den som 

förnekar mig mest kommer att vara med mig till slut och ge efter för den försonande tyngden av sina 

gärningar. 

59 Kom till mig, alla ni som är tyngda av lidande, så ska jag ge er renhet med mitt ord. När du inte 

längre hör mig kommer du att fortsätta att känna mitt kärleksfulla sällskap. 

60 Ta emot mitt ljus så att det kan lysa upp din livsväg och befria dig från medvetandets grumling i 

dödsögonblicket. I det ögonblick då du passerar tröskeln till det bortomliggande kommer du att veta vem 

du är, vem du har varit och vem du kommer att bli. 
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Hör min liknelse: 

61 Det var en gång en kung som, omgiven av sina undersåtar, firade en seger som han vunnit över ett 

upproriskt folk som blev hans vasall. 

62 Kungen och hans folk sjöng en segersång. Då talade kungen till sitt folk: "Min arm har segrat och 

fått mitt rike att växa, men de besegrade skall jag älska som jag älskar er, jag skall ge dem åkrar på mina 

ägor för att odla vinstockar, och det är min vilja att ni skall älska dem som jag älskar dem." 

63 Tiden gick, och bland de människor som hade övertygats av kungens kärlek och rättfärdighet 

uppstod en man som gjorde uppror mot sin herre och försökte döda honom i sömnen, men han skadade 

honom bara. 

64 När han ställdes inför sitt brott flydde han av rädsla och gömde sig i de mörkaste skogarna, medan 

kungen beklagade sig över sin undersåtes otacksamhet och frånvaro, för hans hjärta älskade honom 

innerligt. 

65 Denne man fångades på sin flykt av ett folk som var fientligt inställt till kungen, och när han 

anklagades för att vara undersåte till den som de inte erkände som kung, skrek den senare, som var 

livrädd, med hög röst att han var en flykting eftersom han just hade dödat kungen. Men de trodde inte på 

honom och dömde honom till döden på bål, eftersom han redan hade blivit martyr i förväg. 

När han redan blödde och skulle kastas i elden, hände det att kungen gick förbi med sina tjänare som 

letade efter upprorsmannen.När han såg vad som hände här, höjde han sin arm och sade till sina 

hantlangare: "Vad gör ni, upproriska människor?" Och vid ljudet av kungens majestätiska och beordrande 

röst kastade sig rebellerna ner inför honom. 

66 Den otacksamma undersåten, som fortfarande låg vid elden i bojor och bara väntade på att hans 

dom skulle verkställas, blev förvånad och förskräckt när han såg att kungen inte var död och att han steg 

för steg närmade sig honom och lossade honom. Han ledde honom bort från elden och behandlade hans 

sår. Sedan gav han honom vin att dricka, klädde honom i en ny vit mantel och kysste honom på pannan 

och sade till honom: "Min tjänare, varför har du flytt från mig? Varför har du skadat mig? Svara mig inte 

med ord, jag vill bara att du ska veta att jag älskar dig, och nu säger jag till dig: Kom och följ mig." 

De människor som bevittnade dessa barmhärtighetsscener ropade i förvåning och förvandlades 

inombords: "Hosianna, hosianna!" De förklarade sig vara lydiga vasaller till denna kung och tog endast 

emot förmåner från sin herre, och den undersåte som en gång gjorde uppror, överväldigad av så mycket 

kärlek från sin kung, bestämde sig för att återgälda dessa bevis på gränslös tillgivenhet genom att älska och 

dyrka sin herre för alltid, överväldigad av hans så perfekta verk. 

(slutet av liknelsen) 

67 Se, folk, hur tydligt mitt ord är! Ändå kämpar människor mot mig och förlorar sin vänskap med 

mig. 

68 Vilken skada har jag gjort människor? Vilken nackdel ger min undervisning och min lag dem? 

69 Vet att så ofta som du förolämpar mig kommer du att bli förlåten varje gång. Men du är också 

skyldig att förlåta dina fiender när de förolämpar dig. 

70 Jag älskar dig och när du tar ett steg bort från mig tar jag samma steg för att närma mig dig. Om du 

stänger ditt tempels portar för mig, kommer jag att knacka på dem tills du öppnar och jag kan komma in. 

71 Om ni tror att ni redan är frälsta eftersom jag var på korset, så förstår ni också att ni måste visa att 

ni är värda den frälsningen och följa det exemplet. 

72 Tillsammans med mig finns de som syndade och är välsignade idag, de som hädade och får mitt 

kärleksord på sina läppar idag. De äktenskapsbryterskor som inte hade något lugn i sitt samvete har fått 

förlåtelse så att de inte syndar igen, för jag är Uppståndelsen och Livet. 

73 Eftersom ni är lärjungar och arvtagare till det gudomliga ordet, så hädiska inte längre. Kom ihåg att 

jag har gett dig ett behagligt språk för att uttrycka varje idé, inspiration och känsla. 

74 Detta är Mitt Ord, för de obildade och de bildade. 

75 Var "det goda folket", var som en tom spegel så att alla kan tro att jag är med er. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 101 
1 Om fåren inte ropar på herden, letar herden efter dem för att leda dem till hindret. 

2 Lärjungar, jag förbereder er så att ni efter min avresa kan gå från provins till provins och sprida de 

goda nyheterna om att Mästaren har varit bland människor. Vid den tiden kommer mina röstbärares sinnen 

att vara stängda för denna proklamation, min gudomliga stråle och mina andliga barn kommer inte längre 

att manifestera sig i denna form. Allt kommer att förändras efter 1950. Men om de som har varit språkrör 

och bärare av andliga gåvor framhärdar i sin utrustning och andliga upphöjning, kommer det att vara de 

som först når fram till samtalen från ande till ande och sedan lär ut dem till de många trogna. 

3 Låt mina lärjungars läppar vara beredda att ge tröst åt dem som behöver det, och låt deras hem vara 

beredda att ta emot dem som kommer i längtan efter fred. 

4 Alla mina arbetare kommer inte att ge sig av för att göra min sanning känd. Vissa kommer att 

fortsätta att vänta på sina medmänniskor, medan andra kommer att söka upp dem i sina byar, provinser 

och nationer. 

5 De andliga varelser som har skyddat dig kommer att finnas runt omkring dig och ge dig 

inspiration, styrka och tro på din väg. 

6 Lyssna först på mig, lär dig av mig, omsätt det i praktiken och be för den här världen som håller på 

att förgås och förblöda. Om du förväntar dig att Fadern ensam ska ta hand om världen, har du fel: du har 

en stor del av korsets börda att bära. 

7 Ditt eget lidande får inte få dig att glömma dem som lever i ständig förtvivlan och rädsla. Dina 

svårigheter i det dagliga livet är stora, men du kan inte jämföra dem med dem som tynger vissa av dina 

medmänniskor. 

8 Jag vet mycket väl att många hjärtan för närvarande är döva för min kallelse, långt ifrån mig, fullt 

upptagna av sina ambitiösa planer och sin fiendskap. Men varför har ni också stunder då ni är döva för 

mina inspirationer och försummar den andliga väg som jag har utstakat för er? Låtsas inte att det är ditt 

kötts oregerlighet och dina ständigt ökande behov och bekymmer som avlägsnar dig från mig. 

9 Jag är överallt, vid varje tillfälle kan du hitta en möjlighet att tillämpa mina läror, för det kommer 

alltid att finnas tid och möjlighet för anden att uppfylla sitt uppdrag, även i de materiella verken. 

10 Tänk på dina arbeten i fem minuter varje dag, bedöm dig själv och ta ett beslut om att förbättra dig 

mer och mer. 

11 Bönen är andens skyddande försvar, vapen och sköld. Ta alltid skydd i den, så blir du inte svag. 

12 Jag talar till er med enkla ord som är begripliga för alla. Jag har inte imponerat på er med utsökta 

uttryck, inte heller med obegripliga filosofier, inte heller har jag talat till er med främmande ord. Mitt ords 

storhet ligger i dess enkelhet. Upptäck och utforska den. 

13 Bekänn dig andligt inför mig, för du vet att jag upptäcker vad du bär på i djupet av ditt hjärta. Låt 

sann omvändelse födas i era hjärtan och sträva efter att komma till mig allt renare. 

14 Lär er allt detta och ni kommer att bli igenkända som mina lärjungar på er väg. När de inser din 

frälsningsgåva kommer vissa att vilja köpa din hemlighet - vissa med goda avsikter, andra för att tjäna 

pengar. Men du ska berätta för dem att hemligheten med att hjälpa lidande medmänniskor är grannkärlek, 

och att alla har denna förmåga. 

15 Du har förmågor som du kan förvåna världen med. Med hjälp av den andliga synens gåva kommer 

du att profetera och vara överlägsen till och med vetenskapens förutsägelser. 

16 Genom mina arbetare, även de minsta av dem, utför jag mirakel. Det är den tid då den enkla och 

obildade tackar mig för att jag har skänkt honom min barmhärtighet och gjort honom till min tjänare. För i 

en person med ett otränat sinne kan en hög anda döljas, som bara jag känner igen. 

17 Jag har sett många stönande och gråtande vid avgrundens rand eftersom deras kroppsliga skal har 

varit ostyrigt och otämjbart. Men deras själ, som kämpar för att övervinna köttets avvikelser, har lyft sig 

upp till mig i bön för att säga: "Herre, om du inte kommer till min hjälp, går jag under". - Då har Mästaren 

vänt sig till dem för att få den upproriska saken att ge efter med ett ord eller genom en prövning, och för 

att ge själen kraft att övervinna mänskliga passioner och svagheter. 

18 Dessa är de som, trots att de är fattiga i anden och låga på jorden, idag är utrustade med styrka, och 

deras läppar talar djupa läror, och med kärlek botar de sjukdomar som andra inte kunde bota. 
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19 Skulle du kunna svara på mina frågor om min tidigare undervisning? 

20 Boken ligger kvar där, uppslagen på samma sida som jag visade dig förra gången, men det är 

nödvändigt att fortsätta utan att dröja. Därför låter jag mitt ord förbli inpräntat i ditt samvete så att det kan 

komma till dig när du behöver det. 

21 Jag är livets bok. Jag kommer att se till att var och en av er blir en liten bok med kunskap; för detta 

ändamål skriver jag för närvarande mina läror i era hjärtan. I morgon kommer denna undervisning att nå 

alla folk och hem, men redan nu kan ni säga att ni har haft förmånen att vara mina lyssnare under denna 

förkunnelse. 

22 Jag ringde till dem som trodde att de var arvlösa, till dem som verkade överflödiga inom 

mänskligheten, till dem som led förödmjukelse, en del till och med av sina nära och kära, och gav dem 

denna kärlekens bok i handen. 

23 Ni har sett en ny tidsålders gryning, men ni kan inte säga att ni redan har upplevt allting. Det är 

därför jag förbereder dig noggrant. När ni ser denna undervisning lysa starkt i framtiden ska ni inte bli 

förvirrade eller förblindade av dess ljus. Från lärjungar ska ni bli sanningens soldater, redo att försvara er 

själva; för detta ändamål avslöjar jag för er vilka vapen ni ska slåss med. Men om ni skulle ha glömt det, 

är det inte överflödigt att jag påminner er om att de vapen med vilka ni kommer att vara oövervinnliga är 

dessa: bön, barmhärtighet, förlåtelse, uppriktighet, mildhet, iver för det som är rättvist och gott, och kärlek. 

24 Du var förutbestämd att leva på jorden, och när dina besvikelser och svårigheter fick dig att fråga 

efter Guds dolda råd fick du omedelbart det gudomliga svaret när du kallades till att höra Mitt Ord, som är 

smekning och balsam och samtidigt också lag. 

25 När ni hör Mig tala som Fader, som Mästare och som Gud kommer ni att anpassa era liv eftersom 

ni nu vet att syftet för vilket ni skapades och sändes till världen är att nå Mig. 

26 Vem annan än jag skulle ha avslöjat er ert öde och avslöjat era andliga gåvor för er? 

27 Min lärjunge Johannes såg i sin hänryckning den här tiden, utbredningen av era andliga gåvor, men 

han såg bara den. Först var det gudomliga lammet tvunget att komma till er för att öppna det sjätte sigillet 

i boken om evig visdom och fullkomlig rättfärdighet, så att ni kunde förstå den. 

28 Den väg som jag visar dig idag är upplyst av sanningens ljus så att du kan nå mig. På den här 

vägen kommer ni att möta många prövningar, det kommer att finnas många tillfällen för er att studera min 

lag, att känna till ert öde och att ägna er åt att uppfylla det. 

29 Varje dag ger sina prövningar, och jag ser hur du tar dem och tänker på den frukt du ger mig. 

Många av dessa prövningar är små, men genom dem kan du påbörja ett liv med förbättring och 

fulländning. Men utan att gå till botten med dem förkastar ni dem, och om ni gör det, hur kan ni då 

förbereda er för svårare prövningar? Den dom som jag ger över era gärningar är inte sträng, det är en öm 

Faders dom som älskar er, som ger er råd så att ni alltid kan göra framsteg i utövandet av min lag och visa 

er frid och andlig styrka. Men jag söker och älskar alla mina barn, jag vänder mig inte bort från den som 

begår en överträdelse, utan jag förlåter honom och ger honom en möjlighet att bättra sig och återvända till 

den rätta vägen. 

Bland dem som följer mig finns de som inte har kunnat befria sig från sina synder; men andra, som ber 

ivrigt så länge de tror att de har vunnit seger (i livet), glömmer mina instruktioner när de blir sårade i sin 

egenkärlek eller stolthet och låter sina dåliga böjelser avslöja sig själva. Vem kan gömma sig för mig som 

känner dina tankar och ditt väsens ursprung? 

30 Även om människan inte kan tränga in i sina medmänniskors hjärta för att försvara sin sak, så tar 

jag hand om det, vare sig det är rättvist eller orättvist, jag försvarar dig och jag älskar dig. 

31 Lyssna på mina ord så att du inte snubblar eller för en lidandets kalk till dina läppar. Varför vill du 

inte förstå ditt öde att älska, ditt stora uppdrag? Varför gör ni inte samma verk som jag och känner att ni är 

kapabla att utföra det jag ber er om, eftersom ni är en del av mitt väsen och därför är utrustade med stora 

egenskaper? 

32 Jag vill inte att du ska känna dig sårad när du tar emot mitt ord, utan jag vill snarare ingjuta nytt 

mod i dig med det. Om jag en gång sa till dig: "Din vilja är min", kom ihåg att när du underkastar dig mina 

lagar gör du min vilja. Jag godkänner dina goda föresatser och beslut, och du har känt min frid och mina 

välsignelser sänka sig över ditt hjärta när du uppfyller din plikt att älska. 
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33 Sträva efter att göra gott, be med iver och älska din nästa. Låt din ande växa och känna sig stark 

och stor i sitt uppdrag. 

34 Det har varit till min glädje att ni är fattiga just nu, men jag ska inte lämna er utan det dagliga 

brödet. Om jag berövar er något, kommer jag i gengäld att ge er Andens bröd, det eviga livets bröd, och 

kalla er mänsklighetens välgörare. 

35 Besökstiderna som tillkännagivits av Me through Damiana Oviedo har anlänt. Nationerna slåss 

mot varandra i sina krig, och hungersnöd och pest sprider sig över mänskligheten. Naturens krafter släpps 

loss. Jag sade genom den första röstbäraren: "Tiderna kommer att förändras, och när ni ser den mänskliga 

vetenskapen manifestera stora tecken på framsteg, ska ni ångra er och lära er av mig för att ge ett budskap 

om fred till mänskligheten. 

36 Ni är alla upplysta, och till och med i jordens mest avlägsna hörn, där det finns en av mina 

lärjungar, kommer min Ande att vara närvarande och sprida ljus och kraft, lösa problem och undanröja 

hinder. Ni som har blivit märkta av mig i denna tid - be för dem som inte har haft förmånen att få ta del av 

denna uppenbarelse som jag ger er. 

37 Vila under denna korta tidsperiod då jag välsignar er och ger er min frid, för ni måste fullgöra er 

försoningsplikt; för detta har jag gett er nåden att ta på er en ny jordisk kropp. Min kärlek ger dig denna 

möjlighet så att du kan nå mig. Hur kan det vara Min vilja att du kommer in i Min närvaro med smärta i 

din själ? Men ni som hör mig skall veta att mitt ord inte längre skall lämna ert samvete. Men hur många 

finns det inte som inte vill komma, trots att jag kallar dem: De är de som jagar efter njutning som det 

högsta målet i sitt liv och som bara har sin fria viljas diktat som lag. Jag lämnar dem inte för att de inte vill 

följa mig, tvärtom är de de som jag söker mest, för jag vet att de av alla människor kommer att lyfta sina 

ögon till mig när smärtan är mycket stor i deras hjärtan. 

38 I dessa stunder av omvändelse tar jag emot allt och förlåter allt. Men medan vissa förnyas för livet, 

glömmer andra Mitt kärleksbevis så snart de har återfått frid och hälsa och känner sig starka igen, och de 

distanserar sig ännu mer. De har inte vetat hur de ska använda det goda tillfälle som livet har gett dem för 

att återvända till den sanna vägen. Sedan kallar jag dem bort till det bortomliggande, så att deras ande kan 

reflektera över sig själv, utanför materiens inflytande och allt som binder dem till världen. 

39 Till hur många människor skickar jag detta samtal dag efter dag! De kommer att rena sig i ljuset av 

Min gudomliga rättvisa innan de återvänder, och de som på så sätt renas kommer inte att befläcka sig med 

smuts igen, eftersom de kommer med en fast föresats att göra förtjänstfulla gärningar - gärningar som är 

behagliga inför Herren och värdiga honom. 

40 Hur många av er kommer inte att behöva återvända till Jorden för att försöka utföra en uppgift som 

ni misslyckades med, eller för att söka en möjlighet att gottgöra de misstag ni har gjort! 

41 Tänk på att även om många av er har haft tillräckligt med tid för att höra mig och lära er av mig, så 

är ni nu inne i de sista åren av ert liv och har inte längre tid att så det som ni har samlat i er ande med så 

mycket kärlek. Men oroa er inte, jag är Livet och jag låter er leva så att ni kan så det frö som ni så gärna 

vill odla i era hjärtan. 

42 Bland de många som lyssnar till mig saknas inte en enda som tror att han förstår mycket av de 

gudomliga lärorna, men som innerligt tvivlar och förnekar detta ord. Men vad han inte kan förneka är att 

hans hjärta har darrat och slagit på ett sätt som han inte kan förstå. Han kommer att försöka glömma vissa 

ord som jag har riktat till honom, men han kommer inte att kunna göra det, och han kommer till och med 

att förlora några timmars sömn då han hör ekot av detta oansenliga och enkla ord. Anledningen till detta är 

att hans samvete kommer att säga honom att det bakom det ordet fanns ett ljus som upptäckte vad han 

dolde i sitt hjärta och talade till honom om det som bara han själv visste. 

43 Här är ytterligare en sida i livets bok, skriven av min barmhärtiga hand. Jag har talat till din ande, 

för jag har alltid gjort mig känd för människorna. Den form i vilken jag nu manifesterar mig är varken ny 

eller främmande. Det är bara för den som har materialiserat sig som det kan verka konstigt eller omöjligt. 

För honom som väntade mig är det däremot det mest naturliga och rätta att höra Faderns röst inom sig 

själv. Endast de jungfrur som visste hur de skulle hålla vakt med brinnande lampor hörde brudgummens 

röst när han kom vid midnatt. 

44 Det fanns de som jag var tvungen att kalla en gång, två gånger och en tredje gång, några som inte 

bara var tvungna att höra mig utan också att gå till botten med allt för att tända sin tro, och några hädade 
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mitt verk; men senare, när jag utförde ett mirakel i deras väg, bekände de ångerfullt och skräckslaget att 

han som talade var Guds ord, den gudomlige Mästaren. Detta är Min bästa undervisning: ha tålamod med 

dina medmänniskor; om de tvivlar på undervisningen, ge aldrig tillbaka invektiv för invektiv. 

45 Välsignade är de som försöker dölja för mina ögon den smärta som människor orsakar dem med 

sitt hån och sin hjärtlöshet. Välsignade är de som inte klagar utan i stället tackar mig, för trots sina 

prövningar följer min nåd dem överallt. 

46 Vad kan du dölja för min blick så att den inte upptäcker det? Jag kommer att belöna dig, du 

kommer alltid att se fredens regnbåge dyka upp efter stormarna. Fortsätt att samla min undervisning som 

en skatt, låt den bli en handling, så att välgörenhet kan renas i era hjärtan. 

47 Bland er finns de som tidigare hade sin glädje i ondska, som kände sig bekväma i hat och fördärv, 

men som var livrädda för kärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Nu får de förnyelse genom sin inre 

förvandling, genom sin förnyelse. Din ande har redan fått makt över ditt kött. Nu gläder du dig åt att göra 

gott, du tycker om att öva barmhärtighet och du känner tillfredsställelse när du är mild och ödmjuk. Du 

börjar känna rysningar och avsky mot fördärv. Det finns ingen som efter att ha lyssnat på mig inte har 

förändrat sitt liv på något sätt. Vem kan säga att han eller hon inte har känt verklig hälsa flöda genom sitt 

väsen efter att ha tagit emot den Högsta Läkarens helande balsam på sin kropp och själ? Hur många 

mirakel har inte enbart mitt ord utfört! Allt har jag gett dig för att hjälpa dig att övervinna din andliga 

slöhet. För i denna tid har jag inte kommit för att offra mig själv som människa, utan för att inspirera er att 

skaffa er förtjänst för att förtjäna er frälsning. Ovanför dig finns en andlig skatt som är arv för din ande. 

När kommer du att få allt det som jag har tänkt mig för dig? 

48 I dag kan ingen veta hur mycket de redan har uppnått. 

49 Hur mycket behov av ögonblick känner du dig! Vissa gråter och vet inte varför, de är ständigt 

sjuka. Andra, som är fäder, undrar varför de bara skördar frukter av oförståelse och otacksamhet, trots att 

de har tagit hand om sin familj och sett till den med kärlek. Och de kvinnor som hade en önskan om 

smekningar och hjälp på jorden undrar också varför de inte kunde släcka denna törst efter ömhet i livet. 

Bröder och systrar av samma blod känner sig avlägsna från varandra, de älskar inte varandra och förstår 

inte varandra. Ni frågar er själva vad orsaken till allt detta är och ni kan inte förstå varför godheten 

misslyckas inför era ögon. Jag säger till er: När det goda hos vissa kommer att finna resonans hos andra 

och deras hjärtan kommer att känna sig uppfriskade av det - när andliga dygder och värderingar uppskattas 

på rätt sätt, då kommer hungern, törsten efter rättvisa, kärlek och förståelse att försvinna från 

människornas hjärtan. 

50 Jag säger er också att ni här på jorden inte vet vem ni är andligen, och ni vet inte heller vem er 

make/maka, era föräldrar eller barn är andligen. Endast på detta sätt kan du bära bördan av de många 

försoningsplikter som utgör ditt kors. Bär det här korset med kärlek, försök inte veta vem du skulle kunna 

vara vid den här tiden. Var nöjda med att veta att ni alla är broderliga barn till en enda Fader och att det 

inte kan finnas några fiender bland bröder och systrar. Älska varandra och ni kommer att gå framåt på 

utvecklingens väg. 

51 Eden stängde för länge sedan sina portar för mänskligheten, det försvann och dess doft steg upp till 

det oändliga. Jorden förvandlades då till en dal av tårar och den andliga försoningen började, det slagfält 

där själen renar sig själv. Men ett bättre paradis än det du förlorade är det du kommer att finna; det väntar 

på dig med öppna portar. Be så att du får min styrka och fortsätter att gå framåt på din andliga 

utvecklingsväg. Men gör det med din ande, inte med inlärda böner - hur vackra de än är - om du inte 

känner dem djupt. Så älska och förlåta dina medmänniskor. Då kommer du att uppleva den lycka som 

strömmar från ditt samvete till ditt hjärta när du följer mina instruktioner. 

52 Jag har länge förberett er, för det kommer att bli så att ni kommer att kallas störare av ordningen 

och den andliga freden i världen, eftersom ni kommer att förtalas. Min undervisning utbildar dem som i 

morgon ska vara tålmodiga, ödmjuka och vänliga herrar, de som kärleksfullt svarar på alla frågor från sina 

medmänniskor. 

53 Var och en av mina läror är en bok från vilken du kan lära dig allt som din ande behöver för att 

senare lära dina bröder och systrar. Min undervisning förbereder för er en ny värld, ett nytt liv redan på 

denna jord. Men när jag talar till er om denna sanning och ni tänker på det krig som nationerna för, där 
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endast smärta, rädsla och elände råder, tänker ni att detta ord omöjligen kan bli verklighet. Men 

sannerligen säger jag er att det jag delar med er är inte bara en undervisning utan också en profetia. 

54 Om din vetenskap och din synd har fått dig att förlora fredens, uppriktighetens och broderskapets 

paradis, kommer spiritualiseringen att ge dig den nåden tillbaka, som kommer att värderas högre än den 

höga utvecklingsnivå du har idag, än (den existens) som fanns när du fortfarande befann dig i 

oskuldstillstånd. 

55 Min undervisning är enkel och lättfattlig så att nybörjare kan förstå den. Även om jag manifesterar 

mig genom syndiga kroppar förblir mitt ord som ett spår av kärlek i människornas hjärtan. Denna form av 

manifestation är ytterligare ett bevis på den ödmjukhet som jag har gett mina barn. Jag lär dig ständigt 

denna dygd, för det är en av de dygder som anden bör praktisera mest. Vissa har jag gett ett ödmjukt 

ursprung i världen, så att de i sina liv kan ta Mästaren som förebild; andra har jag gett ett rikt hem, så att 

de också kan efterlikna Jesus, som trots att han var kung lämnade sin tron för att tjäna de fattiga, de sjuka 

och syndarna. 

56 Förtjänsten för den som stiger ner från sin sociala ställning för att tjäna sina grannar, vilka de än är, 

är lika stor som för den som stiger upp från sitt eländiga och okända liv till de rättfärdigas höjd på 

kärlekens väg. 

57 Åh, om bara ett ödmjukt hjärta kunde uppstå bland er och tjäna som exempel för andra! För hur 

många av dem som har ett uttryck av ödmjukhet i sina ansikten sår den stolthet som de i hemlighet har i 

sina stolta hjärtan? Det är min vilja att denna mask av hyckleri ska falla bort från detta folk, så att 

människor kan känna igen er som den Helige Andes lärjungar på grund av er ödmjukhet. 

58 Er Mästares liv är ett exempel för alla människor. Men eftersom kvinnan saknade undervisning om 

sin uppgift som mor skickades Maria till henne som förkroppsligandet av den gudomliga ömheten, som 

visade sig som en kvinna bland människor för att på samma sätt ge er sitt gudomliga exempel på 

ödmjukhet. 

59 Varje gång du hör mig prisa dygden känner du hur mänsklig synd och ofullkomlighet framträder 

inför dina ögon i all sin storslagenhet. Sedan böjer du sorgligt din nacke och någon säger till mig: "Herre, 

kommer du i din renhet och helighet för att förödmjuka oss för våra synder, du som har lagt ödmjukhet i 

våra hjärtan?" Jag svarar det hjärtat att det inte har förstått Mitt Ord, att det bara är en atom av Mitt Ljus 

och Min Helighet som Jag lägger fram för er så att ni inte ska känna er förödmjukade inför Mig eller 

oförmögna att följa Mig i dygd. 

60 Förväxla inte ödmjukhet med en låg klädsel. Inte heller tror jag att den är ödmjuk som har en 

känsla av underlägsenhet inom sig själv och som av den anledningen tvingas tjäna andra och böja sig för 

dem. Jag säger er att sann ödmjukhet finns hos den som, trots att han kan bedöma att han är någon och vet 

att han har en viss kunskap, är villig att ödmjuka sig inför andra och gläds åt att dela med sig av det han 

har till dem. 

61 Ödmjukhet är själens ljus, och i motsats till detta är avsaknaden av ödmjukhet ett mörker i själen. 

Fåfänga är okunnighetens frukt. Den som är stor genom kunskap och framstående genom dygd besitter 

sann blygsamhet och andlig ödmjukhet. 

62 Vilken tacksam känsla du får när du upplever att en person som är respekterad bland män visar 

tillgivenhet, förståelse och blygsamhet mot dig. Du kan ge samma känsla till dem som står under dig eller 

som känner så. Lär dig att böja dig ner, skaka hand utan att känna överlägsenhet, lär dig att vara 

förstående. Jag säger er att i dessa fall är det inte bara den som tar emot beviset på tillgivenhet, hjälpen 

eller trösten som är lycklig, utan också den som ger det, för han vet att det finns en över honom som själv 

har gett honom bevis på kärlek och ödmjukhet, och han är hans Gud och Herre. 

63 Upplev i era hjärtan glädjen av att känna er älskade av er Fader, som aldrig förödmjukade er 

genom sin storhet, utan uppenbarade den i sin perfekta ödmjukhet för att göra er stora och få er att njuta av 

det sanna livet i hans rike, som varken har någon början eller slut. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 102 
1 Din bön har nått himlen, och som ett bevis på detta känner du min frid i dessa ögonblick. Om du 

vid ett tillfälle känner en ljuvlig frid som genomsyrar ditt hjärta kan du med säkerhet säga att din skapare 

har varit nära dig. Om ditt hjärta slår snabbare och en oförklarlig lycka fyller dig är det för att din ande har 

hört sin Herres röst. 

2 Ta upp ditt kors i tanken att min närvaro är med dig för att uppmuntra dig på din utvecklingsväg. 

3 Ni kan och bör alla tillhöra dem som är upplysta av Herren. Det finns inget hjärta som inte bär på 

det gudomliga fröet av kärlek och dygd. De som omfamnar min undervisning och blir mina lärjungar är de 

som genom sanna vittnesbörd om kärlek och barmhärtighet till folkmassorna presenterar sin Mästare som 

fullkomlig kärlek och oändlig visdom. Detta är det sätt på vilket ni ska sprida de goda nyheterna på jorden 

genom rena gärningar, ord och tankar. 

4 Jag vill att ni ska uppnå en så stor känslighet i det andliga under den här tiden att en tanke från mig 

som reflekteras i ert sinne räcker för att ni ska lyda mig med sann mildhet. 

5 De dagar är förbi då folket krävde en obestridlig materiell manifestation av sin Gud för att tro på 

hans ord, hans existens eller hans rättvisa. De tider då folket bara bävade inför profeternas fruktansvärda 

röst, eller inför den gudomliga rättvisan som manifesterades genom de obeväpnade elementen, genom 

pest, pest och krig, bör ni betrakta som förflutna; hysa inte önskan om att de ska fortsätta till era dagar. 

Din ande är utvecklad och kommer att kämpa med den materialiserade själen tills den blir mottaglig för de 

vibrationer, inspirationer och meddelanden som kommer till dig från andevärlden. 

6 I varje tidsålder har jag hjälpt er ande att avancera mer och mer till kunskap om sanningen. Se till 

att den timme kommer då den sista slöjan försvinner och ni kan skåda er Faders härlighet. 

7 Den som - utan att berätta för någon att han är min lärjunge - sprider godhet på sin väg kommer 

överallt att få frågan av sina medmänniskor om vilken som är den kortaste vägen till Fadern. 

8 Den som skryter om att vara min soldat, min tjänare eller min lärjunge kommer bara att väcka 

misstankar, förlöjligande, förakt och fördömande. 

9 Efter att Jesus hade utfört stora och mäktiga gärningar inför sina lärjungars ögon frågade han en 

gång Petrus: "Och du, vem tror du att jag är?" På detta svarade lärjungen förvånad men ändå full av tro: 

"Du är den levande Gudens Son." På detta sätt ska ni gå genom världen enligt min vilja: Med den 

vänlighet som Jesus lärde dig. Då kommer det inte att saknas några som ser era gärningar och tror att ni är 

mina lärjungar och att ni för min undervisning vidare till era medmänniskor. Kom ihåg att jag är den goda 

vägen, mitt ord har gett dig vittnesbörd om det. Jag har talat mycket till er, men ni kan inte påstå att ett 

enda av mina ord har lärt er något utanför min lag. 

10 Jag mötte er som förtorkade och torra växter under en obarmhärtig sols strålar och fick er att känna 

smekningen av mitt ord, som var som en himmelsk dagg över er. Du gick på en stig full av tistlar och ville 

inte gå längre av rädsla för att bli skadad. Men efter att ha hört mitt ord förlorade ni rädslan för livet, 

misstro och misstänksamhet försvann från era hjärtan och ni återupptog livets resa full av hopp och tro på 

ert öde. För varje ögonblick som gick, ljöd Faderns ord i din ande, vilket är det eviga livets föda för alla 

som tar emot det. 

11 Människor, samtidigt som jag utrustar er för att tränga in i det andliga livet förbereder sig legioner 

av människor i världen för att ur sina medmänniskors hjärtan utrota varje frö av andligt ursprung. Jag ger 

er den tid som behövs för att stärka er tro och för att låta den gudomliga kunskapen om vad jag har 

uppenbarat för er utvecklas i era hjärtan. Om ni verkligen förbereder er, kommer ni inte att ha något att 

frukta från världen, varken från dess ord eller från dess böcker, och inte heller kommer dess löften eller 

hot att lyckas driva ut kärnan i min undervisning ur era hjärtan, eller löftet om det förlovade land som jag 

har erbjudit er. Du kommer aldrig att byta den mot världens mest lockande löften. 

12 Närhelst denna prövning kommer över dig och dina fiender bevakar dina steg, kom ihåg att det är 

Kristus som talar till dig i det ögonblicket och påminner dig om hur Jesus frestades i öknen och hur han 

övervann världen och köttet med sin styrka. Jag vill att ni ska vara likadana - starka inför varje 

motståndare, utan att glömma att ni har den mäktigaste av era fiender inom er själva, och att endast den tro 

och styrka som kommer från mig kommer att ge er seger. 
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13 Din kamp kommer inte att vara utan belöning; den kommer att vara oändligt mycket större än vad 

du kan förvänta dig från jorden. Av denna stora belöning kommer jag att ge er en liten del här i denna 

värld i förväg, och detta kommer att vara tillfredsställelsen att se fiender till min sanning omvända sig till 

den. 

14 Tänk noga på mina läror, kära lärjungar, och genom denna reflektion kommer ni att få den styrka 

som hjälper er att inte förlora modet i kampen. 

15 Gör ditt sinne fritt från all orenhet om du vill förstå mitt ord. Mästaren arbetar på honom för att 

väcka honom ur den sömn han är fångad i och för att visa honom den nya morgonens skenande ljus. 

16 I min kärlek till er gör jag det gudomliga mänskligt för att göra det begripligt för er. Jag omvandlar 

min gudomliga visdom till mänskliga ord och får dig att höra din himmelske Faders instruktioner genom 

denna andliga gåva, som stärker din kropp genom sin kärlek och renar din själ från dess fläckar. 

17 Fadern till alla varelser talar till dig i detta ögonblick. Den kärlek som skapade er gör sig påmind i 

var och en som hör detta ord. 

18 Innan du hörde mig genom dessa röstbärare var det en dold röst inom dig som tillkännagav min 

närvaro på din väg. De som kunde höra den rösten i sitt hjärta, när de tog emot de goda nyheterna, som en 

broder förde dem till med orden: "Kom, för den gudomlige Mästaren talar nu och väntar på er", bekräftade 

att den föraning de hade haft inte lurade dem, att tillkännagivandet i deras hjärta var verkligt. I sanning 

säger jag er att dessa är de som har stannat kvar hos mig, de som trodde på min manifestation eftersom de 

redan väntade på mig. 

19 När jag inte längre talar till er i den form som ni upplever idag, kommer jag att göra mig känd för 

er igen direkt från ande till ande, och då kommer ni inte längre att tvivla eller fråga: "Är det verkligen 

Herren?" Då kommer du att vara säker och ha en absolut tro på att din ande kommer att börja 

kommunicera med sin skapare. 

20 Bli inte svag i din strävan att komma närmare mig för att du anser att din andliga mognad är låg. 

Ni är på väg in i en tidsålder av förandligande, men ni kommer inte precis att nå fulländning i er andliga 

dialog; efter er kommer andra, och efter dem andra som kommer att höra min röst, få gudomlig inspiration 

och återge mina budskap på ett sätt som ni nu inte kan föreställa er. Kan det inte vara så att det är ni själva 

som kommer att leva under dessa tider? Men det är bara jag som kan tränga in i dessa framtida saker, och 

det är bara jag som kan veta vilka som kommer att återvända och vilka som kommer att stanna kvar i det 

andliga för att aldrig återvända till jorden. 

21 Några av mina lärjungar kommer att lägga den första stenen, andra kommer att lägga den sista 

stenen i den vackraste byggnad som människan har rest för sin Herre. 

22 Detta arbete kommer att vara frukten av andlig harmoni mellan alla människor. I dag känner ni er 

mycket långt ifrån att kunna producera denna frukt, eftersom ni inser att det råder oenighet bland 

människorna. Men misströsta inte, för den siklöjt som redan närmar sig kommer att skära bort det ogräs 

som har splittrat mänskligheten, så att ni när besöket har passerat återigen kommer att se rättvisa, förnuft 

och broderskap lysa fram. 

23 Idag öppnar jag Min Kärleks gudomliga bok inför er; gör det också med era hjärtan, kära lärjungar. 

Men var inte oroliga, för innan jag ger er mina instruktioner, stannar jag upp för att höra era sorger och 

bota er från era lidanden. Min önskan är att när du kommer till mig ska du känna djup frid i din ande. Jag 

vet att ni har mycket att kämpa med, och därför är det absolut nödvändigt att ni redan nu får stor 

uppmuntran. Styrkan ges till dig av mitt ord, som genomsyras av liv och hälsa. Detta ord kommer från det 

gudomliga ordet som just nu tränger in i din andes inre för att förverkliga den perfekta gemenskapen 

mellan Fadern och hans barn. 

24 För vissa kommer min undervisning att vara oförglömlig, för i deras liv kommer den att vara den 

stjärna som vägleder deras steg. Dessa kommer i sinom tid att följa mig och bevittna mina uppenbarelser. 

Andra kommer att vandra bort från vägen utan att tyckas veta vem de lyssnade på eller vilken sanning 

ordet innehöll. Sedan måste de vandra lite längre tills tiden för deras prövningar kommer och de känner 

hur inspirationen stiger upp i den innersta delen av deras väsen och påminner dem om det som de en gång 

hörde och som deras hjärta inte fäste någon vikt vid vid den tidpunkten. Först och främst ska ni alla lyssna 

på mig, oavsett om ni vänder er bort eller förnekar mig. Jag sår i din ande, där endast jag har tillträde, för 



U 102 

115 

det finns bara en nyckel till den, och den har jag. När den rätta tiden har kommit för det kommer ljuset att 

bryta fram från djupet av ditt hjärta, som jag i dag lämnar kvar i den mest dolda delen av din varelse. 

25 Eliminera mörkret i ditt liv, okunskapen, lasterna, allt som gör din kropp sjuk. Ta in ljus i din 

tillvaro och sprid din andes kärlek på dina medmänniskors livsväg. 

26 Människor har kallat detta århundrade för "den nya kunskapens tid", men jag säger er att ni inte 

bara ska lita på det ljus som kommer från vetenskapen, utan också på era andliga gåvor. Glöm inte att 

människan inte bara lever av bröd, utan också av varje ord som kommer från Gud. 

27 Behåll mitt ord i era hjärtan, och om ni använder er av det, låt det inte vara för att skryta inför dem 

som inte känner till denna undervisning. Begär inte att framstå som de nya upplysta, för ingen av era 

medmänniskor är utan ljus. Om ni inte är ödmjuka när ni ger mitt arv vidare kommer ni inte att kunna ge 

ljus. 

28 För närvarande testamenterar jag mänskligheten en ny bok, ett nytt testamente: Mitt Ord från den 

tredje tidsåldern, den gudomliga röst som talade till människan när det sjätte inseglet lossades. 

29 Det är inte nödvändigt att era namn eller era gärningar går till historien. I denna bok kommer Mitt 

Ord att vara som en klingande och klar röst som talar för evigt till människans hjärta, och Mitt folk 

kommer att lämna spåren av sina steg på denna förandligande väg till eftervärlden. 

30 Lämna minnet av dina goda gärningar som ett exempel för dem som kommer efter dig. Skynda dig 

att ta bort alla dina fläckar idag, så att de inte syns av dina bröder och systrar. 

31 Skrifterna från den första tidsåldern förde Israels folks historia vidare och bevarade dess barns 

namn, dess framgångar och misslyckanden, dess trosverk och dess svagheter, dess ära och dess undergång, 

så att denna bok skulle tala till varje ny generation om utvecklingen av detta folk i dess dyrkan av Gud. I 

den boken finns också namnen på de patriarker som älskade dygd och rättfärdighet, förebilderna för trons 

styrka, och namnen på profeterna, de som såg vad som skulle komma, genom vars mun Herren alltid 

talade när han såg sitt folk stå på randen av fara. Den har också fört vidare namnen på de korrupta, 

förrädarna och de olydiga, för varje händelse, varje exempel är en läxa och ibland en symbol. 

32 När jag bodde bland människorna i Jesus använde jag mig av kärnan i dessa skrifter, av innebörden 

i dessa verk, endast när det var nödvändigt för att förmedla min undervisning; jag lovordade aldrig det 

materiella och det substanslösa. Minns ni inte att jag nämnde den rättfärdige Abel, att jag berömde Jobs 

tålamod och att jag mindes Salomos visdom och ära? Har jag inte vid många tillfällen påmint om 

Abraham och talat om profeterna, och har jag inte sagt till er med hänvisning till Moses att jag inte har 

kommit för att upphäva den lag som han har fått, utan för att uppfylla den? 

33 Om Kristus var Guds lamm som tar bort världens synder - även då skulle jag bara kunna prisa det 

goda och vara tvungen att upphäva det onda. 

34 Mitt liv förändrade människors liv. Min död öppnade de ögon som förblindats av materialismens 

mörker för sanningens ljus, och Gudsdyrkan tog ett stort steg mot fulländning, för kärleken till Messias 

fick människorna att få en ny uppfattning om den gudomliga rättvisan. Som om en ny Gud hade 

uppenbarat sig för det folket, fick min undervisning och mina verk världen att lära känna den sanning som 

människorna tidigare inte hade kunnat se. 

35 Gud, den oföränderlige, kan inte ha förändrats i sitt innersta väsen gentemot sina barn. Det var 

människan som upptäckte Faderns sanna natur när hon andligt steg upp till sin skapare på den kärleks- och 

förandligande stege som Kristus visade henne. Även när Mina apostlar undervisade folkmassorna på 

förgårdar, synagogor eller marknadsplatser och var tvungna att hänvisa till tidigare tider, använde de bara 

de exempel som lämnade ett sant andligt budskap och avstod från allt som var onödigt. 

36 Nu när jag har kommit till er med omfattande andlig undervisning har jag inte glömt att ni alla 

känner ett behov av att undersöka dessa böcker, för vid varje tillfälle, i varje lektion, har jag lärt er och 

påmint er om vad som var - de exempel som ni inte bör glömma, de läror som har evigt liv. Men jag säger 

er igen: Jag har hittills endast talat om det andliga. Tro inte att jag förbjuder er att läsa den första tidens 

bok, för ni är det treeniga folket. Vet ni inte att jag sa: "Sök i Skrifterna", men nu lägger jag till: "Be innan 

ni läser, så att ni kan finna det sanna ljuset när ni studerar och inte falla i villfarelse, vilket har hänt med 

många eftersom de tolkade händelserna på ett felaktigt sätt". Läs, undersök, men du kommer att finna 

förklaringen till innebörden i Mitt Ord från den tredje eran. 
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37 Varför skulle du i denna tid testamentera dina brister, din falska andlighetskult, din olydnad och 

din vana vid det heliga till dem som kommer efter dig? Tycker du att dina verk gör dig värdig att bli 

ihågkommen av historien? 

38 När tiden är inne ska jag upplysa er så att mitt folk, vittnet till min manifestation och mitt ord, från 

mina lärorika tal kan forma den bok som ska nå alla människor, så att människorna i den endast kan finna 

Mästarens gudomliga essens, hans eviga sanning, hans kärlek och hans uppenbarelse, och att de aldrig får 

upptäcka det alltför mänskliga hos röstbäraren. 

39 De som har varit mina lärjungar i detta arbete kommer att veta hur man separerar agnarna så att det 

rena vetet blir kvar, för för att mitt frö ska gro måste det vara rent. 

40 Idag är jag närvarande inför er andliga blick så att ni kan se mig med hjälp av era andliga 

förmågor. Genom dem sänder jag er min gudomliga värme så att ni känner mig i era hjärtan. Jag vill vända 

dig bort från allt onödigt, från allt dåligt. Jag anförtror dig en trädgård där du kan odla alla dygder. Den är 

nödvändig för att motverka synden; tänk på hur ondskan har frodats. 

41 Jag ser att ditt hjärta darrar av glädje när du hör mig tala så här, för du känner hoppet om att 

människorna kommer att förnyas. När du lyssnar till mig känner du impulsen att söka upp den som är fel, 

syndaren, den onda, att tala till honom med min sanning och vända honom från den onda vägen. Jag 

välsignar dessa ädla känslor som börjar vakna i era hjärtan, men jag säger er: Om ni inte först har 

korrigerat era fel, om ni inte har renat era hjärtan, är det inte lämpligt att framträda inför era 

medmänniskor för att peka på deras synder. Mitt ord på dina läppar kommer inte ensamt att åstadkomma 

miraklet att omvända människor, utan ditt livs exempel är nödvändigt för detta. Då kommer mitt ord att 

accepteras som sanning. 

42 När mina lärjungar spred sig över världen på den tiden för att förkunna min undervisning, nöjde de 

sig inte med att upprepa mina ord, utan de lärde dem också med sina gärningar, och när de sade att de 

bevittnade honom som dog på ett kors av kärlek till människorna, gjorde de det med 

med ord och gärningar och dog som ett offer i likhet med sin Mästare. Jag säger till er: Den som försvarar 

en sanning och dör för den kommer att bli trodd. Men jag ber dig inte att göra denna uppoffring. Jag vill 

inte att ni ska dö för att bevisa min sanning, jag vill att ni ska leva och vittna med ert liv om mitt ord som 

lär er att älska varandra. 

43 En ny lycka väntar dig: att tjäna dina medmänniskor, hjälpa dem att bygga upp sina liv igen, att 

vända dem från de dåliga vägarna. 

44 Ser du hur nödvändig din förberedelse är för att kunna ta upp sanningens vapen och hjälpa den till 

seger i striden? 

45 Många är de som har hört mitt gudomliga ord och vittnat om det. Men när de inte bekräftade det 

som deras läppar talade med gärningar, blev de förkastade och hånade. Men så snart detta vittnesbörd 

åtföljdes av goda gärningar, väckte det tron hos vissa och gjorde andra eftertänksamma. 

46 All min undervisning syftar till att förbereda dig för den kamp som jag talar till dig om, stärka din 

tro och upplysa din ande så att ditt vittnesbörd blir kraftfullt. 

47 Gång på gång säger jag att människor intuitivt förväntar sig att något okänt ska komma. Denna 

föraning ger dig andens ljus, som brinner som en lampa i väntan på att mitt löfte ska uppfyllas. 

48 Vill ni inte vara de som kan ge de goda nyheterna till dessa hjärtan? Ja? Hör och förstå Mästarens 

undervisning, lyd Fadern och älska honom, så kommer du att vara värdig att tjäna dina medmänniskor. 

49 Om du strävar efter själens odödlighet, frukta inte dödens ankomst, som sätter stopp för mänskligt 

liv. Förvänta dig att den är förberedd, den står under mitt befäl, och därför kommer den alltid i rätt tid och 

på rätt sätt, även om människor ofta tror motsatsen. 

50 Det svåra är inte att personen dör, utan att själen när den lämnar kroppen saknar ljus och inte kan 

se sanningen. Jag vill inte att syndaren ska dö, utan att han ska omvända sig. Men när döden blir 

nödvändig - vare sig det är för att befria en själ eller för att stoppa en människas fall i fördärvet - då skär 

Min gudomliga rättvisa av livstråden i den mänskliga existensen. 

51 Vid den tiden, när folkmassan, upprörd över äktenskapsbrytarinnans felsteg, bara väntade på Min 

dom för att döda henne, eftersom folk trodde att detta var det enda sättet att helt och hållet utplåna den 

kvinnans synd, visade Jag dem att förlåtelse och kärlekens ord är liv för hjärtat och död för synden. Det 



U 102 

117 

förtjänstfulla är att synden dör, men varelsen lever vidare. Därför var det inte nödvändigt att kvinnan 

försvann, utan hennes synd. 

52 Om det inte var så skulle jag redan ha förstört dig i min ovilja att synda. Men se, inte bara tar jag 

inte ditt liv, utan jag ger dig till och med den ena kroppen efter den andra så att du kan lära dig denna 

välsignade lära på jorden - en lära som, eftersom den inte förstods av mänskligheten, blev orsaken till att 

Guds Ord blev människa för att med sin födelse, sina gärningar och sin död lära dig vad människans sanna 

öde är i den här världen. Detta är den undervisning som ni inte har levt och som ni inte har tillämpat. Vad 

lär du dig av den? Ödmjukhet, följsamhet till den gudomliga viljan, självförnekelse av kärlek till andra, 

hängivenhet till ett ideal för andlig utveckling uppåt. Den som fullgör denna uppgift på jorden har ingen 

anledning att återvända dit, för han har redan lämnat sin goda säd. I detta kommer Kristus att tjäna honom 

som ett exempel, som efter att ha gett mänskligheten ett perfekt exempel med sitt liv inte återvände till 

världen som människa. 

53 Lär dig att lämna den här kroppen bakom dig i jordens sköte när timmen kommer om du vill 

fortsätta att leva för dem du älskar och om du vill att de ska känna dig. Om ni inte vill sjunka ner i tystnad 

och tomhet, utan istället fortsätta att påverka era jordiska bröder och systrar, eftersom ni förstår att detta är 

vad som verkligen kallas liv, lär er redan nu att precis som er ande gav upp sitt andliga hem för att leva på 

jorden, gav den också upp det andliga hemmet för att leva på jorden. 

Han måste ge upp världens småsaker när han återvänder till den andliga världen. 

54 Om människorna hade lärt sig att lämna sina kroppar och allt de äger på jorden med överlåtelse, 

skulle deras död vara lätt.Men så länge som jordbundenhet och uppror finns kvar, kommer det att vara 

smärta som skiljer själen från köttet, kombinerat med rädsla för båda delarna. 

55 Studera min undervisning, lärjungar, så kommer ni att förstå varför jag genom Jesus sade till er: 

"Mitt rike är inte av denna värld". 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 103 
1 Var uppmärksam på vad som händer när du lämnar det som är ditt på jorden för att komma och 

lyssna på mitt ord eller för att lindra en smärta. När du återvänder till ditt arbete eller hem känns det som 

om någon hade varit där och representerat dig under din frånvaro. Och så är det verkligen, lärjungar, för 

det är jag som vakar över det som ni missar under de korta tidsperioderna när ni är upptagna med att utföra 

er andliga uppgift. 

2 Ta detta som ett bevis på att närhelst du lämnar den här världen bakom dig för att ägna din existens 

åt min tjänst, kommer jag att vakta över dem du lämnar bakom dig, som jag kommer att täcka med min 

fridens mantel och fylla tomrummet som du lämnar hos dem med min närvaro. 

3 Förstå att om jag länge har lärt er hur ni ska leva i världen som Guds barn, så förbereder jag er nu 

för att ni ska kunna gå in i det andliga liv som väntar er efter detta liv. Gå igenom denna tillvaro för att 

uppfylla den uppgift som du tog med dig till jorden, så att du kan förstå innebörden av det andliga livet när 

du en gång kommer in i det. 

4 Undvik inte människor under förevändning att deras synder skrämmer dig. Om du älskar mig, får 

du inte misslyckas med att älska mig i din nästa. Just nu, när farorna och hoten samlas över människor, 

måste ni bevisa för mig att ni älskar dem, att ni sympatiserar med deras smärta och att ni är redo att kämpa 

för allas frälsning. Har ni inte sett hur jag alltid har kommit till er hjälp i de ögonblick då mänskligheten 

var som mest bitter? 

5 Se upp och be, människor, ert uppdrag är tydligt definierat, så låt ingen komma tillbaka till mig 

och säga till mig att han inte kunde göra någonting eftersom han inte visste vad han var sänd för. Era verk 

ska vara välgörenhet, gemenskapstänkande och fred. 

6 Mina nya lärjungar som har hört mig under den här tiden har tagit ansvar för att sprida min 

undervisning och se till att deras verk är det bästa vittnesbördet om den sanning som denna undervisning 

innehåller. 

7 Genom att leva i enlighet med detta ord kommer de att ha fullgjort den uppgift för vars skull de 

sändes till denna värld, och deras vittnesmål kommer att accepteras som sant. 

8 Jag har alltid gjort mig känd i de människor som var ämnade att sprida kunskapen om och tron på 

min gudomlighet över hela världen - ett folk av utvalda andar och inte av en viss ras, för det spelar ingen 

roll om jag finner dem inkarnerade i en nation eller en annan, om de talar ett språk eller ett annat. 

9 Varför skulle jag pryda människans kropp med skönheter som endast tillhör anden? Varför skulle 

Herren bara ha glädje av en av de raser som utgör mänskligheten? 

10 I denna tid verkar det sanna Israels ande överallt. De är de andar som känner min närvaro, som 

väntar på min ankomst, som litar på min rättfärdighet. 

11 När dessa ord når andra platser kommer många att håna dem, men jag säger er att det vore bättre 

för dem att inte göra dem till föremål för sitt hån, för den timme kommer när de kommer att vakna upp ur 

sin djupa sömn och inse att de också är barn av Guds folk. 

12 Dessa skaror av människor som hör Mig idag kan falla i fel om de inte studerar Mitt Ord och om 

de inte frigör sig från sitt jordiskt-materiella sätt att tänka. De kan drabbas av samma öde som det 

israelitiska folket i de första tiderna, som hörde Herrens röst, tog emot lagen och hade profeter, varför de 

till slut trodde att de var det enda folk som älskades av Gud - en allvarlig villfarelse som de stora 

lidelserna, förödmjukelsen, exilen och fångenskapen skulle befria dem från. 

13 Ni måste veta att min kärlek inte kan dela er efter ras eller trosbekännelse, och att när jag talar om 

"mitt folk" är det bara för att jag sedan urminnes tider har förberett andar som jag sänder till jorden för att 

belysa mänsklighetens väg med sitt ljus. 

14 De har varit eviga vandrare som levt i olika länder och gått igenom många prövningar. Under 

denna tid har de upptäckt att mänskliga lagar är orättvisa, att mänskliga uttryck för känslor inte är sanna 

och att det finns fredslöshet i människornas själar. 

15 Ni har alla upplevt en ny inkarnation och det lidande ni upplever är så allvarligt att ni ber mig 

avsluta er existens. Men jag frågar dig: Vet du inte att du inte kan upphöra att existera, och att om du lider 

på jorden i dag kommer din själ att fortsätta att leva under samma prövning efter sin övergång till 

andevärlden, tills den har betalat sin skuld eller lärt sig sin läxa? Ni tömmer för närvarande en mycket 
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bitter bägare, eftersom ni befinner er i slutet av ett utvecklingsskede och i början av ett annat. Det är 

skördetiden då du får ta emot frukterna av det du har sått under den sista "dagsverksamheten". Det måste 

alltså ske, så att när åkrarna är rena kan jag återigen ge Mina såddare kärlekens frö att så, som väl skött ska 

ge er fredens och frälsningens frukter. 

16 Du var för sjuk och för svag för att fortsätta, du kände att du inte hade någon hjälp. Ni letade efter 

ett ljus som skulle vägleda er till en säker hamn, och det var då jag kom till er som var vilse i den djupa 

natten och inte visste vart ni var på väg. Jag hade hört era klagomål och skickade Elia till er för att han 

skulle ge er sin hjälp och förkunna min ankomst. 

17 Min närvaro fick dig att darra av lycka och du kände dig omedelbart tröstad. Lärjungar, glöm inte 

min undervisning i dag. Idag har du lärt dig att allt du har skördat är frukten av dina verk, och att du efter 

reningen kommer att känna dig fri och fri från alla ofullkomligheter. - Ni ser många tecken som talar till er 

om de stora prövningar som ännu inte har kommit över er planet, och även om ni hör mig vill ni ännu inte 

förstå mig och ni har inte bett. Inse att detta är tiden för omvändelse och övervinnande för er som vet vad 

som måste komma. Du står på tröskeln till en ny tid och allting kallar dig till arbete. Se de bördiga fälten, 

de jungfruliga ängarna, den starka och stärkande solen och det kristallklara vattnet. Allt är utformat för att 

du ska kunna leva, andas och uppfylla din andliga uppgift. Jag talar till er bildligt, och på samma sätt visar 

jag er vad som ska komma, så att ni kan studera mina ord och förstå min faderliga längtan. 

18 Jag vill inte att ni misstolkar min undervisning och låser in er i kloster för att be och överger folket. 

Arbeta för dem, befria dem från sin okunnighet och materialism och väcka tro hos dem. 

19 Lev i nåd, älska rättvisan, var mild, gynna inte ondskan, utan motstå den tvärtom genom att 

uppmana dina medmänniskor till det goda, då har du berett vägen för Anden så att han inte kommer att 

snubbla. Gör allt detta utan att det verkar vara ett offer. 

20 Bär de prövningar som ni måste gå igenom med tålamod, för ingen kommer att bli skonad från 

dem. På detta sätt lär ni era medmänniskor att hålla fast vid min lag. 

21 Förena er, förneka inte varandra för att ni praktiserar min undervisning på olika sätt. Om ni är 

splittrade av denna anledning, sök upp era bröder och systrar och älska varandra som jag älskar er. 

22 Precis som jag bad i olivträdgården för att människornas själar inte skulle gå förlorade, bör ni be 

för era medmänniskor. Jag ser hur många tårar människor fortfarande måste fälla för att bli renade, men 

min barmhärtighet stöder dem och stärker dem så att de inte faller ihop på vägen. 

23 Lärjungar, ni som har fått boken med mitt ord från mig - bli starka redan nu så att ni inte drar er 

tillbaka när ni knackar på en dörr och de inte öppnar den. Glöm inte att jag har sagt till er att knacka en 

gång, två gånger och en tredje gång i mitt namn, och att om ni märker att era ansträngningar inte har 

kunnat förbättra era medmänniskors beteende, överlåter ni saken till mig och fortsätter er väg utan att bära 

bitterhet i ert hjärta och ännu mindre önskar att de som inte ville lyssna på er ska drabbas av lidande. 

Beväpna er med vänlighet, för ni vet inte vilken dag eller vilken timme ni måste knacka på samma dörr 

eller om de inte kommer att fråga efter er. Endast kärlek och tålamod kan mjuka upp stenhjärtan, och 

därför bör du alltid vara beredd. 

24 Jag säger er återigen att ni inte ska agera som domare över era medmänniskors handlingar. 

Närhelst mina lärjungar, mina budbärare och sändebud inte hörs, kommer jag att göra min röst hörd i 

samvetet hos dem som avvisat mina kallelser. Den rösten kommer att vara domarens röst, men ni vet redan 

att i den gudomliga domaren finns alltid Min Faderliga Kärlek. Det är inte så med er människor, som ofta, 

när ni blir domare över era medmänniskor, inte längre visar att ni är deras granne. Ni måste ta bort alla 

onda känslor från era hjärtan så att ni kan nå människornas själar med kärlek. 

25 Älska inte den som tar emot dig och ger dig tro mer än den som inte tar emot ditt ord. När du gör 

detta framsteg kan du säga att du börjar förstå mig och att du känner en styrka i ditt väsen som ger dig mod 

att möta de största prövningar som världen kan utsätta dig för. 

26 För denna instruktion som jag ger er har jag redan gett er ett exempel i den andra eran. Jesus 

hängde på korset, frälsaren dog inför de många människor som han hade älskat så mycket. Varje hjärta var 

en dörr som han hade knackat på. Bland åskådarna fanns mannen som styrde många, kyrkans furste, 

publikanen, fariséen, den rike, den fattige, den förtappade och den enfaldige. Men medan vissa visste vem 

han var som dog i den timmen, eftersom de hade sett hans gärningar och fått hans förmåner, påskyndade 

andra, törstiga efter oskyldigt blod och giriga efter hämnd, döden av honom som de hånfullt kallade 



U 103 

120 

"judarnas kung", utan att veta att han inte bara var kung över ett folk, utan att han tillhörde alla jordens 

folk och alla världar i universum. Medan Jesus kastade en av sina sista blickar på dessa skaror, lyfte han 

upp sin bön till Fadern, full av barmhärtig kärlek och medkänsla, och sade: "Min Fader, förlåt dem, för de 

vet inte vad de gör." 

27 Den blicken omfattade både dem som grät för honom och dem som festade på hans plågori, för 

Mästarens kärlek, som var Faderns kärlek, var för alla lika mycket. 

28 Jag säger till er lärjungar i Min Kärlekslag att om ni inte kan göra perfekta gärningar som de jag 

gjorde i Jesus, bör ni åtminstone göra en ansträngning i ert liv för att komma nära dem. Det räcker för mig 

att se en liten god vilja att efterlikna mig och en liten kärlek till din nästa, så kommer jag att stå vid din 

sida och avslöja min nåd och min kraft på din väg. 

29 Du kommer aldrig att vara ensam i din kamp. Eftersom jag inte lämnar er ensamma när ni tyngs av 

era synders börda, tror ni då att jag kommer att överge er när ni går er väg under korsets tyngd av detta 

kärleksuppdrag? 

30 Förstå mig, lärjungar, så att ni kan ta mig till exempel. Gå till botten med mina verk och mina ord 

så att du kan upptäcka kärnan i min undervisning. Jag väntar bara på er förberedelse för att visa er den tid 

då ni ska arbeta, för jag ska föra frälsningens ljus till människorna genom er. 

31 Ja, älskade lärjungar, jag är vinstocken. Ta min nåds vin, i morgon kommer du att behöva det för 

att kämpa. Förbered er nu när ni sitter vid mitt bord. Och när timmen slår till ska ni varken tveka eller 

vackla. Ni kommer att vara mina såddare och i er tro kommer ni att agera som de människor som bearbetar 

jorden och sår fröet genom att sätta all sin tillit, överlåtelse och sitt hopp till Gud. Så talar jag till er som 

inte vet varifrån regnet till er säd eller brödet till era läppar ska komma, men jag försäkrar er att ni inte 

kommer att sakna något. 

32 Glöm inte att segern tillhör de uthålliga. Uppfyll din uppgift på jorden, och när du har slutfört den 

kan du lämna denna värld och gå till det land som jag har lovat dig - det andliga hem som är avsett för 

Herrens barn. Sätt ditt hopp till det Eviga Livet och lyssna inte på materialisterna som tror att min 

undervisning är ett hinder för mänsklighetens materiella framsteg, eftersom den alltid talar till dig om det 

Andliga Livet. 

33 Det är inte heller rätt att alltid tänka på döden och avvisa det som livet erbjuder för att det är 

förgängligt. Han har inte förstått den korrekta tolkningen av mitt ord, ja, han känner inte ens till det. 

34 Den första lagen som kom till människans sinne genom samvetet var den som sa till henne: "Väx 

och förök dig". Men nu säger jag er att denna lag inte är begränsad till ökningen av den mänskliga arten, 

utan omfattar även ökningen av era förmågor, dygder och kunskaper. 

35 Jag lär er att gå genom världen och lämna ett verk av kärlek till dem som kommer efter er. Den 

som gör detta har ögonen riktade mot det eviga. Om din existens på jorden verkar vara för kort för att 

utföra ett stort arbete, oroa dig inte för att döden kommer att stoppa ditt arbete, för det kommer inte att 

vara så, eftersom min kärleksfulla omsorg är allsmäktig och jag har medel för att du ska kunna fullfölja 

det. Jag har gett dig en del i skapelsearbetet, i utvecklingsarbetet och i fulländningsarbetet, och ingenting 

kommer att kunna hindra dig från att nå målet på din väg. 

36 Uppfyll din uppgift i harmoni med Skaparen och med din nästa, och till slut, när allting är avslutat, 

kommer du att vara oändligt lycklig när du betraktar det gudomliga verk som du har samarbetat med din 

Fader i. Hur stor blir inte denna lycka i Min Ande, och vilken outsäglig lycka kommer att finnas i alla 

Mina barn! 

37 Jag ser er törst efter kärlek, er hunger efter ljus och den så stora längtan ni har efter mig, och jag, er 

Fader, som har alla medel till mitt förfogande för att låta min röst nå er, ville tala till er genom det 

mänskliga intellektet som en form som är tillgänglig för er för att hjälpa er att förstå mina andliga 

budskap. 

38 Endast min kraft har fått syndaren att bli en talesman för mitt ord. Men alla som tvivlade på detta 

fick snart se hur de människor genom vilka jag gav er mitt ord förvandlades. Du har sett tankar av oändlig 

visdom komma från ett obildat sinne, du har sett hur det gudomliga ordet blommar på syndares läppar, 

fullt av ljus och godhet. Röstbärarna, outtröttliga i denna tjänst och hängivna till mig, har gjort det möjligt 

för min Ande att uttrycka detta budskap till mänskligheten. 
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39 Jag har tagit emot stora mängder utan att gynna något av mina barn. Bland dem fanns både den 

som älskar mig och den som förnekar mig, både den som tror på min närvaro i denna form och den som 

tvivlar, och jag tog emot dem alla med samma kärleksord och samma faderliga smekning. 

40 I dessa skaror har jag tagit emot hela mänskligheten. När jag talade till detta folk här, riktade jag 

mitt ord till alla människor, för mitt budskap var för folket i denna tid och för dem i framtiden. Närhelst 

det bland dessa skaror har kommit män från andra länder har jag tagit emot dem med kärlek för deras folks 

räkning och förberett dem för att bli sändebud och profeter bland dem som tillhör dem genom ras och 

språk, och jag har lärt dem att be och vakta för sina folk och gjort dem till väktare för prövningarnas och 

förföljelsernas tider. 

41 Min brinnande önskan, som ni bör tolka som ett gudomligt uppdrag, är att ni för mitt ord till varje 

hjärta där det behövs; att ni inte glömmer att precis som ni har kommit till min närvaro och klagat av 

hunger och törst, så befinner sig hela mänskligheten i en sann själslig plåga i denna stund. 

42 Dagen är redan nära när människor kommer att förstå den betydelse som anden har, för många som 

tror sig troende tror inte, och andra som tror att de ser ser inte ser. Men när de väl har förstått sanningen 

kommer de att inse att det skulle vara barnsligt, orättvist och orimligt att fortsätta att ge näring till en 

varelse som tillhör ett annat liv med världens frukter. Då kommer de att söka ljuset i religionerna, och i sin 

själsliga ångest och sin plågsamma önskan att finna sanningen kommer de att göra sig av med doktrinernas 

falskhet och utrota allt ytligt och yttre som de finner i de olika kulterna tills de upptäcker det gudomliga 

väsendet. 

43 Jag vill att ni, när dessa tider kommer, ska ha full kunskap om allt som händer och om det uppdrag 

som ni ska utföra. Därför säger jag än en gång till er: Lyssna, utforska och förstå mitt ord. 

44 Jag törstar efter din kärlek, och därför har jag närmat mig dig i denna tid; ty det är inte kärlek som 

jag har funnit bland människorna, utan synd och själviskhet. 

45 Människorna i den här tiden har glömt de exempel på undervisning och de verk som Jesus lämnade 

till er som ett arv av sin kärlek. 

46 Ni har inte präglat det ordet i era hjärtan, för om ni verkligen hade hållit det skulle mitt löfte om att 

återvända till er ha varit närvarande för er, och ni skulle ha vakat och bett i väntan på att jag skulle 

komma. Men när jag kom överraskade jag dig som sov. Då sade jag: Välsignade är de som utan förbehåll 

svarar på min kallelse, för jag ska göra dem till innehavare av stor visdom. En del närmade sig i god tro, 

andra väntade tills de såg sig själva befriade från det kroppsliga skalet för att kunna säga till mig: "Här är 

jag, Herre; likt en fågel som lämnar sitt fängelse och breder ut sina vingar kommer jag till dig för att göra 

din vilja." Men min vilja, människor, har varit att ni redan i denna värld tar bestämda steg på den andliga 

vägen, för jag vill att den kropp som jag har anförtrott er inte längre ska vara en kedja eller ett fängelse för 

själen. Själen skapades inte för att vara slav under köttet eller världen: den är fri. Ändå har andlig 

okunnighet och religiös fanatism gjort människans själ till en slav och släpat med sig mörkrets kedjor 

århundrade efter århundrade. 

47 Nu visar jag er återigen vägen, jag förgyller er livsresa med smaken av mitt ord och ger var och en 

sitt kärlekskors så att han kan bestiga bergstoppen med sin börda och fullborda sitt arbete på den. Ingen 

som är min lärjunge ska ha för avsikt att komma till mig utan sitt kors, för då kommer han inte att 

erkännas som en apostel för min lära. 

48 Det finns många människor som påstår sig följa min undervisning, andra som tror att de älskar 

mig, men deras kärlek är falsk eftersom de inte praktiserar min undervisning och eftersom de aldrig har 

levt inom min lag. Jag vill inte att ni ska bli som dem, utan att ni verkligen ska börja känna kärlek och 

barmhärtighet. Skryt inte om det jag har gett dig eller om det du gör, även om du ofta känner att hjärtat i 

ditt bröst tycks brista av glädje efter att du har gjort ett gott arbete eller gjort dig värd ett mirakel. 

49 Min undervisning kännetecknas av enkelhet. Den avslöjar på ett andligt språk det värde eller den 

förtjänst som varje verk måste ha för att erkännas av din Herre. I sanning säger jag er att er ande redan nu 

med hjälp av det ljus som den har fått, kan avgöra om ett verk är tillräckligt värdefullt för att överlämnas 

till Fadern eller inte. Detta är den undervisning som jag ska ge näring åt er ande vid denna tid. 

50 Från vinet i denna bägare ska jag droppa droppe för droppe på dina läppar fram till min 

avgångsdag. Men var inte ledsna, för precis som ni hör mig, så hörde mina apostlar mig under den andra 

eran när jag sa till dem: "Jag kommer snart att ge mig av och lämna er i mitt ställe för att undervisa era 
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medmänniskor." De hade levt med mig, lidit med sin Mästare, sett mina verk och hört mina ord. Men de 

var inte de enda, för mitt liv var offentligt, och vittnena till mitt ord var både enkla sinnen, fattiga och 

ödmjuka i hjärtat, och syndare, fariséer, skriftlärda, publikaner, landshövdingen, statstjänstemannen och 

centurionen. 

51 Jag talade till alla och gav dem mitt ljus i enlighet med deras andliga behov. 

52 På samma sätt har jag talat till er vid denna tid och gjort mig känd för alla vid dagsljus, så att var 

och en kan ta på sig den roll han förtjänar i mitt arbete och uppfylla den. Hur vacker blir inte belöningen 

för din ande när den en gång lämnar kroppens skal? Gör er värda denna belöning, men frigör er därför från 

okunnighetens mörker, så att ni inte blir vandrande själar utan riktning och utan mål. 

53 Tjäna och älska mänskligheten, som är din syster och som drabbas av min rättvisa i dessa 

ögonblick. Se, det finns inget hjärta som inte har druckit bitterhetens bägare. I denna tid finns smärta hos 

alla människor, men genom den kommer jag att sökas, och genom den kommer människor att känna 

sorgen över att ha sårat mig. 

54 En del förväntar sig Messias återkomst, men på vilket sätt förväntar de sig mig? När kommer ni 

äntligen att inse att jag återigen manifesterar mig för mänskligheten vid den här tiden? Sannerligen säger 

jag er att mitt ljus har nått alla nationer genom mina budbärare som kom till mänskligheten som 

föregångare till min tredje uppenbarelse. 

55 Sju nationer kommer att väljas ut för att skapa världsfred och sant broderskap kommer att existera 

bland människorna; i dem kommer jag att uppenbara mig själv. I dag har jag funnit dem intrasslade i 

broderskapskrig, givna åt sina storhetsdrömmar och sin omättliga hunger efter makt. Från denna 

(mexikanska) nation kommer jag att sända en ambassadör av god vilja till världens stora nationer för att 

tala till dem om fred, och när de har avslutat kriget kommer ljuset av samförstånd och fred att nå deras 

själar. Men detta ljus kommer inte att komma från öst eller väst, utan det kommer att stiga ner från Min 

Ande till människornas ande. 

56 Förbered er så att de som är avsedda för detta uppdrag kan ge sig av till nationerna vid rätt 

tidpunkt, och när de har fått mitt nya ord att höras överallt kommer det mäktiga trädet att låta sina grenar, 

sin skugga och sina frukter nå alla sina barn. Ni måste då fördubbla era ansträngningar och er iver så att 

min undervisning inte fördärvas och så att okunniga och oförsiktiga människor inte hugger av grenar från 

det träd som anförtrotts er med avsikt att resa främmande träd av dem. 

57 Mitt verk skall göras känt i den renhet och fulländning som jag har uppenbarat det för er - utan 

yttre riter eller sedvänjor. 

58 När ni inser att den är så perfekt känner ni er ovärdiga till den och frågar er själva: "Varför vände 

sig Fadern till oss av alla människor för att avslöja den för oss?" Men jag säger dig att din själ, trots de 

brister du har i den, har uppnått en stor utveckling under sin långa livsresa. Men ännu kommer ni inte att 

bli medvetna om storheten i denna manifestation, utan först när jag har dragit tillbaka mitt ord bland er. Då 

kommer ni att förstå hur bra ni har haft det och ni kommer att bli fyllda av lycka över att ha haft mig bland 

er. 

59 Sannerligen säger jag er att ni, mina älskade lärjungar, har ätit och druckit vid mitt kärleksbord. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 104 
1 Mänskligheten, du visar mig din hunger efter fred. Till detta säger jag er att den som inte älskar 

kan inte ha fred. Jag har hört era framställningar där ni säger: "Fred på jorden för alla människor av god 

vilja". Men ni har inte förstått att den goda viljan endast kan komma från att vi vänder oss till godhet och 

rättvisa, som är frukter av kärlek. 

2 När väl kärleken regerar bland människorna kommer ni att känna min freds närvaro överallt. För 

harmonin med naturens riken och hela din omgivning, som du har förstört, kommer att återvända, och 

denna lycka kommer att vara som det budskap som änglarna gav dig när de sa till dig: "Ära åt Gud i 

höjden, och på jorden fred åt människor av god vilja." 

3 Det finns mycket som ni har utforskat med hjälp av vetenskapen, och ändå har ni inte kunnat 

upptäcka ett så nära förhållande mellan människan och det andliga, mellan den mänskliga varelsen och 

dess skapare. 

4 Hur kan livet vara normalt för en varelse som avviker från den väg som Skaparens lag visar 

honom? Se hur mycket människan har ansträngt sig för att försöka hitta vägar som är avlägsna från de 

vägar som Mina lagar av kärlek och rättvisa pekar på. 

5 Er värld är full av konstgjordhet och falskhet, och detta beror på att ni för länge sedan har vänt er 

bort från det som Fadern avsåg. 

6 Oerhört stor är den prövning som jag har utsatt anden för varje gång jag har sänt den att leva på 

jorden med uppdraget att framhärda i min lag. Därför har jag sökt upp er varje gång ni har avvikit, förlåtit 

er olydnad och era avvikelser och erbjudit er nya möjligheter. Det har varit min vilja att ni genom era 

svåra prövningar ska känna den styrka och de förmågor som jag har placerat i er ande, liksom den 

belöning som utlovats till de trogna barn som håller sig till mina bud. 

7 Var alltid medveten om att om den belöning jag lovar dig är stor, måste dina förtjänster också visa 

sig vara värda löftet. 

8 Jag har planterat vetenskapens träd och jag kommer inte att hugga ner det eftersom dess frukter 

tillhör livet. Men mänsklig otålighet, nyfikenhet och ambition har böjt dess grenar. 

9 I Min gudomliga kärlek till människoskapelser tillåter Jag dem att undersöka Mina verk och att 

använda sig av allt skapat, så att de aldrig skulle ha anledning att hävda att Gud är orättvis för att Han 

döljer Sin visdom för sina barn. Jag formade er och gav er gåvan av fri vilja och respekterade den, även 

om människan missbrukade denna frihet och därmed förolämpade mig och vanhelgade min lag. Men idag 

låter jag honom känna min förlåtelses smekning och upplyser hans ande med ljuset från min visdom så att 

ett efter ett av mina barn återvänder till sanningens väg. 

10 Sanningens Ande, som är mitt ljus, lyser i samvetena, eftersom ni lever i de tillkännagivna tiderna 

då varje mysterium kommer att belysas för er så att ni kan förstå det som hittills inte har tolkats korrekt. 

11 Den falska föreställning som människan hade om Min rättvisa i de första tiderna kommer slutligen 

att försvinna för att ge plats åt den sanna kunskapen om den. Den gudomliga rättvisan kommer slutligen 

att förstås som det ljus som kommer från den fullkomliga kärlek som existerar i er Fader. 

12 Den Gud som människorna trodde var hämndlysten, grym, hämndlysten och oförsonlig, kommer 

från djupet av hjärtat att upplevas som en far som ger förlåtelse för sina barns brott, som en far som 

kärleksfullt övertygar syndaren, som en domare som i stället för att fördöma den som har begått ett 

allvarligt fel, erbjuder honom en ny möjlighet till frälsning. 

13 Hur många ofullkomligheter har inte människorna i sin okunnighet tillskrivit mig för att de trodde 

att jag var kapabel till vrede, trots att vrede är en mänsklig svaghet! När profeterna talade till er om 

"Herrens heliga vrede" säger jag nu till er att ni ska tolka det uttrycket som gudomlig rättvisa. 

14 Människorna i den första tidsåldern skulle inte ha förstått en annan form av uttryck, och inte heller 

skulle de lössläppta eller libertinerna ha tagit profeternas förmaningar på allvar om de inte hade talat till 

dem i den formen. Det var nödvändigt att Mina budbärares inspiration skulle uttryckas i ord som skulle 

imponera på hjärnan och hjärtat hos de människor som hade en liten andlig utveckling. 

15 För att ge er en trogen och sann bild av vad Faderns kärlek och rättvisa är, sände jag mitt ord till er 

för att avslöja min kärlek genom Jesus. I Kristus såg du ödmjukhetens och saktmodighetens kung, kungen 

som föredrog den förödmjukande och smärtsamma törnekronan framför den kungliga kronan av mänsklig 
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fåfänga. Som domare såg du honom döma syndares handlingar på ett annat sätt än vad människor är vana 

vid. Han predikade om förlåtelse när han gav er den instruktion där han sa till er: Om ni får en örfil av en 

medmänniska, ge honom den andra kinden som ett tecken på förlåtelse med mildhet, men sedan 

bekräftade han sina ord genom gärningar. 

16 Hur fruktansvärd var inte syndarens omvändelse när han kände sig omfamnad av ljuset från Jesu 

vänliga och milda blick! 

17 Hur många mirakel inträffade inte under inflytande av denna kärleksmästares förlåtelse! 

Anledningen var att hans förlåtelse var sann och hans dom fullkomlig, eftersom de utgick från den 

oändliga kärlek som Gud har till sina skapade varelser. Men mycket mer måste uppenbaras för 

mänskligheten än vad de hade fått lära sig för att de skulle förstå innebörden av dessa exempel. Och på så 

sätt tillkännagavs en ny tidsålder och en ny uppenbarelse av Min ande till mänskligheten, och uppfyllelsen 

av detta löfte ser ni förverkligad i detta ljusets ord, som är visdom för er ande och tröst för ert hjärta. Vem 

annan än jag skulle kunna vara sanningens och tröstens Ande? 

18 Här är jag - närvarande, uppenbar, synlig för varje andlig blick, och jag sprider ljus längs Andens 

vägar, så att ni kan förstå allt som har uppenbarats genom tiderna. 

19 Nu kan du säga från djupet av ditt hjärta och din ande: "Fader, äntligen har jag sett dig, äntligen 

känner jag dig." Men när kommer du att kunna älska mig? 

20 Jag talar till er på samma sätt som jag talade under den andra eran, med samma kärlek och samma 

visdom, för jag är oföränderlig, men ni, som lärjungar, tar för närvarande ett nytt steg på min väg. Ni 

livnär er på detta ord och är utom er av lycka när ni känner min närvaro nära er. 

21 En sång av kärlek och tacksägelse stiger upp från din ande till mig för att jag har gett dig denna 

nåd. 

22 Människor, fortsätt att friska upp er ande, och ni, mänskligheten, vänder er till mig igen, 

återvänder till den rätta vägen. Tjänar varandra och gör mot era medmänniskor vad jag gör mot er, för på 

detta sätt kommer ni att tjäna mig och älska mig. 

23 Sök mig som Fader, som läkare, som Mästare, och jag kommer att vara mycket nära dig. Be mig 

och jag kommer att ge dig, men ansträng dig för att ta mig som exempel, även om det bara är i en av dina 

handlingar eller tankar varje dag; då kommer jag att ta på mig att göra det du gör i mitt namn fruktbart. 

24 Var medveten om att ditt liv på jorden är kort och att du vid dess slut måste redovisa vad du har 

sått. 

25 När Mitt Ord har nått botten av era hjärtan och ni är redo att följa Mig, ska ni förena er i Mig för 

att kämpa och ni ska inte vila förrän ni ser världen omvänd och återvända till den sanna vägen. 

26 Mänskligheten fruktar och lider, och dess smärta når också er himmelska moders ande. Vilken 

smärta kunde plåga barnet som inte skulle kännas av henne? Men hennes förbön räddar dig, och hennes 

inspiration bjuder in dig att vandra på spiritualiseringens väg. 

27 Jag har sänt dig rent till jorden, och därför kommer du att återvända till mig. Men hur mycket du 

måste kämpa för att återfå den renhet som var din. Därför är det nödvändigt att du vakar, att du ber och 

mediterar så att du inte längre faller i frestelse och börjar klättra uppför berget utan att dröja längre i din 

uppstigning, så att du kan nå toppen. 

28 Be i detta ögonblick så att din ande kan föra ut ett budskap om fred till dina medmänniskor. "Be, 

och du skall få det; sök, och du skall finna." Detta har jag lärt er, och mitt ord blir alltid verklighet. 

29 Älskade arbetare, jag har gett er ande nåd så att den kan finna frälsning och i sin tur befria sina 

bröder och systrar från synden. För närvarande renar ni er själva för att vara värdiga min närvaro. I 

morgon, när du verkligen är stark, kommer du att hjälpa dina medmänniskor att frigöra sig från synden. 

Jag älskar din ande, jag älskar alla mina barn, och det är därför jag strävar efter din frälsning. 

30 Här är jag och bjuder in er till fred, den fred som människorna i hemlighet också längtar efter, men 

som de i sitt sökande efter inte har valt de vägar som leder till den. I sanning säger jag er att fredens 

hemlighet ligger i att praktisera mina läror, och det är just från detta som mänskligheten har avvikit. 

Berätta för mig om den här världen, som syndar, skadar, dödar, vanärar och vanhelgar, lever enligt den 

lära som Jesus lärde ut, och du kommer att se att den lever mycket långt ifrån mina läror. 

31 Det finns många människor som anser att min undervisning är otidsenlig, men orsaken är att deras 

materialisering inte tillåter dem att upptäcka den eviga innebörden av min undervisning. 
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32 Min lag är oföränderlig. Det är människorna med sina kulturer, sina civilisationer och sina lagar 

som är förgängliga, och av allt detta är det bara det som Anden har byggt upp med sina verk av kärlek och 

barmhärtighet som överlever. Det är han som efter varje "dagsverke", efter varje prövning, när han 

konsulterar den gudomliga visdomens källa, ser min lags orubbliga klippa och den ständigt öppna boken 

som innehåller Andens undervisning. 

33 Åh, om bara alla människor ville se det uppåtgående ljuset i denna tid - hur mycket hopp skulle 

inte finnas i deras hjärtan! Men de sover. De vet inte ens hur de ska ta emot det ljus som den kungliga 

stjärnan sänder dem dagligen, det ljus som är som en avbild av det ljus som strålar från Skaparen. Den 

smeker dig och väcker dig till livets dagliga kamp, utan att de som är okänsliga för skapelsens skönhet 

stannar upp några ögonblick för att tacka mig. Den himmelska härligheten kan passera förbi dem utan att 

de märker det, för de vaknar alltid upp fulla av bekymmer och glömmer att be för att söka andlig styrka 

hos mig. De söker inte heller energier för kroppen i naturens källor. Alla springer runt i brådska och sliter 

utan att veta vad de ska göra, utan att ha ett klart mål i åtanke. Det är just i denna känslolösa och 

meningslösa kamp för existensen som de har materialiserat sina själar och gjort dem själviska. 

34 När man sedan glömmer bort andens lagar, som är livets ljus, förintar man sig själv, man dödar sig 

själv och tar sitt bröd, utan att höra samvetets röst, utan att tänka efter, utan att stanna upp och reflektera. 

Men om någon skulle fråga dem hur de bedömer sitt nuvarande liv skulle de genast svara att aldrig tidigare 

har det skiner så mycket ljus i människans liv som nu, och att vetenskapen aldrig har avslöjat så många 

hemligheter för dem. Men de måste säga detta med en mask av lycka framför ansiktet, för i sina hjärtan 

döljer de allt sitt mentala lidande och elände. 

35 När mänskligheten vaknar upp och ser ljuset från denna gryning slutar inte Min Röst att tala till er 

ande, och smärtan slutar inte att rena hjärtan. 

36 Välsignade är ni, mina barn, som har förenat er i bön, för i detta ögonblick reser de starka de 

svaga, trons man har uppmuntrat de vacklande, och den som kan tala med sin Fader har lärt dem som inte 

vet hur man gör det att be. På detta sätt tar nybörjarna lärjungarna som förebild. 

37 När Mitt Ord kommer från röstbärarens läppar möter Jag folket som är förberett och väntar på 

Mig. Då går min barmhärtighet in i hjärtan för att ge till var och en enligt hans behov. Jag vet i dessa 

ögonblick av min manifestation vilka av er som söker mig endast i önskan om ett botemedel mot ett ont, 

och jag upptäcker dem som, trots sitt behov av hjälp, glömmer sina behov eftersom de framför allt vill 

vara mina lärjungar. Den gudomliga förståelsen och välviljan med vilken jag talar till varje hjärta är den 

eld med vilken jag präglar mitt ord i din ande så att det blir oförglömligt. I sanning säger jag er att när Min 

undervisning har nått ner till botten av ett hjärta är det ett frö som gror och förökar sig. 

38 Det ögonblick då du har hört Mitt Ord för första gången eller tagit emot fröet i ditt hjärta ger dom 

över din ande, precis som det kommer att göra när du har frukt (av ditt liv) att visa Mig. Just nu ger jag dig 

ett värdefullt tillfälle på jorden att rena din själ, och när du återvänder till det eviga hemmet kommer du att 

komma lugn och glad, full av ljus och förtjänst, för att njuta av min frid. 

39 Världen är en försoningens dal där människan å ena sidan syndar och å andra sidan renar sig själv. 

Jag säger er i sanning att det bortom är annorlunda än vad ni känner till på jorden, för den som når dit 

drabbad av synd och orenhet måste uthärda mycket stora lidanden som är oändligt mycket större än de 

som han eller hon har lidit som människa, eftersom samvetet - nu när det befinner sig i det andliga - hörs 

med större tydlighet av själen, som inför en sådan stor renhet skulle vilja gå under eller åtminstone 

återvända till den materiella värld som den lämnade, där den anser att dess många brister inte har beaktats. 

40 Utöver allt detta säger jag er att allt som omger er på jorden inte är mindre rent än det som finns i 

det andliga riket, och att om det verkar som om ni är mindre orena här på jorden än i det bortomliggande, 

så är det bara en åsikt som kommer från den lilla klarhet med vilken ni bedömer gott och ont medan ni 

befinner er i den materiella kroppen. 

41 En av anledningarna till att jag har uppenbarat min andliga undervisning för er vid denna tidpunkt 

är att hjälpa er själ att höja sig till det liv som väntar den, genom att lära sig att frivilligt underkasta sig 

rening och att från lidande och prövningar dra all den nytta och allt ljus som de innehåller, och så att den 

redan här - i den mån det är tillåtet - kan känna igen den väg som den en gång måste vandra. Se vilket 

värdefullt tillfälle livet på jorden är, så att själen, när den återvänder (till det bortom), inte behöver 

skämmas för sina gärningar och sitt förflutna, så att den inte snubblar på den vägen eller går vilse för att 
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den tror att den ser mörker där det bara finns ljus. Människan i denna tid är nu redo att förstå de andliga 

uppenbarelserna. Mitt ord har kommit i exakt rätt ögonblick, nämligen när mänskligheten vaknar upp. 

42 Om ni ser människor på era vägar som visar andlig efterblivenhet med sina verk eller sitt sätt att 

tänka inför mina uppenbarelser, bli inte förskräckta, för ni måste veta att aldrig alla människor har gått i 

samma takt. Lita på att jag redan lämnar orden till dem som kommer att väcka dem när tiden är inne. 

43 De ord som du för närvarande inte kan förstå är just de ord som dessa människor kommer att 

förstå. 

44 Idag har ni kallat på mig och sagt till mig: "Herre, Herre, kom till oss." Vissa har gjort det för att 

be om förlåtelse för sina överträdelser, andra för att be om lindring för sina lidanden och åter andra, de 

allra minsta, för att tacka mig för mina förmåner. Jag har genast kommit till alla, utan att stanna upp och 

bedöma varför ni har kallat mig, för det enda som betyder något för mig är att ni har kallat mig. 

45 Om alla skulle fråga efter mig skulle jag säga samma sak till dem som till dig: Jag kommer inte för 

att titta på era fläckar eller döma era synder, utan för att lyssna på era klagomål och lindra den smärta som 

får er att lida. 

46 De som har glömt mig under en tid, eller de som slutligen har förnekat mig, har ibland känt en 

längtan efter att se mig och höra mig, och undrar inombords var jag är och hur de kan hitta mig. 

47 Det är anden som behöver det gudomliga, och i sin törst efter ljuset sörjer den sorgset i köttets 

fängelse. Men i samma ögonblick hör han en vänlig röst som säger till honom: "Här är jag." Jag har inte 

glömt er och jag har inte heller tagit avstånd från er. Jag kan inte ta bort mig själv eftersom jag finns i var 

och en av er. Men om du vill hitta mig - mitt tempel finns överallt: i din sängkammare, på jobbet, på 

vägen, inom dig och utanför dig, på varje plats där du bygger ett altare för förandligande eller där du 

genom din tro tänder en lampa som lyser upp din nästas väg. 

48 När en människa har frågat sin Herre och kunnat höra svaret i sitt hjärtas tystnad, har hon upptäckt 

större hemligheter än alla de som naturen kan avslöja för henne med hjälp av vetenskapen. Denna person 

har verkligen upptäckt källan från vilken all visdom kommer. 

49 Den person som - driven av sin smärta och rädsla - har kunnat knyta andlig kontakt med sin Herre 

och som känner att han uppenbarar sig i sin bön, i sin intuitiva kunskap eller i sina prövningar, har byggt 

en helgedom där han kan finna sin Faders närvaro närhelst han förbereder sig inåt. 

50 Det lidande som tynger människorna i denna tid leder dem steg för steg, utan att de inser det, till 

portarna till den inre helgedomen, inför vilka de - oförmögna att gå vidare - kommer att fråga: "Herre, var 

är du?" Och inifrån templet kommer Mästarens vänliga röst att höras och säga till dem: "Jag är här där jag 

alltid har bott - i ert samvete." 

51 För att hjälpa dig i din utveckling finns mitt ljus på din väg, så var inte rädd för att gå vilse. Klä er 

med lydnad och gör min vilja. På så sätt kommer ni att kunna utföra stora verk, vilket är en plikt för var 

och en av mina lärjungar. 

52 Den som lever i lydnad behöver inte be sin Herre om något eftersom han förstår att han inte kan 

sakna något. Å andra sidan måste den som vandrar på gränsen till dygden be i rätt ögonblick, eftersom han 

känner att friden lämnar honom och att han saknar styrka. Då kommer han att inse att det inte är lika lätt 

att få andens tillgångar som världens tillfredsställelse. 

53 I mitt rike finns en ständigt öppen dörr och ett ständigt dukat bord som väntar på den trötta 

jordvandraren. Hur mycket har jag inte hoppats att människor skulle söka dessa andliga livsmedel mitt i 

freden. Men när de ber om det kommer det att vara i djup smärta. Men bordet kommer alltid att stå på sin 

plats och ingen kommer att berövas brödet. 

54 Min barmhärtighet väntar på mänsklighetens omvändelse och förnyelse för att hällas ut på dem 

som en gång har smutsat ner sig med syndens lera, men som sedan har renat sig i kärlek till sin Herre. 

Detta är den festmåltid som ni alla är inbjudna till och där er Fader kommer att dela ut brödet och ge livets 

vin till sina älskade barn. 

55 Jag varnade er redan då när jag kom ner till jorden för att tala till mänskligheten. Jag ville att 

mänskligheten skulle vakta och be så att mörkret inte skulle komma över dem oförberedda. Men jordens 

stora nationer såg inte till, och kriget gick över dem och straffade deras arrogans och brist på ömsesidig 

välgörenhet. Se på de gamla folken, hur de tyngs ner av bördan av sitt stora elände. Hur mycket de har 

lidit av sin arrogans. Nu har det uppstått nya nationer som också är förblindade av beroendet av makt och 
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rikedom, utan att de tidigare erfarenheterna har hindrat dem från att göra det, eller utan att de har lyssnat 

på förnuftets eller samvetets röst. Förblindade av den tilltro de har till sin makt har de till slut trott att de är 

allsmäktiga, och det är därför de jagar efter ett mål som de tror är rätt, utan att förstå att de är på väg att 

störta ner i avgrunden med hisnande hastighet. 

56 Vilka är de som mitt i kaoset höjer sina ögon mot himlavalvet för att be om fred och förlåtelse för 

dem som i sin vanföreställning inte längre kan känna igen eller höra sitt samvetes rättviseröst? Vem är det 

om inte de som älskar freden? De ska vara väktare som "håller vakt" för hela mänskligheten under de 

besökande dagarna som närmar sig. 

57 Deras böner kommer att leda till att fred kommer till dem som behöver ljus i sin ande. Andlig bön 

är ett budskap som når fram till hjärtat hos dem som man ber för, och det är som en fridens mantel över de 

behövande när flera hjärtan har förenats för att be för dem. Från många platser på jorden tar jag emot 

denna bön som sänds upp av dem som står upp för freden i världen. 

58 Var ihärdig i din bön om fred, för på så sätt kommer du att förenas med alla dem som ber på 

samma sätt. Håll fredens mantel över den krigföring som omgärdar mänskligheten, och sprid den i stridens 

timmar över dina medmänniskor. Kom ihåg att jag har gett er evig fred och att jag har kallat er Israel, 

vilket betyder "stark". - Folket, förträng inte ur era hjärtan minnet av det som jag har uppenbarat för er, 

och inte heller de rikedomar som ni vet att er ande har i sin ägo. Jag profeterade för Jakob att hans folk 

skulle föröka sig som havets sand och att de skulle ge fred åt folken. Be, älskade lärjungar, så kommer mitt 

ord att uppfyllas i er, för ni är en del av mitt folk vars öde är att vara en välsignelse bland alla jordens folk. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 105 
1 Från detta ord ska du göra en bok som ska finnas kvar på jorden så att människor kan finna vägen 

till förandligande. Många av dem kommer att förneka dess sanning, men många kommer också att 

bekräfta att alla dess påståenden är korrekta. 

2 Från generation till generation kommer Andens gåvor att visa sig starkare och tydligare, och detta 

faktum, som kommer att visa sig även hos de mest tveksamma och otrogna, kommer att vara ett 

vittnesbörd om sanningen i allt det som jag har meddelat er i gångna tider och bekräftat för er i denna tid. 

3 Inser ni med vilken genomträngande kraft Mitt Ord har klingat vid denna tid, när det har gjort sig 

känt genom röstbärarens hjärna? Du kan inte heller föreställa dig det underbara i dialogen från ande till 

ande när den når sin höjdpunkt. 

4 Förundras ni inte när ni hör beskrivningen av ett andligt ansikte med hjälp av synens gåva eller 

drömmarnas profetiska kraft? Sannerligen säger jag er att ni knappt har börjat skymta en glimt av vad 

andra kommer att se i framtiden. 

5 Ni har förvånats över intuitionens gåva, och helandets gåva har förvånat er, men det är nödvändigt 

att ni lämnar ett gott exempel för morgondagens spirituella personer. 

6 Den tid som Joel har meddelat, då människorna skulle ta emot Guds Ande i sin ande och sitt kött, 

är nu här. Men det är bara början, och det är nödvändigt att ni, de första lärjungarna, lämnar god säd, så att 

era verk blir god frukt som uppmuntrar morgondagens vandrare på deras resa genom livet, och inte 

stötestenar som de kan snubbla över. 

7 På grund av det ljus som ni har fått är ni bland dem som kommer att tolka den undervisning som 

jag redan har uppenbarat för er i tidigare tider på ett korrekt sätt. 

8 Det grundliga studium ni gör av mitt ord och det faktum att ni följer det kommer att vara det bästa 

andliga arbete ni lämnar efter er till kommande generationer. De kommer att vara tacksamma mot dig och 

jag kommer att välsigna dig. 

9 Ni, de första i den här tidsåldern, kommer att vara pelare, guider och väktare för dem som kommer 

efter er, och ni kommer att njuta av fullföljandet av ert uppdrag. 

10 Lev för att rädda dina medmänniskor och jag kommer att rädda dig. Sätt ut era båtar och gå ut och 

leta efter de skeppsbrutna, och när ni ser hur vågorna brusar och blir hotfulla, be och omedelbart kommer 

ni att känna min freds mantel över er ande. 

11 Lärjungar, tro inte att mina budbärare, mina profeter, föregångare och upplysta bara har dykt upp i 

Israels folks sköte, för då skulle ni förneka många av mina budbärare som jag har sänt till olika platser på 

jorden med budskap om ljus, fred och kärlek. 

12 Människan är den jord där jag sår kärlekens frö. Den vattnades med den gudomliga daggen så att 

mitt ords sådd skulle finna en lämplig mark för att bära frukt. 

13 Närhelst en Guds uppenbarelse är på väg att upplysa människor har jag sänt dem vägvisare eller 

profeter för att förbereda dem så att de kan känna igen ljuset. Men tro inte att det bara är de som är mina 

budbärare som kommer med budskap för anden. Nej, lärjungar, alla som sår gott bland människor i alla 

dess former är en budbärare från mig. 

14 Du kan hitta dessa budbärare på alla vägar i ditt liv, både i de religiösa gemenskaperna och inom 

vetenskapen - bland de människor som styr eller bland dem som ger goda lärdomar. 

15 En god tjänare till mig avviker aldrig från den väg som han måste gå; han dör hellre på vägen än 

drar sig tillbaka. Hans exempel är ett ljusfrö i sina grannars liv, och hans gärningar är exempel för andra. 

Åh, om bara mänskligheten kunde förstå de budskap som jag sänder den genom dem! Men så är det inte, 

för det finns många människor som har känsliga uppdrag i världen, men som låter blicken gå bort från de 

stora exemplen för att välja en väg som passar dem bättre. 

16 Ni har härskare vars hjärtan inte har rättvisan och generositeten att styra sitt folk eftersom de är ute 

efter det futtiga målet makt och rikedom - människor som påstår sig vara mina representanter och som inte 

ens känner till kärleken till sina grannar - läkare som inte känner till kärnan i sitt uppdrag, som är 

barmhärtighet - och domare som förväxlar rättvisa med hämnd och missbrukar lagen för skadliga syften. 

17 Ingen som vandrar på krokiga stigar och vänder blicken bort från det ljus som han har inom sig 

som sitt samvetes ledstjärna har någon aning om vilken dom han förbereder för sig själv. 
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18 Det finns också de som har tagit sig an uppgifter som inte är deras och som med sina misstag visar 

att de helt saknar den kompetens som krävs för att utföra den uppgift som de har tagit på sig själva. 

19 På samma sätt kan man finna Guds tjänare som inte är det, eftersom de inte sändes för det 

ändamålet - män som leder nationer och som inte ens är kapabla att styra sina egna steg - lärare som 

saknar undervisningens gåva och som i stället för att sprida ljus förvirrar sinnet - läkare vars hjärtan inte 

har någon känsla av medkänsla inför en annan människas smärta och som inte vet att den som verkligen 

har denna gåva är en Kristi apostel. Alla mina grundläggande principer har skändats av människor, men nu 

har timmen kommit då alla deras gärningar kommer att dömas. Detta är min dom, eftersom det åligger mig 

att verkställa den. Därför säger jag till er: Vakta och uppfyll mina bud om kärlek och förlåtelse. 

20 Har jag berättat för dig att du tillhör Israels folk, ägaren till den gudomliga säden? Arbeta därför 

med er själva, så att ni kan vara värdiga att bära kärlekens, fredens och ljusets frö. 

21 Fundera över de lektioner jag har lärt er i dag, så att ni inte avviker från den väg jag har stakat ut 

för er, så att ni inte tar på er uppgifter som inte tillhör er och så att ni inte använder era förmågor på fel 

sätt. För om ni, efter allt ni har hört i min undervisning, begår de fel som jag har pekat ut för er, måste er 

dom bli strängare än den som under sitt liv inte kände till en undervisning som var så ljus som den 

undervisning som ni har tagit emot innehåller. 

22 Älskat folk, förök er, var uthålliga och fullgör ert uppdrag. 

23 Jag har tänt ett ljus på själens väg så att den inte går vilse och tryggt går sin väg - som ett får som 

vet var hindret finns. 

24 Detta ljus, som är det andliga samvetets ljus, lyser upp brytningen och avslöjar vargen när den 

ligger på lur i buskaget. 

25 Alla människor går inte på den säkra vägen. Det finns många vilsekomlingar som har gått vilse, 

vandrande resenärer, varelser utan en bestämd riktning. När jag korsar deras väg och frågar dem: "Vart är 

du på väg? Vad eller vem söker ni?" De säger till mig med hängande huvuden: "Mästare, jag vet inte vart 

jag går, vart mina fötter bär mig, eller vad det är jag söker." Sedan sa jag till dem: "Följ mig", och detta 

enda ord som kom in i deras hjärta var tillräckligt för att tända ett hoppets ljus, en troslåga som gav dem 

nytt mod att följa mitt spår. För från det ögonblick de började följa mig kände de en okänd styrka som inte 

lämnade dem för ett ögonblick och som fick dem att känna en ovillkorlig tillit till sitt öde. 

26 Jag vill att alla ni som hör detta ord ska förstå att jag med inbjudan att vandra på denna väg inte 

bara erbjuder er andliga tillfredsställelser och glädjeämnen på den, utan också prövningar, lektioner och 

försoningsupplevelser, men att en högre kraft samtidigt strömmar ner för att stärka den som prövas, och att 

denna kraft är den stav som vandraren måste luta sig mot under hela sin livsväg. Denna kraft innehåller 

allt: tro, kärlek, lydnad och tillit. 

27 Var medvetna om detta, lärjungar som börjar följa Mästaren, så att ni när prövningar uppstår på er 

livsväg kan tänka: "Jag är redan förberedd för dem, Mästaren har pekat ut dem för mig, och jag är säker på 

att klara dem med hans gudomliga hjälp." Sannerligen, jag säger er att om ni utnyttjar dessa lärdomar med 

en stark och uppåtriktad anda kommer ni att upptäcka att ingen prövning är förgäves. För det som är avsett 

för en människa, liksom det som visar sig i en familjs sköte eller det som drabbar en nation - alla och var 

och en av dem har en djup innebörd och ofta stora livslektioner. Vem kan i detta ögonblick säga att han är 

fri från prövningar? Ingen, för det är en tid för andlig gottgörelse. 

28 Öppna era ögon för verkligheten och inse vilket ansvar ni tar på er när ni lyssnar till mitt ord och 

blir vittnen till mina manifestationer i denna tid. 

Jag vill säga er att ni inte får nöja er med att höra mitt ord och tillfredsställa era andliga behov utan att 

tänka på andras. För denna tillfredsställelse blir inte fullständig om du tänker på att i samma ögonblick 

som din andliga hänryckning kämpar miljontals av dina medmänniskor, är förtvivlade eller faller i 

mördande krigs eld. 

29 Min undervisning förbereder dig för en konfrontation till förmån för fred och andlighet i världen. 

Min undervisning talar om för er vad ni ska göra så att ni alla kan samarbeta i detta räddningsarbete. Då 

kommer din ande alltmer att uppleva den frid och tillfredsställelse som kommer till dem som samarbetar 

med mig i mina kärleksverk. 

30 Förlora inte den känslighet som ditt hjärta får genom att höra Mitt Ord när du återvänder till din 

materiella kamp i livet, för där, på dessa vägar, väntar dina medmänniskor på ett ord från dig som 



U 105 

130 

innehåller tröst eller ett ord som för mitt ljusbudskap till deras hjärtan. Men om ditt hjärta har återgått till 

sin vanliga hårdhet när de vänder sig till dig, kommer du inte ens att kunna se in i det inre av honom som 

har sökt något från dig som inte var ditt men som var avsett för honom: mitt ljus, min frid, min balsam. 

31 Tro inte att er brist på kärlek till människorna kan gå ostraffad, för om ni skulle bryta mot era 

andliga plikter kommer folkmassorna, när de kommer in i era samhällen och får veta det budskap som ni 

har dolt eller undanhållit dem, att inombords undra om detta är mina nya apostlar, medan andra som 

tränger in i min undervisning kommer att ge er en lektion om hur ni ska uppfylla de gudomliga mandaten. 

32 Jag måste tala till dig på detta sätt för att förhindra att du somnar och för att du inte ska bli 

överraskad i din slummer. Jag kallar er att kämpa, och för detta ger jag er Mitt exempel på ständig 

effektivitet. 

33 Ingen säger till mig att han finner alltför stora hinder på sin väg för att kunna fullfölja sin uppgift. 

För om ni tror att inget löv rör sig från trädet utan Faderns vilja, måste ni också förstå att ni ska utföra ert 

uppdrag över vad ni kallar hinder. 

34 Fundera inte på att ni redan har uppfyllt er andliga uppgift genom att bara vara på dessa platser, 

eller att ni redan har tjänat mig genom att bara tala om min undervisning. För ert verksamhetsområde är så 

brett och så fullt av möjligheter att utöva kärlek på era vägar att ni inte behöver anstränga er för att hitta 

lämpliga tillfällen att så. Ändå har ni inte uppmärksammat allt detta, och därför säger ni att ni har för 

många hinder framför er för att kunna fullfölja, för ni har inte förstått allt som er andliga uppgift innebär. 

35 Älska, tjäna, vara nyttig, rädda och trösta, gör ditt liv till ett vackert exempel, en praktisk lektion, 

så att människor kommer att efterlikna dig. Då kommer du att utstråla andligt ljus till dina medmänniskor. 

När ni talar om min undervisning kommer ni att fullfölja uppdraget att så fröet till förandligande. Men gör 

det med ödmjukhet och var medveten om att varje arbete som innehåller fåfänga kommer att vara ett 

odugligt frö som aldrig kommer att gro. 

36 Jag försäkrar er att om ni arbetar i ert liv med den takt, uppriktighet och rättfärdighet som jag råder 

er till, kommer de hårda hjärtan som ni talar till mig om i era böner att mjukas upp av er dygd, och ni 

kommer att komma att tro att den avancerade anden aldrig kan hindras från att utföra sitt uppdrag, 

eftersom den står över alla småsaker i detta liv. 

37 Tänk aldrig illa om dem som inte tycker om dig, och var inte bitter på dem som inte förstår dig, för 

även den mest inre känsla du har för din nästa överför du mentalt till dem. 

38 Jag erbjuder er i denna tid så många möjligheter att vara mina lärjungar att ni inte behöver lämna 

era föräldrar, makar eller barn för att åka till länder där ni sprider mina läror, ni behöver inte heller predika 

med hög röst på gator och torg, och ni behöver inte heller vara rädda för att blodets ställning oundvikligen 

väntar på er i slutet av er missionsverksamhet. Jag gick den här vägen och det gjorde också mina apostlar, 

men blodet renade vägen så att de nya lärjungarna inte skulle fastna på den. Du behöver bara förstå den 

andliga innebörden av detta budskap, så att du inser det och tillämpar det på ett enkelt sätt i ditt liv, så att 

du verkligen lever mitt ord. 

39 Jag har gett anden makt över materien så att den kan gå segrande ur prövningarna och nå det 

slutliga målet på vägen. Men kampen kommer att bli stor, för eftersom människan skapade det enda rike i 

världen som hon tror på, förstörde hon den harmoni som borde finnas mellan henne och allt som omger 

henne. Från sin stolta tron skulle han vilja underkasta allting sin vetenskaps makt och tvinga sin vilja på 

naturens element och krafter. Men han har inte lyckats med detta, för för länge sedan bröt han 

vänskapsbanden med de andliga lagarna. - När jag berättade för folket här att naturens krafter kan lyda 

honom fanns det några som inte trodde på detta, och jag säger er att de har anledning att tvivla, för naturen 

kommer aldrig att lyda dem som ignorerar, skämmer ut eller hånar henne. Å andra sidan kommer den som 

vet hur man lever i harmoni med andens och materiens lagar, det vill säga den som lever i harmoni med 

allt som omger honom, att bli ett med sin Skapare under sitt liv och därmed bli värdig att få naturens 

element att tjäna och lyda honom, på samma sätt som varje barn som lyder sin far, skaparen av allt som 

existerar. 

40 Jag har inte sagt att denna församling här har uppnått den andliga höjning som krävs för att sådana 

mirakler skall bli verklighet, inte heller att den för närvarande redan uppnår harmoni mellan det materiella 

och det andliga. Jag uppmuntrar dem bara att sträva efter detta mål genom spiritualisering. 
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41 För att uppmuntra er i er tro och för att bevisa sanningen i mina ord utför jag ibland sådana verk 

med er som ni kallar mirakel och som bara är belöningen för dem som har förstått att placera sig själva i 

den universella harmonin, även om det bara har varit för en kort tid. 

42 Den historiska traditionen om de första människorna som bebodde jorden fördes vidare från 

generation till generation tills den skrevs ner i den första tidens bok. Det är en levande liknelse om de 

första människorna som levde på jorden. Deras renhet och oskuld gjorde det möjligt för dem att känna 

Moder Naturs smekning. Det fanns ett vänskapligt förhållande mellan alla varelser och ett obegränsat 

broderskap mellan alla varelser. Efteråt alienerade mänskliga passioner människorna från detta liv, och 

därför kände de sig tvungna att med hjälp av vetenskapen sträva efter det som de hade förlorat på grund av 

bristande andlighet. På så sätt har mänskligheten nått fram till den nuvarande tiden, då den för att överleva 

har varit tvungen att från naturens element och krafter stjäla det som är nödvändigt för dess liv. 

43 Jag förbjuder dig inte att använda vetenskapen och jag fördömer den inte heller. Jag vill bara att 

människor genom min undervisning ska förstå att det finns en högre kunskap än den som de känner till 

och som de kan uppnå genom kärlek, vilket är kärnan i all min undervisning. 

44 Människor, hur skulle jag kunna undgå att säga er att den tid ni lever i är präglad av förvirring, 

eftersom jag ser att ni inte låter mitt ljus tränga in genom de mörka molnen i era tankar? Jag säger er också 

att mitt ljus kommer att segra, för det finns inget mörker som kan stå emot dess glans. Då kommer du att 

förstå att Fadern aldrig kommer att överge dig i besöksstunden. 

45 Många människor har fallit ner i materialiseringens djupa avgrund, och andra är nära att falla, men 

smärtan av deras fall kommer att få dem att vakna upp ur sin djupa sömn. 

46 Det är de nationer som efter en period av glans upplevde en nedgång och sjönk ner i ett mörker av 

smärta, last och elände. I dag är det inte en nation, utan hela mänskligheten som löper blint mot död och 

kaos. Nationernas arrogans kommer att drabbas av min rättvisa. Kom ihåg Nineve, Babylon, Grekland, 

Rom och Karthago. I dem hittar du djupgående exempel på den gudomliga rättvisan. 

47 Närhelst människor har tagit maktens spira och låtit sina hjärtan fyllas av ogudaktighet, arrogans 

och galna passioner, och dragit med sig sina folk in i förfallet, har min rättvisa närmat sig dem för att 

beröva dem deras makt. Men samtidigt har jag tänt en fackla framför dem som lyser upp vägen till deras 

själars frälsning. Vad skulle hända med människorna om jag lämnade dem åt sina egna krafter när de 

prövas? Vänd dina ögon mot alla de folk som en gång var stora och som nu ligger i ruiner. De kommer att 

blomma upp på nytt, men det är inte arrogans och strävan efter jordisk storhet som kommer att höja dem 

igen, utan idealet som inspireras av den rättvisa och dygd som mina läror sprider. Ur deras ruiner kommer 

nya nationer att uppstå, och på ruinerna av deras kyrkor och avgudar kommer de att dyrka sin Gud. 

48 Stoltheten har förnedrats och synden har tvättats bort av smärta, men glöm inte att det fortfarande 

finns många fläckar som måste avlägsnas och att - hur rent människans liv på jorden än må bli - denna 

planet aldrig kommer att bli det eviga hemmet för anden. För den som tror detta har tolkat mitt ord dåligt, 

eller så har han inte förstått livets sanna mening. 

49 Den här världen kommer alltid att vara själens tillfälliga hem, bara en etapp på vägen mot rening, 

utveckling och fulländning. Det liv som väntar på dig och som tar emot dig för alltid är annorlunda. 

50 I min närvaro kommer de sjuka, de misslyckade, de andligt fattiga, och medan vissa välsignar min 

vilja, revolterar andra inför smärtan och tillskriver sina lidanden gudomlig bestraffning eller ödets 

orättvisor. Då är det nödvändigt att jag befriar er från er okunnighet och avslöjar sanningens kärna för er. 

51 Så länge du lever i köttet renar din själ sig själv från mörka fläckar från tidigare liv, och därför blev 

det nödvändigt att avslöja allt detta för dig så att du tålmodigt kan uthärda jordens lidanden. 

52 Sedan mänsklighetens begynnelse har det funnits en reinkarnation av själen som en lag av kärlek 

och rättvisa och som ett av de sätt på vilka Fadern har visat sin oändliga barmhärtighet. Reinkarnation är 

inte bara en fråga för denna tid utan för alla tider, och ni ska inte heller tro att jag först nu har avslöjat detta 

mysterium för er. Redan i de tidigaste tiderna fanns det hos människan en intuitiv kunskap om själens 

återförkroppsligande. Men de människor som sökte efter materialistiska vetenskaper och världens skatter 

lät sig domineras av köttets passioner, som förhärdade de fibrer i människohjärtat med vilka man uppfattar 

det andliga, så att människorna blev döva och blinda för allt som hör till anden. Vad hjälper det dem att 

fästa ögonen på de skrifter som innehåller den lag och den lära som jag uppenbarade för er i gångna tider, 

om deras sinnen inte kan genomskåda deras innebörd och deras hjärtan inte uppfattar kärnan i dem? Inse 
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att människornas känslighet och andliga intuition har försämrats och att de därför, när de söker efter Min 

sanning i dessa texter, vanligtvis faller offer för felaktiga tolkningar. De har ljuset rakt framför ögonen, 

men i stället för att tränga in till kärnan i läran uppehåller de sig vid bokstäverna, det vill säga vid den yttre 

formen, varvid de ofta faller för fel. Men nu är jag här för att bringa ljus i mysterierna och de mörka 

platserna, och för att befria er från förvirring och misstag. 

53 Välsignade är de som har åkallat mig, för därigenom har de bevisat sin längtan efter kärlek och 

kunskap. De har upplevt hur Min hjälpande kärlek hjälper dem. Men du måste inse att du inte kan få allt 

du vill veta på en gång under den här tiden. För det är nödvändigt att ni ber, mediterar och lever mina läror 

för att få allt det ni längtar efter. 

54 Både den människa som söker kunskapens ljus i naturen och den som söker Min visdom i de 

andliga uppenbarelserna måste på sina egna fötter vandra den väg genom vilken han kommer att finna alla 

de sanningar som han inte kan upptäcka på andra vägar. Just därför har jag skickat din själ att leva det ena 

livet efter det andra här på jorden, så att den genom sin utveckling och erfarenhet kan upptäcka allt som 

finns inom den och i det som omger den. 

55 Om du vill, granska mina ord grundligt, men studera och observera därefter livet ur deras 

synvinkel så att du kan förvissa dig om sanningen i allt som jag har sagt till dig. 

56 Det kommer att finnas tillfällen då det verkar som om det finns en motsägelse mellan det jag 

berättar för er idag och det som uppenbarats för er i det förflutna, men det finns ingen motsägelse. Det är 

människorna som har fel. Men nu kommer allt att komma fram i ljuset. 

57 Om ni känner er angripna på grund av detta sätt att förstå min undervisning, oroa er inte, för 

sannerligen säger jag er att ingen ännu står i rätt kunskap, vilket är anledningen till att ingen kan bevisa för 

er att han redan har trängt in i sanningens kärna. 

58 Studera min undervisning, få ljus genom bön, gör godhet till norm i ditt liv, och du kommer att 

uppleva hur du i ögonblick när du minst anar det kommer att överraskas av inspirationer och tankar som är 

sanna uppenbarelser från min Ande. 

59 När ni känner att inspirationer från mig når er, bör ni visa er ödmjuka så att ni aldrig tror att ni är 

större än andra, och så att ni med den kärlek med vilken jag har sänt mitt ljus till er delar det med era 

medmänniskor. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 106 
1 Lärjungar, här är er Mästare. Jag kommer att dra bort slöjan av många hemligheter från dig. Be, be, 

så skall du få det. Men be mig inte om mer än vad du behöver veta. 

2 Förr kunde jag inte avslöja de hemligheter som jag gör kända för er i den här tredje eran, eftersom 

er ande inte kunde förstå eller begripa mer än vad dess andliga utveckling tillät. Men mitt ord är detsamma 

- oföränderligt, evigt. Det är din ande som föddes, som växer och utvecklas tills den når fulländning. Den 

gudomliga Anden har ingen början och kommer inte heller att ha något slut, han är oföränderlig. 

3 Din ande är en del av ett folk som jag har använt som ett medel eller instrument för att leverera 

mina stora läror till mänskligheten. Fadern har gett tre uppenbarelser till detta folk: Den första lektionen 

var rättfärdighetens lag i den första tidsåldern, i detta folks tidiga barndom; den andra var kärlekens lag, 

som uppenbarades i den andra tidsåldern, när det knappt hade nått sin andliga ungdom; den tredje 

lektionen är den som jag ger er i den nuvarande tidsåldern, som jag har kallat den "tredje tidsåldern". I den 

avslöjar jag den andliga lagen i sin helhet för dig - en lag som omfattar allt som har visats för dig i det 

förflutna, och allt som din ande behöver veta och äga. Andligt sett har du nu nått ungdomens tid. 

4 Eftersom du ständigt utvecklas, varför ska jag då alltid ge dig samma lektion? Det är därför min 

dolda visdom avslöjar djupare hemligheter för er i varje tidsålder. 

5 Med tanke på den materialism och ondska som råder i denna tid tvivlar ni på att ni har tillräcklig 

andlig förståelse för att förstå mina nya läror, för att uppfylla dem och leva dem. Men jag säger er: bortom 

mänsklighetens materialism, dess elände, dess laster och dess strävan efter makt, finns det en ande som har 

gått igenom långa utvecklingsresor och svåra kamper och som bara väntar på att få kasta av sig sin falska 

klädsel för att med styrka ge sig ut på den väg av rättvisa och kärlek som tillhör anden. 

6 Den mänskliga vetenskapen är det materialiserade uttrycket för den andliga begåvning som 

människan har uppnått under denna tid. Människans arbete i denna tid är inte bara en produkt av intellektet 

utan också av hennes andliga och själsliga utveckling. 

7 Mästaren som har mött sina lärjungar i deras andliga ungdom - som redan är så förberedda att de 

förstår den nya lektionen - kommer att förena de tre gudomliga uppenbarelserna i en bok som ett 

testamente av kärlek till människan. Anledningen till att ni kallar er treeniga är att ni i er ande bär fröet 

från dessa tre undervisningsepoker. Ändå kommer inte alla att följa mig i denna tid, inte ens alla som 

lyssnar till mig, för inte alla har vaknat upp och inte heller har alla förstått hur de ska använda de 

prövningar som de har haft i sina liv. Det finns de som är likgiltiga inför andliga läror, de som förblir i 

stagnation, de som är fångade i misstag, men var och en är förutbestämd för den tid då han kommer att 

vakna upp och höra sitt samvetes röst. 

De som darrade när de hörde Mitt Ord under denna tid var de som otåligt väntade på Min nya 

manifestation, som kom ihåg Mitt löfte att återvända, precis som den vilsna vandraren väntar i den djupa 

natten på att gryningen ska visa sig för att hitta vägen och fortsätta vandringen. 

8 Min röst, som jag i dag gör hörbar i denna materiella form, kommer snart inte längre att höras, och 

då kommer jag att skåda frukten av min utsäde i era verk. 

Jag ska lämna ett "ax" och en "frukt" i var och en av er, så att när ni känner hunger eller när en (andligt) 

behövande person kommer till er med en begäran, så kommer ni att ha bröd och inte säga till Fadern att 

han har gått bort och lämnat er utan arv. 

Jag vill att ni i dessa tider, när ni känner ett behov av Mina gudomliga nådegåvor, ska ta sin tillflykt till 

er ande och söka hjälp hos den, för där kommer ni att finna många skatter som Min omtänksamma kärlek 

har placerat i den. Du kommer också att finna mitt utsäde i överflöd, som väntar på att du ska förbereda 

åkrarna för att så det. Jag har lärt er att bearbeta dessa fält och att vakta säden. I morgon ska din ande bära 

fram frukten av sina verk som en skörd som är värdig att offras till Fadern och förvaras i hans 

sädesmagasin. 

9 Det kommer att finnas en kort tidsperiod då Mitt Ord som ges under denna tid kommer att verka ha 

försvunnit från jordens yta. Då kommer människor att börja uppfinna andliga läror, lära ut nya lagar och 

bud. De kommer att kalla sig för herrar, apostlar, profeter och Guds budbärare, och jag kommer att låta 

dem tala och så under en tid. Jag ska låta dem plantera sin säd så att de vet vad de har sått när de skördar 
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frukten. Tiden och naturens krafter skall passera över deras utsäde, och deras steg skall vara som en dom 

för vart och ett av dessa människobarn. 

10 Det är nödvändigt för världen att känna till bedrägeriet så att den kan få veta sanningen. Då 

kommer sanningen och livets essens, som jag överlämnade till er i denna tid, att återuppstå bland 

människorna i all sin renhet och andlighet. 

11 Se på de människor som leder nationerna, skapar doktriner och påtvingar dem på folket. Alla 

förkunnar sin doktrin som överlägsen, men jag frågar er: Vad har allt detta gett för resultat? Krigen med 

deras spår av utarmning, lidande, förstörelse och död. Detta har varit den skörd som förespråkarna för 

dessa teorier har skördat här på jorden. 

Observera att jag inte har motsatt mig människans viljemässiga frihet, även om jag måste säga er att 

samvetet, utan att det påverkar denna frihet, ständigt talar till hjärtat på den som avviker från rättvisa, 

välgörenhet och förnuft. 

12 Också i människans liv kommer jag att få människor att förstå hur frukterna av deras utsäde ser ut 

genom att låta konsekvenserna av deras gärningar komma fram i ljuset förr eller senare som deras domare. 

Efter denna dom kommer alla att söka mig, och då kommer de att upptäcka att mitt ord anpassar sig till 

människor i alla åldrar och kulturer. För det gudomliga ordet, min undervisning, tillhör inte en viss epok 

eftersom det är evigt. 

13 Min undervisning ger anden styrka så att den övervinner alla prövningar, och antalet prövningar är 

inskrivet i varje varelses öde. Varför skygga för dem? Varför förtvivla inför det berg som reser sig framför 

dina ögon? Vet du inte att du efter att ha övervunnit dessa hinder kommer att nå det mål du söker? 

14 Hur mycket svaghet ser jag fortfarande i ditt kött - en svaghet som ofta får dig att häda. När 

naturens krafter visar sig ohövliga svär du, när någon smärta drabbar din kropp är du förtvivlad, när 

arbetet tynger dig tappar du tålamodet, till och med värmen och kylan gör dig arg och nattens mörker inger 

dig rädsla. Hur kan ni inte misströsta när ni låter er ledas av köttets krav, som frambringar de lägre 

passionerna? När kommer ni äntligen att bli mina goda lärjungar som vittnar om sanningen i min 

undervisning med sina kärleksfulla gärningar? 

15 Att vara Kristi lärjunge innebär inte att man ska avlägsna sig alltför långt från det jordiskt 

materiella. Det betyder att ni ska skilja er från det dåliga och överflödiga, men inte vända er bort från era 

jordiska plikter och nöjen. Jag vill inte att ni ska vara fanatiker eller slavar av det andliga medan ni 

fortfarande är i köttet. En god Jesu lärjunge är den som vet hur man ger Gud det som är Guds och kejsaren 

det som är kejsarens. 

16 En svår konfrontation väntar mitt folk, för de kommer att möta en hög utvecklingsnivå i 

människors ande och intellekt på sin väg. Just därför vill jag att ni ska utveckla er själva under denna tid 

av min förkunnelse, så att ingen kan lura er. Ha en absolut tillit till mitt ord och vet att det innehåller mer 

visdom än de lärdas intellekt och kunskap som inte kan hittas i alla böcker på jorden. 

17 Så på detta sätt förbereder du din andliga väg, och när döden plötsligt närmar sig din kropp och 

anden redan har gjort en stor del av sin väg, kommer den att se med glädje hur långt den har höjts av sina 

kärleksfulla gärningar för sina medmänniskor. 

18 Människor, inse hur ni, när ni fördjupar er i min undervisning, lämnar gamla vanor och sedvänjor 

bakom er eftersom ni går in i ett nytt, renare och mer andligt liv. Det är en ny värld som växer fram från 

botten av ditt hjärta. 

19 Hur många mysterier har inte mitt ord avslöjat och hur många felaktiga tolkningar har jag inte 

korrigerat. På samma sätt måste ni gå in i världens vägar och förklara min lag för era medmänniskor. Jag 

säger till er: Ni kommer att gå bort, för ingen är profet i sitt land.Jag själv var tvungen att lämna Nasaret, 

där jag bodde, för att finna tro där, där jag betraktades som en främling, där de inte skulle säga om mig: 

"Den där mannen som kallar sig 'Guds Son' är son till Maria och Josef, snickaren." 

20 Jag säger detta till er eftersom det bland er som har fått mina andliga gåvor också finns de som till 

och med deras föräldrar, barn eller bröder och systrar har tvivlat på. Bland er finns de som har kallats 

trollkarlar, trollkarlar, på grund av deras vittnesbörd om min undervisning, likt mig. Glöm inte dessa ord, 

för vissa måste stanna kvar i sitt närmaste hemland, andra måste lämna det och även sin nation för att bära 

mitt ord till andra folk. 
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21 Denna nation, som har blivit fruktbar genom lidande, har tagit emot min säd och den har grott; 

men tro inte att det bara är ni som har detta ljus. Om ni tar min undervisning till andra nationer kommer ni 

att se hur snabbt den kommer att gro och spridas. I dessa länder kommer ni att vara profeter och 

budbärare, och därför kommer ni att finna tro. 

22 Mitt ljus sprider sig från jordens ena ände till den andra och lyser upp hela universum. Den 

gudomliga andens ljus är det språk som talar till alla varelser. Ni människor tar emot mitt ord genom 

människans intellekt. Till dem som ni kallar änglar låter jag min röst nå dem i form av gudomlig 

inspiration, och i varje värld eller andligt hem låter jag mig höras och gör mig förstådd i enlighet med 

invånarnas utvecklingsnivå. 

23 Jag vill tala till er som jag talar till änglarna - inte för att ni har samma renhet som dem, utan för att 

jag vill att ni ska njuta av denna nåd och alltmer likna dessa varelser i deras majestät. Dialogen från ande 

till ande kommer att föra alla varelser och alla världar närmare varandra. Men ni måste vara beredda att 

förstå varandra, och för detta ger jag er ett enda språk, ett enda ljus, en enda typ av dialog: den sanna 

kärlekens. 

24 Den andliga kommunikationens tidsålder har börjat för er. Det är en lång väg du måste gå, och det 

kommer att gå mycket tid innan du ser denna gåva nå sin höjdpunkt, men från de första stegen och vid 

varje efterföljande steg kommer du att finna uppmuntran att fortsätta på vägen. 

25 Blev ni inte förtjusta över Min manifestation genom den mänskliga rösten? Var ni inte förtjusta i 

närvaron av den andliga världen med hjälp av förståndsförmågan? För detta var de förberedande stegen för 

den andliga dialog som ni kommer att uppnå i framtiden. Och i de stunder då du söker min röst i tystnaden 

i din bön, är inte lugnet du känner och inspirationen du får lugnande? 

26 Ni känner till de fredstider som kommer att komma eftersom ni har fått min inspiration och mina 

uppenbarelser.Men det finns några som, utan att ha hört mig i den här tiden, drömmer och längtar efter 

universell harmoni, utan att veta om den kommer att komma till er.Det är en föraning som talar i dem. 

27 Till och med vetenskapsmännen har en föraning om utbytet av idéer genom andliga gåvor, och det 

beror på att de i sin ständiga forskning och penetrering av människans inre har upptäckt existensen av den 

varelse som, trots att den tillhör en annan värld, lever i människan: själen. 

28 Idag säger jag till er alla: Gå försiktigt och eftertänksamt på denna väg så att du inte avviker från 

den. Titta och be på ditt livs resa så att du kan nå målet och din lycka kommer att bli mycket stor när 

Fadern talar och hela det andliga universumet hör och förstår honom, och ni förstår varandra på samma 

sätt. 

29 Jag vill att du ska känna din Faders kärlek i ditt hjärta; denna kärlek lyser ner på dig från min 

Ande. Men eftersom ni ännu inte har nått en sann andlig förening talar jag till er genom dessa varelser, på 

ett enkelt och tydligt språk som alla förstår. Det är Min vilja att göra Mitt Ord känt för er i största enkelhet, 

så att ni lätt kan upptäcka kärnan i det och inte förlora er själva i en förvirrad ström av ord, som oftast är 

värdelös. 

30 Rensa era sinnen och rena era läppar så att närhelst ni måste förklara min undervisning, kommer 

det kristallklara flödet av mitt ord från era läppar, utan att era ord blandas med storvulna uttryck som 

berövar dem sin enkelhet och sin kraft. Om du skulle förklara min andliga undervisning i vetenskapliga 

eller filosofiska termer skulle du inte imponera på världen, och dina medmänniskor skulle inte heller förstå 

dig, och du skulle inte heller förmedla en sann uppfattning om vad min undervisning är. När jag talade till 

världen i Jesus använde jag inte de lärdas, filosofernas eller vetenskapsmännens språk för att tala till er om 

himmelriket. Jag använde de enklaste uttrycken i ert språk, för det är dessa som bäst uttrycker de 

övernaturliga sakerna. Jag använde mig av liknelser och hänvisade till föremål som var bekanta för er, så 

att ni genom dem skulle få veta innebörden av det andliga livet. 

31 I sanning säger jag er att Jesus inte behövde lära sig något av människor, för då skulle jag inte ha 

varit den gudomlige Mästaren, utan människans lärjunge. Om någon har sagt att Kristus undervisades av 

teologer, teosofer eller vismän så talar han inte sanning. För före Kristus och under den tid han levde på 

jorden fanns det ingen undervisning som skulle ha lärt honom att komma till världen, leva och dö som han 

gjorde. Men jag säger er också att Himlens läror inte kan läras från världen, och att det som Jesus lärde ut 

var den sanning som gäller i Andens eviga rike. 
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32 På samma sätt som människorna vill komplicera det enkla, vill de i det gudomliga upptäcka den 

materiella naturens sammansättning och substanser. Deras förvåning kommer att bli stor när de en gång 

upptäcker att det andliga eller gudomliga utan substans och utan form är helheten, början och slutet, 

sanningen, det eviga. 

33 Människor har alltid varit alltför upptagna med jordens härligheter för att tänka på vikten av att be 

och begrunda andligt vad som ligger bortom detta liv, så att de skulle kunna upptäcka sitt eget väsen. Den 

som ber talar med Fadern, och när han ber får han genast svaret. Människors okunskap om det andliga är 

ett resultat av brist på bön. 

34 Människor, eftersom ni på denna jord inte lyckades undanröja Babylons språkförvirring, eftersom 

raserna inte visste hur man förenar sig eller älskar, kommer jag att förena min familj i det andliga hemmet. 

De envisa och förhärdade syndarna kommer att komma inför mig i det andliga, och när de får sin dom 

kommer deras upplysning och omvändelse att vara lika stor som deras synd var stor på jorden. 

35 Be för dem som lämnar er och ger sig av till det bortomliggande, för alla lyckas inte hitta vägen, 

alla kan inte höja sig andligt och alla får inte heller fred på kort tid. 

36 En del lever i det andliga under det materiella livets tvång*, en del lider av våldsam ånger, andra är 

avtrubbade, begravda under jorden tillsammans med sina kroppar, och ytterligare andra kan inte skilja sig 

från sina nära och kära, från dem som stannade kvar i världen, eftersom sorg, själviskhet och mänsklig 

okunnighet håller dem tillbaka, binder dem till materien och berövar dem fred, ljus och utveckling. 
* Detta innebär att de avlidnas själar fortfarande lever på jorden i illusionen att de fortfarande är hemma i den 

materiella världen som människor. 

37 Låt de själar som fortfarande befinner sig i den här världen utan att den ännu är deras; låt dem ge 

upp det som de ägde och älskade i det här livet så att de kan höja sina själar till oändligheten där det sanna 

arvet väntar på dem. 

38 Hys inget agg och tänk inte längre på de onda gärningar som begåtts av dem som har gått bort. 

Önskar inte att de ska ligga på knä inför dig och ständigt be om förlåtelse. 

39 Hur blind är inte mänskligheten! 

40 Känn er själva och känn mig, så att ni kan lära er att vandra på kärlekens väg och göra gärningar 

som är värdiga mig. Se, jag vill att ni ska få veta mycket om mig så att ni kan bli som er Fader. 

41 Ni måste alla komma till mig, vissa tidigare, andra senare, men alla kommer att komma. Det kan 

inte vara annorlunda, eftersom ni alla är gnistor av mitt gudomliga ljus, eftersom ni är en del av mig själv. 

Lär er av mig att älska och förlåta och uppfyll på så sätt det bud som säger till er: Älska varandra. 

42 Ni vill att jag alltid ska förlåta er, men ni tar er tid att förlåta era medmänniskor eller vägrar att 

göra det! Varför vill du förgås i avgrunden, trots att du har så stora förmågor i din ande? 

Mitt ord kommer i denna tid för att upplysa era sinnen. Du har sökt sanningen i böcker och har bara 

funnit underhållning för sinnet, men ingen nytta för anden, ingen näring eller uppmuntran för att stödja dig 

i din svaghet eller i din utmattning. 

43 Jag ger er inte mitt ord i en vetenskaplig eller språkligt vald form för att ni ska kunna förstå det. 

Men i botten av sin enkelhet rymmer den stora skatter av visdom och ljus för människorna. 

44 Eftersom ni har sökt mig så mycket och ert hjärta har väntat på mig, är jag nu här och uppfyller 

mitt löfte att återvända till er och svarar på er ivriga önskan att höra mig. 

45 Min gudomliga ande följer dig överallt i världens vägar som om den vore en skugga av din kropp. 

Jag lät dig känna glädje och sorg, jag ville att du skulle uppleva kamp och frid, att du skulle försöka veta 

allt. Men det fanns något som du sökte förgäves i den här världen utan att kunna hitta det, för detta kan 

bara hittas hos mig: Min visdom. Det är därför som din ande, när den hörde mig, kände att den äntligen 

hade hittat det den sökte: sanningen. 

46 Ja, människor, jag är er början och ert slut, jag är Alfa och Omega, även om jag ännu inte delar 

med mig av eller avslöjar för er alla de lektioner som jag fortfarande håller i beredskap för er ande och 

som ni kommer att uppleva först när ni redan är mycket långt borta från den här världen. Jag kommer att 

avslöja många nya lärdomar för er i den här tiden, men jag kommer att ge er det ni är kapabla att ha utan 

att övertyga er själva om storhet eller visa upp en stolt överlägsenhet inför människor. Ni vet att den som 
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är fåfäng av sina verk förstör dem genom just denna fåfänga. Därför har jag lärt er att arbeta i tystnad så att 

era verk bär kärlekens frukt. 

47 Avvisa smicker, för det är ett vapen som förstör dina ädla känslor. Det är ett svärd som kan döda 

den tro som jag har tänt i era hjärtan. 

48 Hur kan du tillåta att människor förstör det altare som du har i din innersta kärna? 

49 Jag vet att stora verk har utförts i detta folks famn, men det räcker för mig att veta, även om era 

namn är okända i världen. 

50 Det är bara jag som känner till dina verk och deras verkliga värde, för inte ens du kan bedöma 

dem. Ibland kommer ett litet verk att verka mycket stort för dig, och när det gäller andra verk kommer du 

inte ens att vara medveten om att deras förtjänster har nått mig. 

51 Bli stark i ödmjukhet, i mänsklig värdighet, så kommer ni inte att förgås. Jag har gett er vapnen för 

att göra det. Kämpa och du kommer inte att förlora ett enda slag. Den laurira som kommer att pryda din 

panna kommer att vara en kyss av din Faders kärlek. 

52 Återfall inte i slöhet efter att ni har befriat er från den. Var inte som de otrogna jungfrurna som inte 

visste hur de skulle vänta på brudgummen med brinnande lampor. För om ditt tidigare uppvaknande var 

bittert, kommer nästa uppvaknande inte att vara jämförbart. 

53 Vakta ditt arv så att ingen kan rycka det ifrån dig, för människan har inte makt att beröva dig 

Andens gåvor. 

54 Människor, det är korta stunder av min närvaro bland er när jag ger er min undervisning genom 

detta ord. Men innan jag går bort vill jag lämna min undervisning till er som en skatt, som ett arv av 

sanning och kärlek, så att närhelst ni känner er mycket små jämfört med mänskligheten på grund av er 

materiella fattigdom och magerhet, kommer insikten om att ni har ett arv av oändligt andligt värde att 

uppmuntra er att lyfta ansiktet utan blyghet och öppna era läppar utan att vara blyga för att föra mitt ord 

vidare. Detta är den enda storhet som Min Vilja vill att du ska ha: andens storhet. 

55 Om du bara förstod att många människor som du ser olyckliga - vissa blinda, andra spetälska, 

ytterligare andra svältande - ofta har mer ljus och mognad i sin ande än vissa som skryter med sin hälsa, 

makt och lärdom! Sträva därför inte efter guld, hedersbetygelser eller hem. Sträva efter fred, hälsa och 

dygder. 

56 I mina höga råd är det förutsett att ni ska vara ledare och rådgivare för människor. Arbeta med er 

själva så att ni kan bli värdiga att föra in Faderns säd i människornas hjärtan. De mäktiga "träden" kommer 

att föröka sig. Från dem kommer jag att skära grenar som mina arbetare kommer att ta med sig till de 

provinser där mina barn länge har längtat efter att få höra mitt ord. 

Min undervisning är detaljerad eftersom mängder av människor ber mig tala till dem, ge dem 

förklaringar, få dem att glömma lidandet och eländet i världen, och på så sätt stannar jag bland dem under 

en längre tid utan att de känner att tiden går eller att de blir trötta. Endast på detta sätt kan ni slutligen göra 

min undervisning till er egen och förstå och förstå dess innebörd. 

57 Hur härligt kommer det inte att bli när dessa skaror här, i sin enkelhet och ödmjukhet, ger sig ut för 

att bära fram de goda nyheterna från denna tid, så fulla av ande och moral! Ni skall påminna de fäder som 

har gjort sig till domare över sina barn att förlåta dem och älska dem; de mödrar som har förnekat sina 

barn och nekat dem sin barm skall uppmanas att breda ut sina armar och trycka sina barn mot sina hjärtan 

så att även de kan älska; och barnen skall ni uppmana att inte resa sig mot sina föräldrar, som de skall 

uppskatta eftersom föräldrarna tar min plats på jorden. Hur kan själen utvecklas uppåt utan rättfärdighet? 

58 I morgon måste du lära ut och bekräfta dina ord med handling. Men redan nu bör ni ge era liv en 

högre moral, återställa era hem och förena era familjer. Låt fadern söka efter sitt barn som har flytt från sitt 

hem, och låt barnen vända tillbaka till den som övergav dem. Låt hustrun återvända till sin kamrat och låt 

den man som försummat sina plikter söka upp sin kamrat och låt dem bygga upp en ny och bättre tillvaro. 

59 Idag förstår ni bättre än någonsin ert ansvar för Min rättvisa, fäder och mödrar! För de varelser 

som ni kallar barn av ert blod är själar som ni är ansvariga för inför mig. 

60 Jag vill att era hjärtans gemenskap ska vara en trädgård där rosor och liljor blommar. För folket till 

att höra mitt ord, för dem till den festmåltid som jag själv ska ställa fram för dem. Sannerligen säger jag er 

att de kommer att gå stärkta därifrån efter att ha ätit det sanna livets bröd och druckit min nåds vin. 

61 Den som äter av detta bröd kommer aldrig mer att vara hungrig. 
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Min frid vare med er! 
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Instruktion 107 
1 Behåll mitt faderliga ord i era hjärtan så att det kan vara som en ljusfyr i den innersta delen av er 

varelse. Därifrån kommer det att vägleda dina tankar, ord och gärningar, och detta ljus kommer att leva i 

din själ även när ditt kroppsliga skal dör. 

Detta är den tid då människor vaknar upp till andens skönhet, då de blir intresserade av det eviga och 

frågar sig: "Hur kommer det liv som väntar oss efter döden att se ut?" Vem har inte undrat - hur otrolig han 

än må vara - om det inte finns något i honom som överlever den kroppsliga materian? Sannerligen säger 

jag er: Det finns ingen som inte misstänker detta mysterium och som inte har funderat ett ögonblick på det 

outgrundliga. En del ställer frågor om det andliga livets mysterium, som verkar avlägset men som i själva 

verket finns rakt framför dina ögon; andra är förbryllade av det, och ytterligare andra förnekar det. En del 

talar för att de tror att de vet allt, andra tiger och väntar, men hur få är inte de som verkligen vet något om 

det som finns bortom. 

2 Liksom Jesusbarnet som ställde frågor till laglärarna som de inte kunde besvara, framträder Min 

Gudomliga Ande osynligt vid denna tid med teologerna, filosoferna, de som snokar runt i det okända, och 

på Mina frågor om det andliga livet - om de inte tystnar, svarar de falskt. De som vet något om vad Min 

dolda visdom innehåller är de ödmjuka, de som lever ett andligt liv. Ändå sänker sig mitt ljus, likt dagg, 

oavbrutet ner på varje sinnesorgan som ett budskap som avslöjar min sanning för det. Om jag skulle fråga 

dem som hävdar att de har min lag och min lära vilka av mina profetior som har förverkligats och vilka 

som inte har det, skulle de inte heller svara mig på ett tillfredsställande sätt. 

3 Detta är den tid då den inkarnerade och den inte längre inkarnerade anden söker upp varandra och 

närmar sig varandra. Avgrunden mellan de två börjar försvinna. Och när andarna i alla världar kan närma 

sig varandra i sann kärlek kommer detta att innebära att Fadern förhärligas i varje varelse. 

I dag orsakar människors okunskap fortfarande smärta. Åh, om du i stället för att sörja att dina nära och 

kära har gått bort kunde höra deras röster i djupet av ditt hjärta! Istället för sorg, som är mörker, skulle det 

bli ljus! Det är därför jag en gång sa till er: "Låt de döda begrava sina döda". Jag frågar er: "Har ni döda?" 

- Det som är dött existerar inte längre. Men om de själar som ni rekommenderar till mig existerar så är det 

för att de lever. Hur många av er skulle inte vilja att de bland er som ni har sett avgå utan att vilja förstå att 

deras längtan är att ni ska vara med dem i det hinsides! Det som ni kallar "döden" skiljer tydligen de som 

går över från de som stannar kvar här. Men ett evigt band förenar dem: det andliga brödraskapet. 

4 I evigheten kommer den andliga familjen att återförenas, som består av Fadern och hans barn. 

Eftersom Babelfröet på denna jord fortfarande bär sina frukter av oenighet bland Guds barn, kommer jag 

att förena min familj i det hinsides. Ingen kommer att saknas och i många fall kommer de största syndarna 

att vara de första att anlända (till mitt rike) eftersom deras omvändelse och förnyelse kommer att rena dem 

och föra dem till mig tidigare. 

Men ni måste veta att många själar lever bland er i ett tillstånd av förvirring, andra fullgör sorgliga 

försoningsplikter. Bland dem finns också de som ni kallar era släktingar. Hur kan du få dem att se ljuset 

och frigöra sig från sina kedjor? Hur kan du hjälpa dem att höja sig? Genom att be för dem, så att denna 

bön blir den andliga röst som väcker dem, upplyser dem och leder dem till mig. Tänk på dem med kärlek 

och era böner kommer att vara som en balsam på deras lidanden. Låt dem veta att du lever i min lag så att 

ditt exempel och ditt inflytande kan hjälpa dem. Men tänk inte bara på dem som du har fått någon nytta av, 

utan tänk också på dem som finns osynligt omkring dig och som du inte kände på jorden. Det är vackert att 

visa tacksamhet, men det är mer förtjänstfullt i mina ögon om du ger utan att ha fått något först. Men om 

du kan minnas och förlåta den som har sårat dig utan att hysa agg har du tagit din Mästare som exempel, 

och din förlåtelse, som är ett uttryck för kärlek, kommer att ge frälsning åt den som du ger den. 

5 Fadern tränger in i det innersta av ditt hjärta och säger till dig: Känn er själva och ni kommer att 

känna era medmänniskor. Döm er själva innan ni dömer er nästa. Ta mig som exempel och följ i mina 

fotspår. 

6 Du ber mig alltid om förlåtelse för dina överträdelser utan att ha förlåtit dem som har sårat dig. 

7 Under lång tid har ni sökt sanningens ljus i världens vägar och böcker utan att finna sann andlig 

näring, utan bara en uppfriskning för sinnet. Idag har du min sanning som talar till dig om det sanna livet. 
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8 Ni kom in i fattigdomen på dessa mötesplatser, och när ni hörde detta enkla ord i dem - för dess 

fraser är varken valda eller vetenskapliga - kände ni känslor i er själ, och den insåg att den bevittnade en 

gudomlig uppenbarelse. Jag såg din längtan efter ljus och gav dig möjlighet att skåda det som du längtar 

efter. Jag fick dig att vandra på alla vägar för att du slutligen skulle finna sanningen på denna. 

9 Bakom den enkelhet och diskrethet med vilken jag talar till er finns kunskapen om alla ting. Gå till 

botten med ordet och du kommer att upptäcka att dess väsen är Alfa och Omega, början och slutet på allt 

som skapats. 

10 Jag kommer att ge dig många lärdomar först när du är i mitt rike. Ni kommer inte att få veta dem 

nu, lika lite som ni kommer att få veta den höga belöning som ni förtjänar för andens eviga lycka. Det 

måste finnas en absolut osjälviskhet i dig för att dina förtjänster ska vara sanna. Du får inte berätta om de 

goda gärningar du gör, för då skulle du beröva dem deras förtjänster. Det är bara jag som vet hur stort eller 

litet värde era verk har, det är jag som måste bedöma dem. Varför vill du att människor ska berömma dig 

för deras skull? Fåfänga fördärvar människor och fläckar själen. 

11 När du kommer till mig en dag kommer jag att ge dig en krona som inte är gjord av törnen som de 

som du tryckte på Jesu tinningar. 

Var och en har en plats i det materiella universum som Fadern har förberett för honom och som han 

måste vakta och försvara för att förtjäna en annan i kärlek till sin Herre. 

12 Jag har förberett er, för min avresa närmar sig redan. Men först vill jag lämna min instruktion till 

dig som en skatt. Sträva inte efter guld och ha inte heller någon önskan om praktfulla bostäder. Vissa som 

är spetälska eller som vandrar på jorden som eländiga bär på en skatt i sin själ. 

13 Nu säger jag till er: Förbered er, för i år kommer "träden" att föröka sig i de provinser där de har 

väntat så länge på Mitt Ord. 

14 De inkarnerade själarna har inte kunnat förenas på grund av rasernas olikheter.Därför kommer jag 

att ta många från jorden och i det bortomliggande kommer jag att bilda en familj av dem, och om deras 

fördärv var stort kommer deras andliga klarhet och deras omvändelse att vara stor. 

15 Be för de förvirrade själarna, för de jordbundna, för dem som befinner sig på jorden och som ännu 

inte kan frigöra sig från sina kroppar, för dem som lider och gråter på grund av den obegripliga sorg som 

upprätthålls på jorden för deras skull. Förlåt också dem och döm inte längre dem som har sått ondska i era 

hjärtan. Om dina ögon kunde se dem knäböja och be om förlåtelse skulle du inte vara så orättvis mot dem. 

Hjälp dem att sväva in i oändligheten, lyft upp dem genom ditt kärleksfulla minne, förstå att de inte längre 

tillhör den här världen. 

16 Jag säger det igen: Den som smakar på mitt ords vatten kommer aldrig mer att känna törst. 

17 Lärjungar, jag vill att ert hjärtas dygder ska vara de kläder som täcker er själs nakenhet. På detta 

sätt talar den tröstande Anden till er, som utlovats i den andra tidsåldern. 

18 Fadern visste redan vilken smärta och vilka prövningar som skulle drabba mänskligheten och 

vilken grad av fördärv människor skulle nå. Tröstarens ankomst innebär för er att det sjätte inseglet släpps, 

det vill säga början på ett nytt skede i mänsklighetens utveckling. Från och med den tiden gäller en 

gudomlig dom för alla människor; varje liv, varje arbete, varje steg kommer att bedömas strängt. Det är 

slutet på en tidsålder, inte slutet på livet. 

19 Det är slutet på syndens tider, och det är nödvändigt att hela innehållet i detta sjätte sigill i Guds 

bok hälls ut över själarna och väcker dem ur sin slöhet, så att människan kan resa sig och uppleva sin själs 

harmoni med hela skapelsen och förbereda sig för den tid då det sjunde sigillet kommer att lossas genom 

Lammet, vilket kommer att medföra de sista jästarna av lidandets kalk, men också sanningens, kärlekens 

och den gudomliga rättvisans triumf. 

20 När det sjunde inseglet är stängt tillsammans med de sex andra, kommer också den boken att vara 

stängd som har varit Guds dom över människornas gärningar, från det första till det sista. Då kommer 

Herren att öppna en ny, oskriven bok för att i den skriva in de dödas uppståndelse, de förtrycktas befrielse, 

syndarnas pånyttfödelse och det godas seger över det onda. 

21 Om du studerar Uppenbarelseboken med de sju inseglen som Johannes fick, kommer du bara att 

stöta på synd, orenhet och korruption i världens nationer. Där hittar du historien om dina krig, allt elände 

och alla svårigheter som människor har lidit på grund av deras otrohet och svaghet, och även den dom som 

har följt på var och en av dina gärningar. 
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22 Kristus hade (bara) nått mitten av livets väg, men genom sitt offer, genom sitt perfekta exempel, 

räddade han dig från döden. Hans blod var kärlekens dom genom vilken han förde frälsning till de 

förlorade och gav dem gudomlig förlåtelse som med en livväckande kyss. Korset var den nyckel med 

vilken han öppnade evighetens portar för själarna efter den stora striden. 

23 Detta är "Lammet" som profeten såg öppna bokrullen och lösa sigillen, den enda som är värdig i 

himlen och på jorden att öppna denna bok, för endast hans kärlek kan besegra ditt hat, hans mildhet kan 

förinta din fientlighet och hans ljus kan ta bort ditt mörker. Vem kan undgå denna dom? Vem skulle 

kunna fly från denna bok och upphöra att existera? Ingen kommer att kunna gömma sig för mig, o folk! 

Inse att i dessa tider när denna dom känns till och med i luften du andas, saknar du inte gudomlig tröst. 

Guds kärleks mantel blir synlig i era liv, och dess röst vill höras av alla hjärtan. 

24 Det är sanningens ande som stiger ner för att lösa mysterier och avslöja den kunskap som behövs 

för att du ska kunna njuta av det sanna livet. Det är den gudomliga trösten som strömmar ner över era 

lidanden för att vittna om att den gudomliga domen inte är ett straff eller en hämnd, utan en kärleksdom 

som för er till ljuset, freden och saligheten. 

25 Jag hittar inte ett enda obebott hjärta där jag kan bo, alla är förverkade till världen. Men hur 

välförtjänt är inte den i mina ögon som - genom att övervinna sin smärta - kan välsigna min vilja. 

26 Vad skulle hända med dig om du inte hade tröst i din tro mitt i dina vedermödor? Inse hur denna 

tro får dig att känna Min närvaro mycket nära och att du, som nu är nära Mig, är fylld av styrka och hopp. 

Fortsätt att lita på mig så att jag kan ge dig all den tröst som jag har i beredskap för dig. 

27 Så trevligt det är för mig när jag känner att jag finner tro och blir respekterad i min vilja. Hur 

tillfredsställande är det inte för min Ande när jag ser att ni litar på er Fader, att ni vet hur man väntar, att ni 

inte kan bli avfälliga från mig, även om prövningarnas svårighetsgrad ibland gör er deprimerade. Till detta 

säger jag er: Dessa har visat sig vara värda mina förmåner eftersom de har förtjänat förtjänst i besöken. 

28 Stål din ande i livets stora strider, precis som Israels folk stålsattes i öknen. Vet du hur vidsträckt 

öknen är, som inte tycks ha något slut, med en skoningslös sol och brännande sand? Vet ni vad 

ensamheten och tystnaden innebär och behovet av att vakta på natten eftersom fienderna ligger på lur? Jag 

säger er att det var där i öknen som människorna förstod storheten i att tro på Gud och lära sig att älska 

honom. Vad kunde de förvänta sig av öknen? Ändå hade de allt: bröd, vatten, ett hem att vila i, en oas och 

en fristad där de kunde lyfta sina själar i tacksamhet till sin far och skapare. 

29 När Israel gick in i det utlovade landet var det ett stärkt, renat och entusiastiskt folk. Hur ljuvligt 

verkade inte det land som öppnade sitt sköte för att ta emot den Son som hade sökt det med så mycket tro 

och uthållighet och slutligen funnit det. 

30 Ni är också ett folk, och det liv ni går igenom är en återspegling av öknen. Det är därför jag säger 

till er att ta modell av det folkets tro, så att ni kan uppleva mina mirakel på er väg. Dessa mirakel kommer 

att vara vatten som rinner ur klipporna eller manna som vindarna för med sig. 

31 Förbundsarken var för detta folk den lysande facklan som lyste upp deras väg. Men ni får inte 

glömma att det i ert hjärta finns en helgedom där ni kan be för att klä er med min styrka och för att höra er 

Faders kärleksfulla röst. Jag är din läkare; sök mig vid alla tillfällen som uppstår i ditt liv och du kommer 

att höra min röst och se min närvaro, min kärlek och min tröst manifesteras. 

32 Trösta dig med tanken att min barmhärtighet kommer att kompensera dig för alla dina lidanden i 

livet när du kommer till det andliga livets famn. Detta nya land som jag har lovat din ande, kan du 

föreställa dig hur dess lycka kommer att vara, dess frukter, dess underverk och fulländningar? 

33 Om Israels ankomst till sitt fädernesland var en dröm efter att ha vandrat genom öknen, hur härligt 

kommer det inte att vara för din ande att komma in i ljusets rike efter en lång pilgrimsfärd. Förstå därför 

att även det minsta av era lidanden är en tagg eller ett stenblock i den öken som ni genomkorsar, så att ni 

kan visa tålamod i prövningarna och förståelse för ert öde. 

34 Ni har alla kommit till ett vägskäl i era liv där ni har frågat er själva: "Vart är jag på väg?" Ibland 

har du stått vid ett vägskäl och upplevt en besvikelse; andra gånger har det varit när du har uppnått något 

som du var angelägen om att uppnå, och när du sedan hade uppnått det insåg du att detta inte kunde vara 

syftet med ditt liv, att det måste vara något större, ädlare och vackrare som utgör andens mål. 



U 107 

142 

35 Denna livskris är svår, timmen är bitter och kampen som rasar inom dig är fruktansvärd. Men jag 

säger er: Välsignade är de som står fast i sin tro under denna prövning, för de kommer att komma ut ur den 

välbehållna situationen och säga: "Jag har sett ljuset, jag vet vägen, Herrens röst kallar mig". 

36 Sannerligen säger jag er att ni är som de strömmar som ibland avviker från sin flodbädd, men som 

till slut rinner ut i havet, som är deras mål. 

37 Fundera i mitt ord, lärjungar, och ni kommer att lära er att det löser de mysterier som ni inte kunde 

förstå. Jag ger dig tolkningen av dem så att du inte faller offer för fel eller misstag. En gång lovade jag er 

att sända Sanningens Ande för att förklara allt som var ett mysterium för er: den Anden är jag. Från vem 

kan sanningen komma om inte från mig? Ljusets tid har kommit, ni börjar förstå allting, och allteftersom 

er förståelse med Min Ande fulländas kommer den kunskap ni får att öka och det ljus ni får kommer att 

öka. 

38 Din ande levde förtryckt av köttet, men timmen för dess frigörelse kom, och i takt med att dess 

flykt når högre höjder kommer du att upptäcka större underverk. Ditt hjärta var en slav under världen, men 

när det hade frigjort sig från dessa bojor insåg det vad det borde älska, och det förstod också från vilka 

passioner det borde avskilja sig från. 

39 Ni gläds över tanken på det steg ni har tagit, men ni döljer denna glädje i era hjärtan av rädsla för 

att världen ska beröva er den med sin kritik och sina bedömningar. Ni är fortfarande rädda, men jag säger 

er att det kommer en tid när ingenting och ingen kommer att skrämma er, när ni kommer att känna en 

intim tillfredsställelse när ni kallar er "den helige Andes lärjungar" i stället för att skämmas, som det har 

hänt er, som om ni hade blivit ertappade eller överraskade i en synd. 

40 Ni är bröder och systrar till de kristna som gömde sig i Roms katakomber, men glöm inte att dessa 

skaror, när de kom ut ur mörkret och in i ljuset, gjorde det för att bringa ljus till den otrogna världen och 

förvånade människor genom sin tro. De var regnet på det gudomliga frö som Mästaren sådde. Senare 

skulle de hedniska och syndiga nationerna, som omvändes av dessa vittnesmål, klamra sig fast vid min 

kärleks kors som skeppsbrutna på jakt efter den frälsande fyren. 

41 Ni som har hört mig - när kommer ni ut ur er avskildhet och ert mörker? Fördröjer du medvetet 

dina förberedelser av rädsla för konfrontationen? Den som känner till mitt ord och älskar sin Herre och sin 

nästa har inget att frukta, och i stället för att undvika människor söker han att möta dem för att dela med 

sig av det han har fått. Efter att ha studerat och utforskat Min undervisning använder han den. 

42 Israels folk, ni bor i denna dal på jorden i en försoningens tid. Jag visar er den smala vägen som 

Min Lag visar, så att ni kan bli rena på den och bli en del av det folk som jag har undervisat. 

43 Jag har gett er mitt ord i denna tid så att ni kan känna till mina order och få en annan manifestation 

av er Faders kärlek. Tvivla inte på mig och frukta inget från mig, jag vill inte dominera dig med våld. Om 

ni vill följa mig måste ni känna till kärnan i min undervisning, som är densamma som jag gav er under den 

andra eran. Då kommer du att förstå allt som denna kallelse till dig betyder för din ande. Om du inte 

accepterar den kommer andra själar att komma som älskar att ta emot mig, och jag kommer att ge dem 

den nåd som du avvisar. 

44 Jag har alltid sagt till er: "Många är kallade, men bara några få tillhör de utvalda." Men det är inte 

jag som skiljer ut eller beviljar privilegier - det är ni själva som förtjänar rätten att få det namnet. 

45 De som följer mig är kallade att vara de som sprider min undervisning, som kommer att ge tröst 

och frälsning till mänskligheten. Välsignade är de som, när de hörde denna röst för första gången, kände 

att tomheten i deras hjärta fylldes, och som återställde sitt svaga kroppsliga skal som höll på att kollapsa, 

eftersom de fick den förstärkning och den väckelse som jag har gett er. Jag uppmanar dig att ta upp ditt 

kors och upprepa dessa ord för dig: "Jag är vägen, sanningen och livet". 

46 Hur länge har du vandrat på jorden och hur många tårar har du spillt utan att nå ditt mål! Jag har 

låtit dig vandra omkring och smaka på olika frukter för att du slutligen ska kunna känna igen mig. Jag har 

varit med dig på alla dina vägar. Rösten som du har hört och som säger att du ska be är min röst. Den 

omsorgsfulla kärlek som har lett dina steg är min. Men jag vill att ni ska fundera och tänka på ert öde, så 

att ni kan följa mina fotspår på jorden. 

47 Till er, som jag har samlat i ödmjuka bönehus, har jag inte talat som en domare, även om jag säger 

er sanningsenligt att jag kommer att döma er ännu. Men jag älskar er och jag vill att ni alltid ska söka mig 

som Fader, så att ni när min manifestation i denna form är avslutad kommer ni att minnas att mitt ord 
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aldrig sårade ert hjärta och att jag bara rörde er inåt genom att vädja till era känslor och bearbeta era 

hjärtan med den finaste mejsel som är mitt ord, och att min undervisning tog er bort från er tråkiga och 

vardagliga tillvaro eftersom ni hittade den sanna vägen till frälsning. 

48 Ta till dig mina instruktioner och du kommer inte att snubbla; smärta kommer inte att skona dig, 

men den kommer inte att få dig att misströsta. Du kommer att få styrka i prövningens dagar och finna inre 

frid även när du går igenom en sorglig kris i livet, och så småningom kommer ditt kroppsliga skal att ge 

upp och sjunka ner i jorden. Din själ kommer att resa sig och möta mig i "rättvisans domstol" där jag 

måste döma den. Men ni kommer inte att stå inför en fruktansvärd domare utan inför en förstående och 

kärleksfull Fader som kommer att berömma era goda gärningar och klargöra för er vad som är ovärdigt att 

stå inför honom, vilket är anledningen till att ni fortfarande måste rena er själva. 

49 Ni kommer inte att kunna säga att ni inte har följt lagen bara för att ni har saknat ljus, för jag har 

hällt det i strömmar över varje ande. Jag ber er inte att vara som Mina verk från den andra eran, utan att ni 

tar dem som exempel. De kommande generationerna kommer att göra framsteg i uppfyllandet av Min 

Kärlekslag, och på så sätt kommer mänskligheten att gå framåt från generation till generation på sin väg 

mot fulländning. Ni lägger för närvarande grunden för en perfekt förening med mig, och era barn kommer 

att fortsätta ert arbete. 

50 Om ni skulle bli dömda för mina läror, misströsta inte på grund av denna dom och skäms inte 

heller för att vara mina lärjungar. Kom ihåg dem som följde mig under den andra eran och låt er 

uppmuntras av deras exempel. 

51 Mitt arbete kommer att stödja dig i prövningarna. Förlåt alla överträdelser, och närhelst du skulle 

ha blivit dömd och täckt av skam ska jag bevisa att du är oskyldig och rättfärdig. Ta dessa prövningar som 

en möjlighet som jag ger er för att göra er igenkännbara för människor som mina lärjungar. 

52 Sök det eviga livet och du kommer att finna frid i det; låt dina medmänniskor döma dig orättvist. 

De tider av förföljelse som jag har meddelat er kommer att komma, och då måste ni redan vara starka och 

lita på mig. Och när brödet är knappt och du nekas arbete, frukta inte, du kommer inte att svälta. 

Be och arbeta för dina medmänniskors frälsning. Då kommer du att uppleva att det andliga idealet ger dig 

näring, och du kommer att förstå de ord som jag sa till dig: "Människan lever inte enbart av bröd, utan av 

varje ord som kommer från Gud". 

Min frid vare med er! 



U 108 

144 

Instruktion 108 
1 Välsignade är ni som kommer från Israels stammar - min röst har kallat er. Jag håller för 

närvarande på att andligt förena mitt folk som var utspridda och uppfyller därmed mitt löfte att märka dem 

med mitt ljus och ge dem sitt arv. Jag har sökt den, för tiden kommer att komma då denna undervisning 

kommer att anförtros den och varje lärjunge måste ge sig ut för att söka upp sina medmänniskor och göra 

mitt budskap känt för dem. Men först när broderskap, enhet och fred råder i mitt folks hjärta kommer de 

att känna min närvaro fullt ut i sin ande. 

2 Studera Mitt Ord och dess essens kommer att få dig att förstå att du redan är mycket nära andlig 

frigörelse. 

3 På mästarens röst fylldes din ande med mod och du reste dig upp och övervann alla hinder som 

stod i din väg och gjorde din livsbana svår. Min röst uppmuntrar er att förbli orubbliga i kampen så att ni 

snart inte längre är världens slavar utan blir mina lärjungar och tjänare. Vakta och be så att du inte faller i 

fångenskap igen. Inse att jag har kommit för att befria dig genom ljuset från mina uppenbarelser som lovar 

dig ett nytt liv. Det har alltid varit min vilja att mitt folk ska vara stort och starkt, inte för att förödmjuka 

sina medmänniskor, utan för att vara ett bålverk och en ledare för nationerna på det andliga området och 

på alla andra områden. 

4 Har detta folk varit troget mot mina instruktioner? Nej, den har inte varit stark, och därför har dess 

fiender alltid gjort den till slav eller ryckt ifrån den dess arv. 

5 Älskade människor, Mitt Ord väcker er vid denna tid eftersom ni inser att endast Jag kan tala till er 

på detta sätt, att endast Jag kan erbjuda er frälsning och låta er höra Min röst av förlåtelse. På så sätt ger 

jag tillbaka till din ande det arv som undanhållits. 

6 När jag säger till er att den här tiden är er andliga befrielse beror det på att de gudar som 

människorna har skapat för sig själva faller en efter en. Läror, vetenskaper, teorier och maktbegär - allt 

detta drabbas nu av min rättvisa. Jag föreslår ett nytt liv för mänskligheten och avslöjar en ny vetenskap, 

den gudomliga vetenskapen, för jag säger er att det som människorna basunerar ut och som fyller vissa 

med fåfänga och andra med förundran, är fortfarande långt ifrån att överskrida det jordiskt mänskliga. Jag 

å andra sidan kommer att ge dig ett ljus som kommer att lysa upp din ande, och då kommer du med rätta 

att förundras över vad du kommer att få veta. Detta kommer att ske när ditt hjärta och din hjärna lär sig att 

lyssna på samvetets röst och är villiga att följa dess uppmaningar. Därför kommer människorna inte att 

kunna säga (senare) att jag har motsatt mig den vetenskapliga utvecklingen, för jag har tillåtit dem att 

sköta vetenskapens träd tills de ser det bära frukt och lär känna dess smak. Men allt mänskligt har en 

gräns, och människans intellekt har också en "så långt och inte längre". Men när människans vetenskap 

sätter sig andliga mål och har renat sig från alla själviska syften, kommer jag att ställa den till 

mänsklighetens förfogande som ett medel för andliga framsteg. Då kommer naturen att öppna sin 

skattkammare, avslöja sina hemligheter och avslöja okända krafter och riken för människorna, och då 

kommer din vetenskap inte att ha någon gräns för att omvandlas till en ädel och god sak. 

7 Detta ljus är fortfarande en sluten bok som människorna inte har kunnat se, och därför säger jag er 

att framstegen inom framtidens vetenskap kommer att vara större än vad ni har uppnått i dag. Men det 

kommer inte att ske genom sinnet utan genom anden. 

8 Jag har berättat för er att jag har funnit att ni är slavar under materialismen, men jag har kommit 

för att befria er från dessa kedjor. 

9 Innan jag gav mig till känna kom Elia till er, som ni kallade eldprofet. Han kommer att bryta dina 

kedjor med strålen från sin närvaro och förbereda dig för ett bättre liv. Elia, profeten, budbäraren, 

föregångaren och den andliga herden kommer återigen att avslöja falskheten hos de avgudar och de 

avgudar som människor har skapat. Inför det osynliga altaret kommer han att åberopa min makt och än en 

gång kommer strålen från min rättvisa att komma ner för att förgöra hedendom och människornas ondska. 

Elia är vid denna tid som en lysande stjärna som har stigit upp från oändligheten och förberett människans 

förståelseorgan för att Gudomen ska kunna tala med människan. Det var hans röst som först hördes på 

detta sätt, för han är min pionjär. 

10 Samtidigt som mänskligheten har förökat sig har också synden förökats. Det finns ingen brist på 

städer som Sodom och Gomorra i världen, vars brottsliga gärningar genljuder över hela jorden och 
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förgiftar hjärtan. Det finns inte ens spår kvar av dessa syndiga städer, men deras invånare var inte 

hycklare, för de syndade mitt på ljusa dagen. Men dagens mänsklighet, som gömmer sig i mörkret för att 

ge efter för sina passioner och sedan låtsas vara rättfärdig och ren, kommer att få en strängare dom än 

Sodom. 

11 Det är det ohälsosamma arvet från alla tidigare generationer vars missbruk, laster och sjukdomar 

bär frukt i vår tid. Det är det onda trädet som har vuxit i människornas hjärtan - ett träd som har blivit 

fruktbart genom synder och vars frukter fortsätter att fresta kvinnor och män och att bringa nya hjärtan på 

fall från dag till dag. 

12 I skuggan av detta träd ligger män och kvinnor som inte har styrkan att frigöra sig från dess 

inflytande. Det är förstörda dygder, fläckad mänsklig värdighet och många lemlästade liv som lämnas 

kvar. 

13 Det är inte bara de vuxna som lockas av världens och köttets nöjen och springer efter dem, utan 

även ungdomarna och till och med barnen, till dem alla har det gift som har samlats med tiden kommit, 

och de som har lyckats undkomma ondskans onda inflytande - vad gör de för dem som har gått vilse? De 

dömer dem, fördömer dem och är upprörda över deras handlingar. Få är de som ber för dem som har 

avvikit från vägen, och ännu färre är de som ägnar en del av sina liv åt att bekämpa ondskan. 

14 I sanning säger jag er: Mitt rike kommer inte att upprättas bland människorna så länge som det 

onda trädet fortfarande har liv. Denna makt måste förstöras, och för detta är det nödvändigt att ha 

kärlekens och rättvisans svärd, det enda som synden inte kan motstå. Förstå att det inte är domar eller 

straff, utan kärlek, förlåtelse och barmhärtighet, kärnan i min undervisning, som kommer att vara det ljus 

som lyser upp era vägar och den undervisning som ger mänskligheten frälsning. 

15 Människor, kommer ni att vara bland dem som arbetar för att rädda mänskligheten? Vill du ge ditt 

bidrag till frälsningsarbetet? Känn er då inte oförmögna att utföra detta uppdrag när ni jämför ert 

obetydliga antal med mänsklighetens, för ni kommer inte att klara allt. 

16 Förstå att var och en av er som ger upp ett dåligt sätt kommer att få ondskans makt att förlora en 

del av sin kraft; att ert liv, om det är rättfärdigt i sina gärningar, ord och tankar, kommer att lämna ett gott 

frö i sin väg; att era råd, om de kommer från ett frommt hjärta, kommer att ha kraften att utföra mirakel; 

och att bönen, om den föds ur en medkännande och kärleksfull tanke, kommer att vara ett budskap av ljus 

för den som ni ber för. 

17 Ondskans krafter har blivit starka, människor strävar efter att uppfinna vapen för att utlösa sitt hat, 

sin hämndlystnad och sin illvilja. Forskare ägnar sina liv åt att studera de mest effektiva sätten att förgöra 

dem som de anser vara deras fiender. Men sannerligen säger jag er att i denna strid kommer alla att gå 

under, för min makt kommer bara att vara på rättvisans, kärlekens, förnuftets och sanningens sida. 

18 Om alla de som ber och alla de som lider förenas i tanken och, inför det kaos som mänskligheten 

kastar sig in i, omvandlar sin smärta till undervisning och goda gärningar, kommer jag att anförtro dem 

mitt oövervinnliga svärd så att de fäller gren för gren av det onda trädet som har gett mänskligheten så 

många dödliga frukter. 

19 Frukterna av ondskans styre kommer inte att vara förhärskande, utan ljuset kommer att råda 

överallt och i varje ande. 

20 I denna tid uppenbarar jag mitt gudomliga ord genom män, kvinnor och barn, och uppfyller det 

löfte som tillkännagav för er den tid då min Ande skulle utgjuta sig över varje mänsklig varelse. Ni 

befinner er fortfarande knappt i början av denna tidsålder, men efter det kommer ni att uppleva 

mänsklighetens andliga uppvaknande över hela jorden. 

21 Symboliskt sett finns det ett dukat bord där jag bjuder in er att sätta er ner och äta det eviga livets 

mat som jag erbjuder er ande. Ni kan mycket väl förstå innebörden av dessa ord, eftersom jag sedan första 

gången har talat till er om det sanna livet, som är evigt liv, även om ni inte har förstått denna undervisning 

förrän nu. 

22 Eftersom jag visste att ni skulle fördjupa er lite i mina läror och jag förutsåg de fel ni skulle hamna 

i när ni tolkade mina uppenbarelser, tillkännagav jag min återkomst till er genom att säga att jag skulle 

sända er Sanningens Ande för att klargöra många mysterier och förklara för er det ni inte förstod. För i 

kärnan av mitt profetiska ord gav jag er att förstå att jag i denna tid inte skulle komma med åska och 

blixtar som på Sinai, och inte heller skulle jag bli människa och förmänskliga Min Kärlek och Mina Ord 
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som i den Andra Tidsåldern, utan att jag skulle komma till er ande i Min Visdoms glans, överraska ert 

sinne med inspirationens ljus och ropa på era hjärtans dörrar med en röst som er ande förstår. Dessa 

förutsägelser och löften har just nu blivit verklighet. 

23 Det räcker med att förbereda er lite för att skåda mitt ljus och känna närvaron av min Ande, samma 

Ande som jag meddelade er att han skulle komma för att lära er och upptäcka sanningen. 

24 Den tid ni lever i är en tid av dom och prövningar, men ni är inte övergivna. Knacka på min dörr 

och du kommer omedelbart att höra min röst svara dig. Hur stark kommer du inte att bli när du vet hur du 

ska söka Mig andligt, hur hög blir din förandlighet när du går in på kärlekens väg, och hur vackert blir inte 

ditt liv när du förstår dess mening! 

25 Kom in på min väg med ett medvetet och bestämt steg. Jag ber er inte att omedelbart bära frukt av 

fulländning, för er förnyelse räcker för mig för att vara början på er andliga uppstigning. 

26 Lärjungar, ät och drick vid mitt bord kunskapens bröd och kärlekens vin. Sannerligen säger jag er: 

Den som tar det bröd och vin som jag erbjuder kommer att bära mig i sin ande. 

27 På ljusets väg sände jag din ande för att bo på jorden, och på ljusets väg kommer den att återvända 

till mig. Under tiden måste du vandra som en vandrare som är vilse i den stora öknen eller som en sjöman 

som är vilse i det enorma havet. Men klandra inte mig för din vandring, för det skulle vara orättvist, 

eftersom jag innan jag sände dig till jorden försåg dig med en kompass och lät en stjärna dyka upp i det 

oändliga så att de skulle vägleda dina steg. Denna kompass och denna stjärna är ditt samvete. När du 

lämnar den harmoni som du borde upprätthålla med allt som omger dig, verkar till och med jordens stoft 

vara fientligt inställt till dig, men det är inte naturen som vänder sig mot dig, utan det är du själv som 

bryter mot de lagar om harmoni som styr universum. 

28 När hedningarna i denna tid får kännedom om denna undervisning kommer de att förkasta den och 

materialisterna kommer att argumentera mot den, men de kommer alla att bli förvånade över att se min 

sanning segra. 

29 Ni har redan insett att jag förr i tiden, förutom att förkunna min lära, utförde många verk av det 

slag som mänskligheten kallar mirakel. Så även under denna tid kommer jag inte bara att förkunna mitt 

ord, som senare kommer att spridas över hela jorden, utan också utföra nya mirakel. Jag kommer att ge 

bevis på min makt och förvåna människor med verk som får dem att underkasta sig sanningen. 

30 Jag har mycket att avslöja för er. Idag ger jag dig bara nyckeln för att öppna den sanna visdomens 

port. Nyckeln är denna undervisning. 

31 Jag säger er att på kärlekens väg kommer ni att uppnå allt som är tillåtet från mig och ni kommer 

att uppleva allting. Men du saknar kunskap om hur den kärlek jag talar till dig ska vara, och framför allt 

saknar du förmågan att känna den djupt. 

32 Mitt rike är reserverat för barn av god vilja som tar sitt kors på sig av kärlek till sin Fader och sin 

nästa. Detta rike som jag talar till er om finns inte på en särskild plats, det kan existera på den jord som ni 

bor på, liksom på alla andliga hem.För mitt rike består av fred, ljus, nåd, styrka, harmoni, och allt detta kan 

ni uppnå - om än i en begränsad form - redan i detta liv. Du kan bara uppnå andlig fullhet bortom den 

värld du för närvarande lever i. 

33 Varför längtar många människor efter att lämna detta liv och gå över till det andra? Anledningen är 

att de tror att allt som omger dem är fientligt inställt till dem. Men i sanning, säger jag er, i stället för att 

misströsta bör de sträva efter att återgå till harmoni med de lagar som jag så att säga har lagt ut som en väg 

för er att följa till andlig fulländning. 

34 I alla tider och hos alla folk på jorden har apostlar för det goda dykt upp och har bevisat den höga 

nivån på sin ande genom olika uppdrag. De har alla varit mina budbärare, för godheten kommer från en 

enda källa, min gudomliga ande, och med mitt ljus lyser jag upp hela universum. 

35 Av dessa sändebud har vissa varit andliga såddare, andra har fört er till vetenskapens ljus, och 

ytterligare andra har fört mitt kärleksbudskap till mänskligheten med sin känsla för det goda. Vissa har ni 

kallat apostlar, andra har ni kallat helgon, vissa har ni betraktat som lärda, andra som genier; men det har 

inte funnits någon som kommit till jorden utan att ha fått av mig det uppdrag han måste utföra bland 

människorna. 

36 Jorden har alltid vattnats och gjorts bördig av Mina budbärares vackra exempel, och även om 

människorna i den här tidsåldern har blandat Mina läror med det ogräs som växer i världen, har fröet av 
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ädelhet, kärlek och broderskap inte dött, vilket är anledningen till att Jag säger er att det bara väntar på att 

Min rättvisas sickel ska rensa den här planeten och sedan upplysa hjärtan på nytt. 

37 Hur många människor som lider av det kaos som mänskligheten går igenom och som längtar efter 

fred vet inte att det finns en ande inom dem som bara väntar på att få tillfälle att gå ut och så det 

gudomliga fröet av fred. 

Det är därför jag säger er att mina tjänare snart måste ge sig ut över hela världen, förenade i ett arbete för 

förnyelse och återuppbyggnad. Nu frågar jag dig: Skulle det inte glädja dig att vara andligt förenad med 

dem? 

38 Var och en av er är också en av mina tjänare och sändebud som jag har gett instruktioner för att 

utföra ett andligt uppdrag på jorden. 

39 Var vaksamma och ni kommer att bevittna omvändelsen av dem som förnekade mig, precis som ni 

kommer att bevittna återvändandet av dem som hade avvikit från den sanna vägen. Vetenskapsmän som 

ägnat sina liv åt att söka efter element och krafter som kan förstöra kommer, när de känner att domen 

närmar sig, att återvända till sanningens väg för att ägna sina sista dagar åt den moraliska och materiella 

återuppbyggnaden av världen. Andra, som i sin arrogans har försökt ta min plats i själarna, kommer att 

stiga ner från sina troner för att efterlikna mig i ödmjukhet. Och de som en gång i tiden upprörde 

nationerna och startade krig kommer också att inse sina misstag och oroligt sträva efter mänsklighetens 

fred. 

40 Vem av er kommer att uppleva allt detta? Ni vet inte, men jag tillkännager det för er, jag profeterar 

det för er, för snart kommer de nya generationerna till jorden som kommer att uppleva uppfyllandet (av 

denna profetia). Din uppgift är att sprida denna undervisning och att föra ut ljuset av dessa goda nyheter 

till nationerna. Om ni uppfyller detta kommer era medmänniskor också att kalla er "Herrens budbärare". 

41 Min andliga närvaro bland er är som skuggan från ett välkomnande och vilsamt träd. Den som 

kommer till den troende upplever en känsla av liv, styrka och välbefinnande som får honom att utropa: 

"Det är Mästaren!" Men även den som kom fram med tvivel frågar sig själv innerligt när han lämnar 

mötesplatsen där han hörde Mitt Ord: "Varför känner jag så mycket frid i min själ?" Detta beror på att 

trädet har spridit ut sina grenar till alla, eftersom Min Ande har sänkt sig ner på varje varelse. Därför 

måste jag säga att om någon inte förstår det gudomliga väsendet i Mitt Ord, så har vissa ett förstenat 

hjärta. 

42 Jag är bland er som en Fader och jag sänker in i era hjärtan den tröst som jag lovade er under den 

andra eran. Jag har kommit för att stå vid er sida i era svårigheter och för att lyssna till era klagomål. Så 

varför är du rädd för prövningarna? Ser du inte hur mycket jag älskar dig och hur jag söker dig i din exil? 

Om jag gav mig själv helt och hållet som människa för att uppnå er frälsning, så kommer jag idag att 

utgjuta mig själv i andevärlden över er ande för att höja er till nådens rike. 

43 Därför säger jag er att ni ska söka mig på alla sätt som ni behöver mig, vare sig det är som Gud, 

som Fader, som Domare, som Mästare, som Broder, som Vän, som Doktor. Vad jag vill ha är er fred och 

er frälsning, älskade mänsklighet. 

44 Inte en enda av era suckar kommer att förbli ohörd i himlen, varje bön finner sitt eko i mig, ingen 

av era svårigheter eller livskriser förblir obemärkt av min faderliga kärlek. Jag vet allt, jag hör allt, jag ser 

allt och jag är närvarande i allt. 

45 Eftersom människor tror att jag har dragit mig undan från dem på grund av deras synder, känner de 

sig långt ifrån mig. O människans okunnighet som har fört så mycket bitterhet till deras läppar! Vet att om 

jag skulle avlägsna mig från någon av mina varelser skulle den varelsen omedelbart upphöra att existera. 

Men detta har inte hänt och kommer inte heller att hända, för när jag gav er Anden gav jag er alla evigt liv. 

46 När du inser meningen med livet, orsaken till smärta och det slutliga målet för din existens, 

kommer du inte längre att känna mig avlägsen, du kommer att uppfatta min närvaro som gör sig påmind i 

ditt hjärta och i din ande, och du kommer att höra min röst som kärleksfullt upprepar orden i min 

undervisning för dig och lär dig att vandra säkert på vägen till ditt sanna liv. 

47 Min gudomliga stråle stiger ner vid denna tid för att upplysa er ande så att ni förstår mina 

instruktioner. Det är ljuset som hjälper dig att skilja sanning från bedrägeri. 

48 Jag ser bland er de som har trott fast på mitt ord, liksom andra vars tro är svag och som av den 

anledningen är obeslutsamma, men oavsett detta har de en brinnande längtan efter dessa bönehus för att 
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återfå andlig styrka och andlig frid i mitt ord. Jag vill att ni ska känna igen mig genom kärnan i denna 

undervisning, att ni ska känna min närvaro och närheten till mitt rike. 

49 Varför trodde du att jag var långt borta när jag lovade att komma tillbaka för att tala med dig? Ni är 

inte ensamma i era lidanden, för jag går före er, även om ni ofta inte har någon tro och tillit till mig och 

därmed försenar er ankomst till det hem som väntar er. 

50 Försumma inte dina plikter och tänk att ditt kors inte är tungt om du bär det med överlåtelse och 

kärlek. Jag vill se er le och leva i fred, jag vill se de mest hälsosamma glädjeämnena i era hem. 

51 Ni kan inte påstå att Mitt Ord inte är tydligt eller att det innehåller brister, för ingen tvetydighet 

kan komma från Mig. Om du hittar något fel i den, hänför det till röstbärarens dåliga överföring eller till 

din dåliga förståelse, men aldrig till Min undervisning. Ve den röstbärare som fördärvar Mitt Ord! Ve den 

som dåligt förmedlar Min undervisning och förringar den, för han kommer att drabbas av sitt samvetes 

ständiga förebråelse och förlora sin själs frid! 

52 Var inte rädd för att bli undersökt eller prövad i ditt liv av din omgivning. Frukta för att synda, för 

även om du gjorde det i ditt hjärtas innersta vrår kan du inte dölja något för mig. 

53 Detta är spiritualiseringens tidsålder, under vilken ni kommer att lägga grunden till det sanna 

templet som kommer att beträdas av dem som måste bilda en ny mänsklighet. Snart kommer du inte längre 

att behöva guider på jorden, för då kommer din ande att vända sig till mig för att få styrka och vägleda dig 

endast genom min inspiration. 

54 Vilken glädje du kommer att uppleva när du uppfyller mina order och sedan ser hur antalet av dem 

som följer mig multipliceras. Men var medveten om att ni verkligen måste förbereda er så att era 

medmänniskor kan lyssna på er och finna tro. 

55 Mitt ord gör sig återigen påmint i samvetena, för människorna vandrar inte på sanningens stigar. 

56 Känner du igen den rubbade balansen mellan naturkrafterna och det kaos som de har drabbats av? 

Är du medveten om varför du drabbas av deras frigjorda krafter? Anledningen är att du har brutit den 

harmoni som finns mellan det andliga och materiella livet och därmed skapat det kaos som du kommer att 

sjunka ner i. Men så snart mänskligheten lyder de lagar som styr livet kommer allt att återigen vara fred, 

överflöd och lycka. 

57 Ni har fortfarande en lång väg att gå för att nå detta mål och ni måste bevisa er själva i strid för att 

bli värdiga att få ert arv helt och hållet. Det beror på dig om du dagligen närmar dig de områden där freden 

och min Andes nåd bor. Vägen är beredd, kom till mig, jag bjuder in dig. 

58 Gör inte uppror mot de prövningar som kommer i din väg. Inse att den smärta som du för inför mig 

har lämnat ett välgörande frö i din ande. Jag har sagt till er att jag vill ha er rena och ni vet bara hur ni kan 

rena er genom smärta. Ni har inte velat höja er genom kärlek och lydnad mot mina lagar. Varje gång jag 

kallar er för att ge er ett nytt uppdrag måste ni därför först rena er själva i källan till smärta. 

59 Om du vill vara värdig Min fred, låt Mästaren leda dig utan att göra motstånd mot de prövningar 

som Min vilja utsätter dig för. Det finns varelser som har böjt sig under prövningarnas hårdhet och stigit 

upp andligt, och andra som, eftersom de inte har bekräftat min vilja, har hädat mot mig och fallit ner i 

förtvivlans mörker. De förstnämnda har visat ödmjukhet och tillit och gör sig redo att höra ekot av mina 

ord i sin ande. De böjde sig för min vilja och välsignade min rättfärdighet, medan de andra förkastade mig 

i sin arrogans och förvisade mig från sina hjärtan. 

60 I alla tider har jag sänt profeter som skulle fungera som medlare mellan min ande och 

människornas ande. Men folk har inte lyssnat till deras ord med tro och respekt, och närhelst dessa Mina 

budbärare har förmanat folken och rekommenderat dem bön och omvändelse, har de vänt dem ryggen och 

bara låtit dem tala ut i det tomma utan att lägga vikt vid deras budskap. Det är därför jag kräver att ni ska 

förandligas, så att ni kan uppfatta de budskap och tecken som från ljusets rike når er ande. Låt dem som 

inte vet något om min ankomst vara likgiltiga inför mina manifestationer så länge som min kallelse inte 

når dem. Men du, som jag står dig så nära, tvivlar inte! 

61 Jag ser att ni älskar er själva mycket, men att ni inte älskar er nästa. Jag ser också att du fruktar 

människornas dom och inte min, och det beror på att du har tystat samvetets röst, som är din inre guide. 

Genom att göra det har ni glömt att jag vill stålsätta och utrusta er för att bli ett starkt och dygdigt folk som 

hänger sig åt min vilja. För det är bara på detta sätt som du kan rädda dina medmänniskor och fullfölja det 

uppdrag jag ger dig just nu. 
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62 Älska mig och be mig som det anstår ett barn till mig, men sätt all din tillit till mig så att din 

tillvaro kan vara full av tillit och frid. 

63 Tvivla aldrig på att mitt ord uppfylls och vänta inte på att det förverkligas för att tro att det är sant. 

Det jag har talat genom mina röstbärare - män, kvinnor och barn - kommer att ske. Har ni inte sett alla de 

tillkännagivanden och profetior som jag har gett genom Damiana Oviedo gå i uppfyllelse? Dessa läppar 

profeterade om tider av rening och smärta, och sannerligen säger jag er att dessa ord har blivit verklighet. 

När siarna hade passerat gränserna för det materiella för att betrakta det andliga livet i ett tillstånd av 

hänryckning, bad de mig, när de återvände till sitt kroppsliga skal, att låta dem för evigt bo på den plats 

där deras ande kände så stor lycka under hänryckningen. Sedan sade jag till dem att det ännu inte var dags 

för dem att bo i dessa hem, utan att de skulle hålla fast vid min väg, som är den som kommer att föra alla 

till det utlovade hemmet. 

64 När du ser på de svåra problem som skakar världen idag saknar du mod att fortsätta leva. Be och 

tillsammans med mig kommer du att finna styrka, mod och tålamod för att kämpa vidare tills du når 

toppen av berget. 

65 Arbeta i mitt arbete och jag kommer att fortsätta att anförtro dig den helande balsam som du ber 

mig om för de sjuka, så att du kan föra den vidare till de behövande. Livets frukt, som hjärtan utan tro 

behöver så mycket - ge den till dem, eftersom ni har fått den i överflöd. Bestänk dina medmänniskors väg 

med goda gärningar, och genom dem kommer du att öka dina meriter, för att slutligen kunna leva i det 

ljusa hem som väntar din ande från evigheten. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 109 
1 Ni kommer ödmjukt till min manifestation, precis som herdarna från Judéen kom till Frälsaren när 

han just var född. De böjde sina knän i vördnad inför den vackra bilden som deras hänförda ögon skådade. 

2 Dessa förtryckta och förödmjukade människor hade väntat på Messias i århundraden, och när han 

kom in i världen omgiven av fattigdom, kände de ödmjuka igen honom. Herrarna, de stora och de rika 

förväntade sig också Messias, men de föreställde sig honom på ett annat sätt. Det är därför som den stjärna 

som syntes på himlavalvet och som förkunnade Frälsarens ankomst endast sågs av dem som vakade och 

bad, trots att den lyste för hela världen och inför alla själar. 

3 Ingen visste säkert hur Messias skulle komma, hur han skulle se ut eller i vilken form han skulle 

visa sig. Men detta mysterium blev uppklarat, och hela folket och med dem även mänskligheten visste 

efteråt att han kom från Fadern, att han blev till genom gudomlig nåd och att hans undervisning var full av 

rättvisa, kärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Endast de enkla i hjärtat, de andligt fattiga och människor 

av god vilja trodde på denne Mästare som bakom sin mildhet och fattigdom dolde hela Guds majestät och 

makt. Hur mycket har inte diskuterats om Kristus sedan dess, hur många ordstrider och argument har inte 

förekommit, hur många domar och åsikter har inte uttalats! De rika ville inte veta något om osjälviskhet 

och kärleksfullhet, de mäktiga kände inte igen något annat rike eller någon annan makt än den här 

världens, vetenskapsmännen förnekade det andliga livets existens och de religiösa samfunden förfalskade 

många av de gudomliga uppenbarelserna. 

4 Jesu barndom gick snabbt förbi; jag kan säga er att den smärtsamma resan började före hans 

födelse och fortsatte efter hans död på korset, med tanke på att mitt namn och min lära ständigt förföljdes 

och dömdes. Därför har min väg av lidande varit mycket lång, precis som den var för Marias ande, Min 

ömma Moder, när hon var människa. 

5 Om hennes hjärta ofta kände sig dödligt sårat på jorden, fick hon också i anden uppleva smärtan av 

att se sitt namn och sin renhet vanhelgas av hädelser, tvivel, fördömanden och hån från de materialiserade 

människorna. 

6 "Ordet som blev kött" har alltid stött på många hjärtan vars dörrar var stängda för verkligheten, 

trots att alla Mina verk genomsyrades av sanningens ljus. 

7 Idag kommer mitt ord tillbaka till er, men det kom inte in i köttet i Jungfru Marias livmoder för att 

bli människa som i den andra tidsåldern. Men Maria, moderskapets förkroppsligande, är alltid närvarande i 

anden. 

8 Halmen i det stall där Jesus kom till världen, liksom Golgothakorset där han andades ut sitt sista 

andetag, kommer jag att möta i människornas hjärtan under denna tid. Men i slutändan, efter mörkret, 

kommer det att bli ljus i alla själar och jag kommer att förhärligas. 

9 Den nuvarande perioden kommer att vara en period av kamp, men sedan, när allt är fullbordat, 

kommer mänskligheten att höja en jubelsång till mig. För till slut, efter så mycket stridigheter, kommer 

fredens fiender att bli människor av god vilja. 

10 Ditt nuvarande liv har varit ett liv av konstant slit, och när du ser andra njuta av nöjen och 

tillfredställelse av sina önskningar undrar du varför ditt öde är så hårt och svårt. Svaret har kommit till ditt 

hjärta när du bad och presenterade dina sorger, bekymmer och motgångar för mig. Detta har varit den 

tidpunkt då intuitionen har sagt er att ta emot er bägare med tålamod, för varje ande har dragit på sig en 

skuld till mig som människohjärtat inte känner till. 

11 Lärjungar, ta till er övertygelsen att ni inte har kommit till jorden i denna tid för att ta emot ära och 

berömmelse, inte heller för att festa på njutningens frukter, utan för att gottgöra och rena själen i detta livs 

prövningar och genom att praktisera mina läror. Jag vill dock inte säga att du ska avvisa alla de 

hälsosamma tillfredsställelser som knackar på din dörr, för då skulle du falla in i fanatism och göra ditt 

livs resa mycket sorglig. 

12 Fatta vad jag säger till er, för om ni inte ägnar er åt att studera mitt ord kan ni falla in i fatalism. 

Men se, min undervisning är trons och hoppets fackla som lyser upp vägen för dem som har fallit in i 

besvikelsens, förvirringens och förtvivlans mörker. 

13 Träng in i ert inre, försök att lära känna er själva med hjälp av mina läror, och ni kommer att 

upptäcka Andens underbara liv som avslöjar för er att ni inte är fattiga, inte små och inte heller arvlösa, 
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och som får er att förstå att ni är de privilegierade barnen i er Faders skapelse. Därför undervisar jag er så 

att ni inte förblir barn som inte vet någonting och inte känner er själva. 

14 Även om du har fått mycket kunskap om din kropp genom vetenskapen, vet du nu att din varelse 

inte är begränsad till materia, utan att det inom den lever en annan varelse av en annan natur, som du ännu 

inte känner till och som är din själ. 

15 Det är mycket lite av det som de religiösa samfunden har avslöjat för mänskligheten om själen. 

Men nu kommer de att vakna upp ur sin slöhet och de kommer att bli välsignade som övervinner sina 

farhågor och rädslor och avslöjar för mänskligheten den sanning som de har dolt. Jag kommer att lysa upp 

dem med ljuset från min förlåtelse, min nåd och min visdom. 

16 När mänskligheten inser att de religiösa samfunden inte bara är till för att människor ska kunna 

leva moraliskt på jorden, utan att de har till uppgift att vägleda själen till dess eviga hem, kommer 

mänskligheten att ha tagit ett steg framåt på vägen mot sin andliga utveckling. 

17 Stå upp, folk, så att jag alltid kan finna er i andlig vaksamhet, så att ni inte bryter mot min lag, så 

att ni är förenade i era hem och söker upp dem som har avvikit från min väg. På så sätt kommer ni att ta 

mig som ert exempel som Mästare. Men du har aldrig för avsikt att ta min plats som domare. Det åligger 

er att förlåta varandra, och om ni vill ta min plats på något sätt, gör det på ett pedagogiskt, kärleksfullt och 

förlåtande sätt. Ni har många exempel från mig som ni kan använda som vägledning för era arbeten. Min 

Ande vill inte visa upp sig själv inför er, men ni måste förstå att jag som Mästare måste visa er mina 

exempel på undervisning så att ni kan använda dem som förebild. Om jag skulle dölja mina verk, hur 

skulle ni då kunna förstå dem? Därför säger jag till er: Älska er själva som jag älskar er. 

18 Du ber om min förlåtelse eftersom du ständigt förolämpar mig, och jag förlåter dig. Du, å andra 

sidan, är inte villig att förlåta dem som förolämpar dig. Det är därför jag har tillåtit min manifestation att 

fortsätta fram till 1950, så att ni kan förstå min undervisning genom mina läror och ge den dess rätta värde. 

19 Min lag och min lära, som har blivit kända genom tiderna, är den enda bok där allt är sant. Ändå 

söker människorna i jordens böcker efter något som kan avslöja det eviga och avslöja sanningen för dem, 

men allt de uppnår är att överfylla sina sinnen med teorier utan att finna verkligt ljus för sina själar. 

20 Det krävdes Min omsorgsfulla kärlek för att denna undervisning skulle slå rot i era hjärtan, mycket 

tålamod och kärlek som bara Jag, er Herre, kunde uppbåda. Vad ni bör veta vid denna tidpunkt avslöjar 

jag för er i min undervisning. Men det som jag undanhåller kommer att förbli dolt, så att ni kan få veta det 

i kommande tider. Om jag berättade allt för er i dag skulle många bli förvirrade och andra som tror att de 

förstår skulle vara fyllda av fåfänga. Denna känsla av överlägsenhet skulle fördärva dem, och ni kommer 

att inse att min undervisning inte är avsedd att leda er bort från sanningens väg. 

21 Se detta liv som en kamp och kämpa i den tills du vinner. Kom in i min närvaro som goda soldater 

och jag kommer att ge er en belöning som kommer att fylla er ande med ljus och nåd. Men de som sover 

andligt och beter sig i sin otrohet som de dåraktiga jungfrurna i liknelsen kommer att överraskas av döden, 

som kommer att finna dem med sin lampa släckt. 

22 Varje människa, varje varelse har en plats som den inte får förlora, men den får inte heller ta den 

plats som den inte har rätt till. 

23 Vilket ansvar de har som har hört mig i denna tid, även om de bara har hört mig en gång! 

24 När ni tog emot mitt kall, skyndade ni er att samla er och konferera andligt med mig. Jag vill se er 

ande full av hopp och tro i enlighet med ert uppdrag, modig och modig i prövningarna. Tröttna inte på att 

kämpa, tveka inte när du känner att vägen är lång. Glöm inte att min Ande följer med er och att ni därför 

kan vara oövervinnliga i prövningarna. 

25 Din bägare har innehållit glädje och frid såväl som smärta och osäkerhet. Ni har skrattat och gråtit i 

era liv, och vissa har åldrats i förtid eftersom de blev svaga i prövningarna och kände att deras styrka 

sviktade. 

26 Kvinnor, jag ser att era hjärtan är skadade. Svårigheterna har utmattat ditt kroppsliga skal, men det 

finns fortfarande styrka i anden för att modigt fortsätta. Trots lidandet har ni litat på mig och hoppats på 

mig, i vetskap om att jag alltid ingriper för att torka era tårar och lätta ert arbete. Kom ihåg att jag sa till 

dig att "trädets blad inte rör sig utan min vilja". Har du inte tänkt på att denna lidandets kalk som du har 

tömt är den smältdegel där din själ renas? Vet ni inte att ni lever i en tid av andlig kamp där ni måste 

bevisa er styrka? Var välsignade, för i många prövningar har ni varit starka, och därför ger era förtjänster 



U 109 

152 

er rätt till min frid. Jag har inte erbjudit er eviga glädjeämnen på jorden. Anden vet att när den kommer till 

den här jordiska dalen väntar svårigheter och kamp för att den ska kunna stålsätta och fullända sig själv. 

Men i din svåra kamp i livet har min faderliga kärlek alltid varit som en mantel som har skyddat dig. 

27 Folket, är ni inte nöjda med att veta att jag uppenbarar mig på ett så tydligt sätt bland människorna 

i denna tid och att jag väntar på mina utvalda i alla nationer? Jag vill vara som en vän till alla, som en 

broder och en förtroendeman för din ande. 

28 Alla ni tror inte på mig. Men detta är inget hinder för att jag ska älska dig och komma till dig. Vem 

skulle kunna stoppa kraften från min Ande, eftersom jag är all kärlek till mina barn? Och vem skulle 

kunna bedöma mitt arbete och genomskåda mina hemliga råd? 

29 Idag är ni med mig, lärjungar; vila, för jag vakar över er. Underminera inte längre din hälsa med 

onödiga arbeten. Hur mycket har du inte fått lida för att din själ ska återfå den renhet och de dygder som 

den var utrustad med. 

30 Åh, om du bara hade förblivit ren som du var i barndomen, i den ålder då köttet är oskyldigt och 

själen börjar en ny livsresa. Hur nära du skulle vara mig, och hur änglarna skulle komma till dig för att 

sjunga en lovsång tillsammans med dig! Men när människan blir äldre rör sig hennes själ allt längre bort 

från den rena och ljusa vägen och hamnar i en ständig konflikt med världen, där ibland själen segrar och 

ibland köttet. Ni har alla avvikit från godhetens väg och måste be om att bli fria från faror och vända er 

bort från det onda. Under denna vandring bär du en stav som du stödjer dig på, och denna stav är den 

skyddsängel som följer med dig vart du än går. 

31 Jag har kommit till er för att återlösa er genom bevis på kärlek och rättfärdighet och för att lära er 

min lära så att ni kan följa mig. 

32 Av era goda gärningar accepterar jag det som är förtjänstfullt i dem, även de som ni anser vara 

mycket små, för jag är den enda som kan bedöma deras verkliga värde. Den som älskar människor och 

tjänar dem älskar mig och tjänar mig. Jag kräver bara att ni älskar er själva, och det räcker för att jag ska 

kunna utföra stora verk med er hjälp. Jag har gett er många bevis på detta, för jag har alltid varit 

närvarande när ni har sträckt ut handen till de behövande och fått er ande att uppleva den frid som 

uppfyllandet av plikt gentemot Fadern och medmänniskor ger. 

33 Ni bär ett outplånligt märke som skiljer er från alla andra religiösa samfund. Detta märke är ett ljus 

som jag har låtit lysa i din själ. Jag har också låtit dig dyka upp i denna nation som jag har förberett, så att 

din själ kan sträva uppåt i den och finna ett lämpligt verksamhetsområde för att fullgöra sin plikt. 

34 Vakta den skatt som jag har gett dig i mitt ord och låt inte otrogna händer rycka den ifrån dig. Ge 

den till alla som vill veta den eller som söker frälsning i den. 

35 Om ni inte kan försvara mitt arv kommer jag att försvara det, men då måste ni stå till svars inför 

mig för er feghet. Arbeta med kärlek för att uppfylla de andliga och materiella lagarna. Om du följer dina 

andliga plikter kommer det materiella arbetet att bli lätt för dig. Ni ska inte skryta med era dygder; om ni 

verkligen känner mitt ord och praktiserar det, om ni svartsjukt bevakar era verk där bara jag kan se dem, 

då kommer ert exempel på ödmjukhet att uppmuntra era bröder och systrar att följa ert exempel. 

36 Älska er själva med samma kärlek som jag har lärt er, i vetskap om att ni har kommit från mig, att 

ni alla har formats av samma substans, och att precis som ni var i mig i början, så kommer ni att vara det i 

slutet när ni återvänder till er Herre. 

37 Jag söker dig för att du ska kunna närma dig livets källa. Här är vägen som leder dit. För att hitta 

den måste man ibland göra uppoffringar, man måste kämpa och hålla ut i dygd. 

38 Lyssna på min röst som ständigt skakar dig vaken, den inre rösten som kräver att du uppfyller min 

lag. Hittills har du levt som du velat och gjort vad du velat i ditt liv. 

39 Jag har gjort era hjärtan, som är förhärdade av livets växlingar, kärleksfulla genom att ge dem den 

gudomliga kärlekens bröd att smaka på, och era hjärtan har blivit rörda av det. 

40 I mig finns Domaren, Fadern och Mästaren - tre olika faser av uppenbarelse i en enda varelse, tre 

maktcentra och en enda essens av varelse: kärlek. 

41 På så sätt uppenbarar jag mig för dig för att hjälpa dig att fullfölja det uppdrag som jag lade i din 

ande från tidernas begynnelse. 

42 Jag undervisar er nu på nytt så att ni kan lära mänskligheten detta ord. När detta Mitt folk är 

förberett kommer människorna att finna tröst i sina sorger, balsam i sina lidanden och ljus för sin ande. 
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43 Den nuvarande generationen kommer inte att passera utan att ni ger er ut för att vittna om min 

återkomst. Men jag har sagt till er: Om ni inte börjar praktisera min undervisning, kommer stenarna att 

tala och vittna om min närvaro; men ni skall ge mig räkenskap om detta. 

44 Om det finns hinder på din väg som hindrar dig från att följa mig, visa mig din goda vilja och din 

iver, så kommer jag att röja vägen, jag kommer att hjälpa dig. 

45 Jag vill att ni ska vara utrustade, för världen kommer att sätta er på prov och om ni inte kan vittna 

om de mirakel som jag har utfört bland er, kommer tvivel att uppstå bland era medmänniskor. 

46 Jag ser bland er de som har lyckats bryta de kedjor som band dem till världen och som ber mig om 

styrka för att förbli orubbliga i sin ädla beslutsamhet för förnyelse, och jag uppmuntrar dem genom mina 

ord och min närvaro. De kommer att uppleva fler prövningar som hjälper dem att gå sin väg med fasthet. 

Vakta och be så att prövningarna inte överraskar dig i sömnen, för ditt uppvaknande skulle bli bittert om 

du insåg att du måste börja resan om från början. 

47 Om du faller, tänk genast på din Fader och be så att du får ny kraft i mig för att besegra. Om ni 

förbereder er på detta sätt kommer ert samvetes röst att höras tydligt inom er. 

48 Ni ska inte längre vara slavar under frestelser. Sträva efter att bevara din andliga frihet. Jag vill att 

mina lärjungar ska vara goda bröder och systrar bland människor som alltid förväntar sig att en broderlig 

och uppriktig hand sträcker sig ut till dem. 

49 Människor söker ivrigt sanningens ljus, och många väntar på min ankomst, utan att veta att min 

närvaro redan finns bland er. 

50 Alla kommer inte att höra mig under tiden för min manifestation, men jag undervisar för 

närvarande detta folk så att var och en av dem som lyssnade till mig kan bli en ledare för människohjärtan 

när mitt ord inte längre manifesterar sig genom dessa röstbärare. Då kommer ni att ha förandligat er själva 

och ta emot mitt ord och mina order genom intuition, och ni kommer då att tala om läror som ännu inte är 

kända, vilket kommer att vara verkliga uppenbarelser. 

51 Redan nu har jag uppenbarat mycket av det som utlovats till människor för er, och genom er har 

jag tillkännagivit händelser som ni har sett bli verklighet. Därför kan ni säga att ni inte bara har varit mina 

språkrör utan också mina profeter. 

52 Ni har ännu inte nått botten av Mitt Ord, men de nya generationer som jag har lovat er kommer att 

komma och de kommer att ge er den djupa och korrekta upplysningen om det ni inte kunde förstå. Men det 

kommer också att komma människor från andra nationer som vet hur de ska tolka mina läror. Men jag 

säger er att de som hörde mig muntligt och kände min närvaro kommer att vara de första som förstår mitt 

verk för att kunna undervisa och förklara det. 

53 Jag vill inte att ni ska klandra er själva under de år som ni fortfarande kan höra mig, för då skulle 

min undervisning stanna upp, medan det är min vilja att avslöja mig själv med större klarhet i varje 

ytterligare lektion, så att ni i slutet av min förkunnelse kan känna er tillräckligt avancerade för att bli 

mästare. Jag har placerat min gudomliga längtan i er för att ni ska uppnå kärlek och visdom genom att 

öppna er förståelse för andlig kunskap. 

54 Jag undervisar er för att förbereda er för att ta emot den gudomliga inspirationen, så att ni kan 

avslöja för era medmänniskor att alla människor kan få denna nåd. 

55 Låt mitt ord ha ett permanent hem i era hjärtan, så att ni när ni väl är Mästare alltid kan ha det 

närvarande i ert inre tempel. 

56 Var inte rädd för att bli "söndersliten" av människor på grund av min undervisning. Människans 

hjärta är så trött på fåfänga teorier och ord att när det tar emot denna goda nyhet kommer det att känna 

sanningens ljus på sin ande som faller ner som en uppfriskande dagg för att ge det liv. 

57 Den perfekta vännen har kommit till dig för att säga att du inte ska vara rädd, för även om du 

finner gift, illvilja och förräderi i många hjärtan, kommer dessa prövningar inte att kunna skrämma den 

trogna och utrustade lärjungen. 

58 Var som de apostlar som följde mig under den andra epoken. Om ni ännu inte har kunnat bota den 

sjuke, öka er andliga förberedelse genom att rena er i kärlekens aktivitet och genom att stanna kvar i 

kontakt med smärtan. Om du inte är förberedd i ditt inre, rör inte vid den sjuke personen i förhoppning om 

att han ska bli frisk, för då kommer du inte att få se detta mirakel. Men om ni förbereder er andligt och 

fysiskt kommer ni - om det är Min vilja - snart att få det mirakel som ni ber mig om. 
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59 Om din tro på Min kraft inte är stor och din kärlek till dina medmänniskor inte är sann, kommer 

ditt arbete inte att ge frälsning och dina ansträngningar kommer att vara förgäves. Men om du uppnår 

andlighet kommer du att se verkliga mirakel ske på din väg. 

60 Om du inte har uppnått fred bland dina nära och kära, eller om samförståndets och kärlekens band 

har brutits, vakta och be, förenas med Min Ande, så kommer freden att vara med dig. 

61 Om du ännu inte vet hur du ska tala om mig, stäng dina läppar, men lyft upp din ande, för den 

kommer att tala genom tanken till dem som är i andlig nöd. 

62 Om ni inte har kunnat förstå min undervisning och ni vill tränga in i dess innebörd, andliggör er 

själva och sedan, när ni hör mig eller minns mitt ord, kommer ni att bli förvånade över er djupa förståelse. 

Mitt ord är enkelt och tydligt så att ni kan förstå det, men det innehåller en kärna av gudomlig essens så att 

ni kan känna min närvaro. 

63 I dag håller jag en ny måltid, omgiven av lärjungar och lärjungar som reflekterar och minns den 

dag och den timme då "Ordet" blev människa i Jesus. Du blundar och försöker föreställa dig platsen för 

min födelse, den högtidliga timmen, moderns renhet, mildheten hos Marias rättfärdiga och kyska 

följeslagare och allt som omgav den händelsen. Då kommer du att förstå Kristi gudomliga ödmjukhet - en 

ödmjukhet som han predikade från första stund genom sina gärningar och sitt gudomliga ord. 

64 Älskade människor, upplev dessa stunder inom er och uppdatera er genom att minnas och 

begrunda dem, för från er reflektion över dem kommer ljuset att flöda som kommer att avlägsna er 

okunnighet. 

65 Sök mig i det mest dolda och sublima i din varelse, känn min närvaro i din ande och känn igen 

mina manifestationer i de mest oansenliga sakerna i ditt liv. Kom ihåg att ju högre och mer andlig min 

manifestation är, desto större blir din lycka, för det kommer att vara ett bevis på att du redan är kapabel att 

förstå mina djupa lektioner. 

66 Ni tillhör dem som i denna tid har bekräftat min ankomst i andevärlden och som har trott utan att 

se. Men det finns de som väntar på mig i den form som jag var i världen under den andra eran, och andra 

som väntar på mig i olika former, beroende på vilken tolkning var och en har gjort av profetiorna. Jag 

välsignar alla som väntar på mig och sänder dem mitt ljus så att de inte blir förvirrade när de lär sig att min 

närvaro och min manifestation i denna tid är andlig. 

67 Jag välsignar också dem som inte förväntar sig mig. Vissa blev svaga i tron och andra blev 

förvirrade av de många mänskliga idéerna och lärorna. Men Jag häller Mitt ljus över alla deras vägar så att 

de må nå frälsning (av sina själar). 

68 En del förväntar sig mig andligt, men de förnekar att det är jag som ger mig till känna, eftersom de 

vill se mig komma i ett bländande ljus för att kunna tro. De vill se mig komma med en majestät som en 

kung på jorden eftersom de inte förstår den sanna storheten som ligger i ödmjukhet. Därför måste jag 

återigen säga till er: "Mitt rike är inte av denna värld." 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 110 
1 Lärjungar, Elia har förberett er och lämnat upphöjning och frid i er ande. I sanning säger jag er att 

ni inte vet vem Elia är, inte heller vem han har varit och inte heller vem han kommer att bli. Men det 

ögonblick kommer när ni kommer att se på honom och säga: "Herre, vi har inte kunnat urskilja vem herden 

var förrän i dag. 

2 Jag talar nu ännu en gång på kärlekens språk som jag har lärt er så att ni kan uppnå fullkomlig 

förening med er Fader. Det är inte ditt kroppsliga skal som känner min gudomliga närvaro, för det är inte 

dina ögon som ser mig, inte heller dina öron som hör mig eller dina läppar som talar till mig. Dina fysiska 

sinnen uppfattar Min manifestation genom en mänsklig kropp, men kärnan i det ord som röstbäraren yttrar 

är den gudomliga del som din ande tar emot. 

3 Ni är soldater i det här livets långvariga kamp, och ni kommer alla att nå fram till det land ni söker. 

Vilken glädje kommer det att bli för din Fader och även för din ande när du kommer fram till det utlovade 

riket efter att ha levt genom så många olyckor och överlevt så många strider! Det kommer att ske när 

anden äntligen segrar över köttet och kan avslöja sitt ljus genom det. Kroppen kommer då inte längre att 

vara ett hinder, en ruin och en frestare för själen. 

4 Mina märkta kommer att erkännas på jorden. Även om dina händer sluter sig för att dölja sina 

gåvor kommer de att upptäckas där; även om du tiger kommer min undervisning på dina läppar att 

överraska människor, och även om du strävar efter att dölja det tecken som jag har märkt dig med kommer 

det att utstråla ljus och göra dig igenkännbar. Men varför gömma er? Är det för att du fortfarande känner 

dig svag och klumpig? Jag kommer att fortsätta att lära dig tills du är stark, full av tro och kärlek till min 

sak. Då kommer du inte längre att vara rädd för någonting. 

5 Människors uppfattning om det andliga har förändrats, mitt ljus har fått dem att förstå att anden är 

fri att tro. Jag påtvingar ingen en viss trosbekännelse och jag tvingar inte heller någon att älska mig. 

6 De fält som förberetts med min nåds dagg kommer att ge dig gynnsamma förhållanden för att odla 

detta frö. Den religiösa fanatismens kedjor kommer att brytas vid denna tid och den avgudadyrkande 

ondskan kommer att försvinna. Anden kommer inte längre att vara en slav och kommer att resa sig för att 

söka mig på sanningens väg. Den utveckling och kunskap som anden har samlat på sig under livet gör att 

den idag kan utföra det uppdrag som jag har gett den. 

7 Det är sant att ni inte kom till världen bara i denna tid. Ni är andligt sett samma människor som jag 

har undervisat i alla tider, som har reinkarnerat från ålder till ålder eftersom de inte skulle ha kunnat 

uppfylla det stora uppdrag som är deras öde under en enda jordisk tillvaro. Ibland räcker en livstid knappt 

till för att så ett frö och det finns inte tillräckligt med tid för att vårda det, och ännu mindre för att se det 

blomma. 

8 I många av mina läror nämner jag Israels folk eftersom de var ett instrument för min gudomlighet 

för att ge exempel på undervisning och för att tala till mänskligheten. Jag gav den min kärlek och mina 

nåder i full utsträckning, men också min rättvisas hårda lidanden. För att ge honom min undervisning 

använde jag mig av hans kärlek såväl som av hans svaghet och otro; kungar, präster, skatteindrivare och 

även de mest obildade människorna var instrument för mina lektioner och undervisningsexempel. Men se - 

medan vissa i dag har stigit upp till ett nytt liv i olika länder och insett att det utlovade landet inte är 

Kanaan utan mitt rike, lever andra, som bara har ärvt blodet från detta folk, fortfarande fast i sina 

traditioner och bundna till den materiella tolkning som deras förfäder gjorde av de gudomliga lärorna. 

9 I min nya manifestation har jag förändrat allt: platserna och sättet att manifestera, för att eliminera 

den okunskap, de misstag och de feltolkningar som mina tidigare uppenbarelser har gett upphov till. Precis 

som solen går upp i öster och du ser den på sin högsta punkt vid middagstid, för att sedan se den gå ner i 

väster, så har ljuset från Min Ande flyttats från öster till väster med tiden, så att du inte begränsar Min 

härlighet och Min kraft till vissa platser, människor eller raser. 

10 I dag bor ni tillfälligt i ett nytt land, som ni också har funnit genom ett gudomligt löfte, för att det 

ska bli er arvedel, om än tillfälligt. Landet är fyllt av vacker skönhet och har utvecklats, men andra 

människor har gjort era liv bittra och hårda. Men detta folk kommer aldrig att begå hämndaktioner, utan 

endast handlingar som syftar till att förlåta sina medmänniskor. Judéen var också ett byte för utlänningar 

tills de förvandlade det till ruiner och spillror. 
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11 Smärtan har varit er eldprov, i den har er ande stålsatts, för i morgon måste den överlämna 

frukterna av sin utveckling och erfarenhet till mänskligheten. Kriget har inte nått dig - vilka nya lärdomar 

kan du dra av det? Vad kan den ge för stöd till dem som redan har blivit starka i lidandet? 

12 Din uppgift är en annan: Efter 1950 skall ni uppstå som profeter, era läppar skall tala under min 

inspiration och ni skall utföra mirakel. Vid den tiden kommer ni inte längre att förvänta er att Mitt Ord ska 

komma från röstbärarnas läppar som det gör nu. Men om ni förbereder er i bön kommer allt det som ni 

uppenbarligen hade glömt att komma upp ur era hjärtan, eftersom jag kommer att fortsätta att tala till er 

genom ert samvete. 

13 Du kommer att bli förvånad över hur människor från olika religiösa samfund kommer att följa dig 

och bekänna att den du hade bland dig var Mästaren. De kommer att vara som Nikodemus som talade 

enskilt med Jesus, som han erkände som Guds Son, som han älskade som sin Mästare och som grät bittert 

när han såg honom gå ut ur Jerusalem med missgärningarnas och otacksamhetens kors på sina axlar. I det 

ögonblicket sade hans ande till mig med tårar: "Mästare, jag vill följa dig". Och han följde mig också. 

14 Saliga är de som beslutar på samma sätt i denna tid, utan att frukta människor, för i dem skall mitt 

ljus vara. 

15 Vad tänker ni på, mina barn? Jag vet: du tänker på att Fadern just har anförtrott dig ett nytt år, så 

att du i det ska lyckas ta ett steg framåt - ett år som ibland inte verkar ta slut och som ändå för anden bara 

är som en sekund i evigheten. 

16 Ett år har nu gått och det har satt sina spår hos människorna. När du hörde Mitt ord om domen 

vaknade din ande, och genom ditt minne gick minnet av dina gärningar, ord och tankar, av alla dina 

lidanden och glädjeämnen, av allt du har uppnått och av det du inte kunde uppnå. När du hade avslutat din 

självrannsakan i ditt samvetes ljus tackade du din Skapare för allt som du hade fått av honom. 

17 Människan och hela skapelsen har erbjudit mig sin hyllning och sina offer. Var välsignad! 

18 Som om alla varelser samlades i detta ögonblick för att förenas i hyllning till Fadern, ser jag alla 

världar och alla varelser förenade inför min blick. Jag ser till och med de minsta verk som utförs för mig, 

jag hör mina skapelsers röst när de åkallar mig och lovsången från dem som prisar mig. 

19 Det finns liv och känslighet i allt som skapas. I sanning säger jag er att till och med stenarna 

känner den gudomliga beröringen. Alla varelser finner uppfriskning i sig själva, vilket är som om de fann 

uppfriskning i min gudomlighet. 

20 Den kungliga stjärnan är bilden av en far som ger sitt liv, sin energi, sin värme och sitt ljus till sina 

barn. 

21 Jorden är som en mor vars livmoder är en outtömlig källa till ömhet. Hos henne finns manteln som 

skyddar de föräldralösa, barmen som ger näring och det varma och bekväma skyddet för hennes barn. 

Hennes dolda skatt har avslöjat sina stora hemligheter för männen, och i hennes ansikte har kyskhet och 

skönhet alltid återspeglats. 

22 Det år som nu har gått var fullt av prövningar - ett år då den gudomliga rättvisan gjorde sig påmind 

i varje mänsklig varelse. Vem tömde inte bitterhetens bägare? 

23 Hur många älskade varelser har inte lämnat denna jord för att fly till det hinsides eftersom det 

andliga livet kallade på dem? Hjärtan släppte slutligen ut kristallklart vatten och många vita hårstrån dök 

upp på de gamlas tempel. Men det fanns också glädjeämnen: nya barn kom till världen med sitt budskap 

om oskuld, de sjuka återfick sin hälsa, och några av er som hade övergivits fick se den älskade återvända. 

24 Du lyssnar till mig med glädje i din ande och ber mig att lyfta den mystiska slöja som omger det 

nya året, som för dig verkar vara en väg du måste gå. Men jag säger er: gör i framtiden vad ni har gjort i 

det förflutna. Lyssna på mig idag, när essensen av mitt ord fortfarande strömmar ut över dig som 

Frälsarens blod som en gång strömmade in i varje själ. 

25 Ett år gick, men kriget tog inte slut. Folket försonades inte, de mäktiga ledarna skakade inte hand 

som ett tecken på fred. Just nu, när ni andligt fräschar upp er i gemenskap med Min Gudomliga Ande, 

förstörs liv, antalet föräldralösa och änkor ökar och blod fortsätter att flöda över jorden och vattna den, 

människornas blod, som är Mitt blod. 

26 Jag kommer återigen att lägga fred i människors hjärtan och ge dem lite mer tid så att de kan uppnå 

detta andens högsta goda. Men om de inte utnyttjar denna möjlighet kommer deras lidande och bitterhet 

att öka. 
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27 Dra fram fred genom din förnyelse, genom bön och genom att praktisera min undervisning. Gör 

gärningar som är värda både din och min ande. Det är dags för er att värdera er själva lite högre, att ge 

verkligt värde åt det som jag har placerat i människan: anden. 

28 När du får den sanna kunskapen om ditt värde blir du inte inbilsk. Inse att ni bara är dödliga, att ni 

är budbärare och redskap för mina gudomliga råd. 

29 Ingen föddes av en slump, ingen skapades slumpmässigt. Förstå mig och du kommer att inse att 

ingen är fri på sin livsväg, att det finns en lag som vägleder och styr alla öden. 

30 Låt oss tala till varandra, mina barn; tala till Mästaren! Jag ska inte klandra er utan välsigna er, och 

precis som jag började min undervisning ska jag avsluta den bland er genom att smeka er. 

31 Berätta för mig dina lidanden i tystnad, anförtro mig dina längtan. Även om jag vet allt, vill jag att 

du ska lära dig att stegvis formulera din egen bön tills du är redo att utöva din andes perfekta gemenskap 

med Fadern. 

32 Gamla män, unga män och jungfrur, barn och föräldrar: Be, och du skall få det. Jag är källan till 

rättfärdighet och kärlek och kommer att visa dig din väg genom livet upplyst av mitt ljus. 

33 Vad ber ni mig om för den jord som skyddar er? Vad känner du för alla Faderns varelser? Lev i 

harmoni med alla varelser, för i sanning är ni alla bröder och systrar inför mig. Välsigna alla skapade ting 

och du kommer att välsigna mig. 

34 Jag ser att ni fruktar framtiden eftersom krigets skugga och ekot av dess brus når er, eftersom hotet 

om svält, pest och förödelse lurar överallt. Men vad kan du frukta när du har mitt ljus i din själ? Har jag 

inte kallat er soldater för min sak? Lämna rädslan åt dem som inte har någon tro, åt dem som förnekar mig. 

35 Många lidanden kommer att drabba mänskligheten, men genom dessa kommer de att lära känna 

mitt ord och mitt verk. 

36 Jag vill att ditt hjärta ska förbli känsligt för smärta, för de behövande, för de hungriga, för de sjuka, 

så att det så att säga blir tröskeln till det nya Jerusalem, där Guds folk samlas, vilket är mänskligheten. 

37 Det sjätte inseglet är löst, och med det har ni hört mitt ord genom det mänskliga intellektuella 

organet, som har varit lag, uppenbarelse och profetia bland er. Jag beviljar er ytterligare sju år under vilka 

ni kommer att höra mig i denna form - sju år under vilka andevärlden fortfarande kommer att sända sina 

budskap genom hjärnan hos dem som är utvalda för den, och av dessa år kommer ni att behöva redogöra 

för Fadern den sista dagen av år 1950, som kommer att bli en domens dag för er, då ni kommer att höra 

mig tala till er för sista gången från det nya Sions berg. 

38 Jag skriver dessa ord i ditt hjärta och i ditt samvete, för jag vill att de ska bli oförglömliga för dig. 

39 Glöm inte vad ni har hört från den gudomlige Mästaren, inte heller vad ni har hört från Maria, den 

universella modern, och vad ni har hört från Elias, den tredje tidens budbärare, som samlade er som en 

herde i min kärleks vändplan. 

40 Ni har haft många förmåner, men de kommer att upphöra eftersom tiden har kommit för er att 

arbeta troget i renhet enligt min lag. 

41 Sök inte efter någon personlig vinning när du tjänar mig. Tjäna mig av kärlek, utan att tänka på 

lönen eller belöningen som väntar dig. Tänk på dem som lider, på dem som har fallit, på dem som inte ser 

ljuset eller känner igen vägen, och ge dem Min undervisning med ett kärleksfullt hjärta. Led dem till mig 

och var inte orolig om de når sin destination före dig. Var den sista, var medveten om din uppgift, för jag 

kommer att veta hur jag ska vänta på dig, eftersom ni alla kommer att nå mig. 

42 Människor, jag ger er ett nytt år att kämpa. Över krig, förstörelse och död kommer himlens blått att 

breda ut sig som en fredsmantel. Jag ska pryda jordens yta med blommor, det kommer att finnas kalkluften 

som kommer att vara som en kärleksgåva. Moderlivet hos alla levande varelsers mödrar kommer att vara 

fruktbart, och deras överflöd kommer att gynna dig. Jag upplyser den mänskliga intelligensen så att den 

kan upptäcka nya utvecklingsmöjligheter i naturen till förmån för mina barn. Jag välsignar haven så att de 

varelser som lever i dess sköte kan föröka sig och så att människorna inte lider av hunger efter krig. Jag 

banar nya vägar så att de olika raserna lär känna och omfamnar varandra. 

43 Låt våren komma till dig som en gåva av fred och hopp, försoning och förlåtelse mellan 

människor. 

44 Sommaren kommer med sin sol att bränna upp vissa regioner och öknar, där människor, när de 

passerar dem, kommer att sjunka ner och be Jehova om nåd. De som hade glömt mig kommer att minnas 
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mig igen. Och vetenskapsmännen kommer att vara förbryllade inför dessa fenomen, men i djupet av sina 

hjärtan kommer de att höra min röst som säger åt dem att rena sina handlingar och sitt tänkande för att gå 

in på visdomens väg. 

45 Hösten kommer att ge mig skörden för dem som brukar jorden, och skörden kommer att vara 

riklig, för vissa nationer kommer att återvända till fred och åter ta tag i arbetsredskapen. 

46 Välsignelser kommer att vila på utsädet, för barnen och kvinnorna kommer att odla jorden i 

männens frånvaro. De händer som lägger ner sina vapen och tar upp plogen kommer att bli välsignade, 

och även de som var fiender kommer att omfamna varandra som bröder, för himmelens bröd kommer att 

falla ner som manna i öknen. 

47 Vintern kommer och snön blir en symbol för rening. 

48 Allt är förberett. Vakta och be, arbetare. Jag välsignar också de händer som vårdat de sjuka, de 

läppar som talat mitt ord med kärlek, de ögon som besegrat sömnen och vakat vid huvudet på de dödligt 

sjuka, det hjärta som slagit för de lidande, för de är instrument för Anden som kan resa sig i bön för 

människor. 

49 Jag vill få era hjärtan att slå mot ett nytt liv, för jag finner dem döda i tro, hopp och kärlek. 

50 Jag är den enda domare som kan döma själar, och ändå betraktar jag er inte som anklagade, utan 

som barn och lärjungar. 

51 Låt mig vara bland er som Fader. Mäter du värdet av det ord som jag ger dig, eller vill du att jag 

ska vara din domare? Vill du att jag ska göra min rättfärdighet påtaglig inte bara i ordet utan också i ditt 

liv, så att du kan vakna upp och tro på mig? 

52 Ni har inte alltid sått väl det frö som jag anförtror er vid den här tiden, och därför har ni inte fått 

den skörd som ni förväntade er. Men ge inte upp kampen på grund av detta, förstå att även om det ibland 

är orsaken till dina tårar, så är det också sant, att din själs frid grundar sig på denna pliktuppfyllelse. 

53 Jag vill inte se detta folk gråta över jordens stigar och klaga på guppen på vägen. 

54 Jag har alltid satt dig på den väg som leder till det hem där jag väntar på dig. Var inte rädd för att 

finna dörren stängd. Endast den som har rest hela vägen når den. 

55 Du visar mig ditt hjärta och jag samlar in det goda fröet från det, som från ett spannmålsmagasin, 

och lämnar det värdelösa kvar för att du ska kunna förstöra det. 

56 Ni ska inte längre livnära er på ofullkomliga eller oärliga gudstjänsthandlingar: Ni befinner er nu i 

den tredje tidsåldern. Den som praktiserar min undervisning så som jag ger den till er kommer att göra min 

vilja, och den som gör Faderns vilja kommer att finna frälsning. 

57 Jag har gett er stora bevis på min kärlek i alla tider. Jag har gett er möjligheter att komma till mig. 

Ändå har ni aldrig lytt mig och har föredragit världens smärta med dess flyktiga nöjen framför 

uppfyllandet av min lag som ger er sann frid. 

58 Om jag bara kom till er som en domare skulle jag skrämma er, men mellan min rättfärdighet och 

människor kommer alltid korset, och därför kommer bara ord av kärlek och förlåtelse från mig. 

59 Hur mycket har jag inte hjälpt dig i den här världen så att du inte kommer att ångra dig när du 

kommer inför domaren som en andevarelse! 

60 Ni är samma personer som gick igenom öknen med Moses, samma personer som följde Jesus 

genom Judeen, och fortfarande i denna tid ber ni om mirakel för att tro, eller ni ber om jordens tillgångar 

som om ni inte visste om det slutliga syftet med ert öde. 

61 Låt inte denna manifestation bli vardaglig, för då förlorar ni den vördnad och tro som ni borde ha 

för den. För vad kan du få ut av den om din ande är frånvarande och ditt sinne är skingrat? 

62 I Min gudomlighet lever förbönskande kärlek; det är Maria. Hur många hjärtan som hade förblivit 

stängda för tro har inte öppnat sig för omvändelse och kärlek genom henne! Hennes moderliga väsen är 

närvarande i all skapelse, det är känt av alla, och ändå förnekar vissa det med öppna ögon. 

63 Ni ska vara de outtröttliga såarna av mina uppenbarelser så att världen kan komma till sans och 

uppnå uppåtgående utveckling och ljus. 

64 Före min avresa ska jag bana de vägar som ni ska gå. Ni vet inte vad jag har bestämt för de sista 

åren av min manifestation. Jag förbereder er, för stora prövningar kommer att komma i dessa dagar. Jag 
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kommer att ta bort från er alla förfalskningar som ni har gjort av min lära, så att ni kan erkänna mitt verk i 

all dess renhet. 

65 Se upp, människor, för efter min avresa kommer vissa att dyka upp och få er att tro att jag 

fortsätter att manifestera mig själv genom det mänskliga förståndsorganet. Jag gör er vaksamma och 

förbereder ert hjärta så att det, med kännedom om mitt väsen och smaken av denna frukt, inte förförs av 

bedragarna. Men om ni inte förbereder er för dessa tider och förlorar det som jag har gett er, hur ska ni då 

kunna skilja sanning från lögn? 

66 Ta inte in skadliga influenser som kan beröva den kunskap och det ljus som jag har gett er deras 

kraft, för då skulle ni finna er själva intrasslade i samma ondska som de som kommer att förråda mig. Dag 

efter dag måste jag varna er så att ni lever vaksamt och inte tvekar. Många av er kommer att gråta över 

min bortgång och inte finna någon tröst. Ni kommer att längta efter den tid då jag gjorde mig själv känd 

genom människans förståelseorgan. Men i de stunder då ni ber kommer jag att upplysa er och påminna er 

om all den nåd och alla de gåvor som jag har placerat i er, så att ni inte känner er ensamma och övergivna, 

utan i vetskapen om att jag är nära mina lärjungar, ger er iväg med ert arv och tjänar in meriter genom att 

arbeta med kärlek till era medmänniskor. 

67 Använd denna tid för undervisning. Tänk på att det råder fred i ditt land medan andra länder slits 

sönder. Ni måste förstå att ni måste skapa en atmosfär av fred bland ert folk, så att varje utlänning som 

kommer till er kan vila och finna tröst bland er, och när han återvänder kommer han att känna sig upplyst 

av goda tankar och inspirerad av ädla avsikter. 

68 Nu ska folk komma fram ur folken som är starka i godhet och fulla av ljus. De kommer att få alla 

de som kom till världen med ett stort uppdrag och som inte lyckades uppfylla det att erkänna sina misstag 

och sina misstag. 

69 Dessutom är tiden nära då epidemier kommer att bryta ut i nationer och förstöra befolkningar. 

70 På denna dag ber jag er: Om jag skickade er till dessa länder och sade till er: "Korsa haven och gå 

in i de smärtsamma och förödande städerna - skulle ni göra det, mina barn? 

71 Efter döden väntar livet på alla, men vilka är de som går och ger en droppe balsam och ett ord av 

ljus till dem som fortfarande kan höja sig till sanningen i detta liv? Dessa skall vara mina lärjungar. 

72 Många människor kommer att se hemligheterna i mina manifestationer som redan är klara i den 

här världen, men andra måste gå in i andevärlden för att få se sanningen. 

Min frid vare med er! 
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Information om innehållet 
Vers nr. 

Instruktion 83 

Andens lära står över de andra lärorna.  

utbildade religioner 

Materialismen glömmer bort att andan i den 

6 

en väsentlig del av människan är 

De nuvarande händelserna har beskrivits av profeterna och 

av Kristus genom sin 

9 

Talande rör förutspådda 20 

Betydelsen av den heliga nattvarden 

I förebådarna Johannes Döparen och Elia 

25 

samma anda fungerade 

Människan bör bli medveten om att hon eller han är den 

närvarande 

39 

av Gud i sig själv 

Instruktion 84 

På ruinerna av denna mänsklighet kommer en ny värld att 

skapas. 

51 

byggas. 

Naturens krafter kommer att släppas loss. 

5 

och utföra ett reningsarbete Vi har en 

föreställning om Gud genom riter. 

7 

och bilderna är begränsade och förvrängda 12 

Inför Gud finns det inga främlingar eller 

utlänningar Det tunga kravet: Förlåt, i stället för 

att vara 

20 

försvarbar 

I denna ljusets tid är kraften i den 

28 

Eclipse aktiv 

Den slutliga striden mellan ljuset och 

43 

Ondskan närmar sig 44 

Vi måste förena den andliga lagen med den materiella lagen i  

 Försoning48 

 Förklaringar av vad ondskans makt är56-57 

Instruktion 85 

 Varje innerlig bön når Gud1-3 

Israel är inte en ras, utan ett andligt folk, 

 utspridda över hela jorden10-14 

Sann bön är en bön från ande till ande, utan en 

 Guds materiella avbild framför våra ögon ....  16-18 

Bekräftelse av utskrifterna av den gudomliga 
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Uppenbarelseboken22-24 

Det sorgliga ödet för de olyckliga själar som fortfarande måste leva. 

 Material som kommer in i livet efter detta68 

Instruktion 86 

Det andliga Israel och dess förhållande till judarna efter 

 köttet12 

 Jul27-30 

Denna tidsålder kommer att kallas "Andens tidsålder "31  Endast Gud känner till de andar 

som är utspridda idag och som tidigare var knutna till det judiska folket genom blodsband. 

 var anslutna33 

Kristi andliga återkomst skedde inte i hemlighet, 

 men åtföljdes av tecken35 

Det finns inget som är större än vår ande, förutom Gud68 

För att denna värld ska komma till sans igen krävs en 

 stor smärta oundviklig  71 

Instruktion 87 

 Betydelsen av namnet "Israel " 1-2 

Både ljusets andar och ljusets varelser är 

 Mörker utför uppgifter enligt Guds vilja3-5 

Jorden kommer att bli "renad" och människan kommer att bli 

 Andliggöra9-10 

 Mexikos andliga uppdrag11-12 

 Förberedelse för det andliga livet15-20 

 Andliga och materiella värden har sin betydelse27-30 

Den andliga betydelsen av bröd och vin37-38 

Instruktion 88 

 Vår andes storhet och unika karaktär ....  2 

Även om vissa tvivlar på att det finns en skapare, 

 Solen har aldrig upphört att skina på dem7. 

Vår uppgift är att främja en folklig 

 att skapa verklig fred14-15 

Världen ─ och judarna i synnerhet ─ ska inte ha någon  

 väntar på den nya Messias27 
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 Kristi återkomst sker i Anden28-29 

Profeterna i gångna tider har beskrivit händelserna  

 som förutses för närvarande37-39 

 Tydliga uttalanden om Jesus och Kristus63 

Instruktion 89 

 Den som vill följa mig ska ta sitt kors på sig1-3 

Det andliga Israel ─ en armé av andar från den 

 Ljus och fred16-20 

Den gudomliga kärleken inkarnerad i Jesus29-35 

Vi har förvandlat vår planet till en tårarnas dal.  

Omvandlad51-54 

Instruktion 90 

Jämförelser mellan Josefs liv i 

 Egypten och Jesus från Nasaret1-3 

Gud är vår skapare och förväntar sig följande av sina barn 

 Erkännande och lydnad5-6 

Den andliga lärans budbärare kommer att finna mycket på sin väg. 

Upplev bitterhet men också stora glädjeämnen28-31 

Det gudomliga ordet som blivit människa ─ eller Kristus 

 blev människa i Jesus i andra gången33a 

Gudomlig kärlek inlindad i en ljusstråle, 

 blir det mänskliga ordet genom medlaren33b 

Kristus flyttar livsbilden av Judas in i den  

det gudomliga ljuset37-39 

Det högsta målet för människans fria vilja är, 

 Att göra Guds vilja41-43 

Instruktion 91 

 Kristus förklarar processen i sina kungörelser3-7+13-14 

I alla tider, genom förberedda människor, har Gud 

 talad8-12 

Kristus, Guds ord ─ kärlek och visdom 

 Guds27-30  + 32 

Gud är mer och bortom vad vårt intellekt kan 

 kan förstå34-36 
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Runt om i världen har spiritualiserade pionjärer inom 

 Utseende45-47 

Förklaringar till de sju inseglen49-54 

 Tiden för missbruk av den fria viljan går mot sitt slut80 

Instruktion 92 

Det mest värdefulla arvet: Kristi ord i hans 

 Läror2-3 

Egenskaper hos den goda lärjungen8-10 

Kärnan i Guds läror 

 har varit densamma vid alla tidpunkter26 

Varför kommer Guds språkrör från 

 det enkla, lite utbildade folket?  28 

 Guds förväntningar på sina barn61 

 Vägen till rening av själen65 

 Sanningens Andes röst är nu hörbar71 

Instruktion 93 

 Utrustning av den gudomlige mästarens lärjungar3-6 

 Den gudomliga ljusstrålen har blivit ett mänskligt ord8 

För att ta emot och överföra det gudomliga ordet måste man 

 Ande, hjärta och sinne måste förberedas15 

I timmar av lidande bör vi vända våra tankar till honom. 

 skicka för att få tröst och hjälp23-24 

Kristus och hans läror kommer att frälsa människor 

 och förvandla; vi andliga är bara hjälpare29-30 

Att stormen tystades i Galileiska sjön ─ en indikation på den stormiga nutiden och vår frälsning33-

37 Det  andliga Israel och dess uppdrag i dag43-47  Människan ska inte bara vägledas av 

vetenskap och mänskliga 

 kunskap, utan genom kärlekens ande68 

Instruktion 94 

Vilka kommer att vara de nya apostlarna för den andliga undervisningen?  8-11 Den gudomlige 

mästarens råd för spridning 

Hans undervisning13-17 

Andra andligt uppvaknade grupper kommer också att ansluta sig till oss26  Endast Gud känner 

till våra andliga hemligheter och krafter. 

 och kan avslöja dem29 
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 Jesu lidande56-80 

Instruktion 95 

 Förutsättning för bönesvar1 

Vinsten av prövningar som uthärdas med överlåtelse5  + 7 Gud använder de onda som redskap för 

sin rättvisa8 

 Smärtans helande effekt12  + 56 

Guds ord genom ordets medlare Oåterkalleligt 

endast fram till slutet av 195020 

 Maria, mänsklighetens andliga moder21 

 Ödmjukhet bör vara ledordet för Kristi lärjungar32 

 Det är vårt öde att lyda Guds lagar35 

Redan på jorden hittar vi vägen till himmelriket. 

 erkänna55 

Instruktion 96 

 Uppmaning till förandligande och upphöjning av tankarna4-5 

I de kommande religiösa krigen kommer sanningen att 

 vinner och inte människan14 

 Ett av de många skälen till reinkarnation17 

 Sinnets krafter står över intellektets krafter33 

 Vad är spiritualism?  37-38 

 Kristus berättar hur vi kan höra hans röst47-48 

 Det är rättegångstid49 

Ytterligare exempel på reinkarnation 53 + 61 

Människan har skändat jorden .... 59-60 

Instruktion 97 

Gud har alltid visat sig i olika former. 

 för att pröva vår tro9-12 

Människan är den bästa förmedlaren av den gudomliga viljan14 

 Det gudomliga arvet ─ hans läror22 

Gud har alltid, genom sin förståndsförmåga 

 enkla människor talade till oss49 

Antalet reinkarnationer beror på vårt andliga liv. 

 Fulländning på jorden ab61 

Instruktion 98 
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Om vi vill vittna om att vi följer Kristus, 

 Vi måste först fullända oss själva3. 

 Genom intuition vet vi om ett meddelande är äkta7. 

Spiritualisternas uppgift och ansvar 

 till ättlingen19 

De olika formerna av Guds andliga kontakt 

 med folket20-23 

Det är en tid av dom när vi betalar vår skuld. 

 must30-32 

Allt mänskligt förgår, bara Guds ord 

 och hans lag förblir för evigt39 

Den gudomlige mästarens uppmaningar och råd 

 för vår andliga kamp45 

Har vi förstått budet "Älska varandra" rätt? 

 Förstår du?  50-51 

Gud vill erövra oss genom sin kärlek och sin 

 inte böja sig genom smärtan53 

Instruktion 99 

De religiösa samfunden väntar förgäves på den 

 Kristi återkomst2 

 Vi måste själva uppnå vår välsignelse9 

 Det andliga Israel, dess ursprung och uppdrag10-15 

Den tredje tidens nya läror är 

mer omfattande än under den andra epoken24-25 

Fram till dess att dialogen mellan ande och 

 

Anden kommer fortfarande att passera tiden33 

Vem är vår nästa och vad är vår 

Tjänstgöring för honom?  51-52 

Johannes vattendop och Jesu andedop 

och deras betydelse56-60 

 Mänsklighetens arvsynd62 
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Undervisning 100 

 Min dom är född av kärlek, inte av hämnd1-3 

Varför förhindrar inte Gud ingripanden från 

 Forskare i skapelsen?  6-9 

Våra skyddsänglars hjälp och vårt ansvar 

 mot dem18-24 

 Guds uppenbarelser under sömnen30-31 

Frälsningen genom Jesu offerdöd blir bara effektiv 

 genom vår succession71 

Instruktion 101 

 Uppmaningar om att fullgöra våra andliga uppgifter6-9 

Vi lever i en tid av besök av de 

 Gudomlig rättvisa35 

Möjligheten till reinkarnation är en handling av 

 av gudomlig kärlek och rättvisa37-40 

Ödmjukhet är en av de dygder som är mest 

 bör praktiseras55-63 

Instruktion 102 

Vi är ständigt utsatta för frestelser, 

men den mäktigaste fienden finns inom oss själva11-12 

Den perfekta andliga dialogen kan bara bli 

 nå framtida generationer ....  20 

 Guds ord i den tredje tidsåldern är Nya testamentet28 

Uppdraget att publicera boken med lärdomar 

 den gudomliga mästaren38-39 

 Möjligheten till reinkarnation är en Guds nåd52 

Instruktion 103 

Guds folk är inte en särskild ras, utan  

 de utvalda andarnas gemenskap8-14 

Guds domstid - slutet på en epok och början på en ny 15-17 

 Praktiska råd för att följa Jesus28 

Den underbara form i vilken Gud avslöjar sina uppenbarelser till människorna 
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Människor gav sig till känna37-38 

Den tid närmar sig då människor kommer att inse vikten av att 

 av anden42-43 

Det gudomliga arbetet bör vara oförfalskat och utan 

 Riterna sprids56-58 

Instruktion 104 

 Fred på jorden är inte möjlig utan kärlek30+1-2 

Korrigera den mänskliga synen på 

Första gången om Gud11-15 

 Guds dystra bedömning av mänskligheten idag33-34 

Livet efter detta är annorlunda än vad vi föreställer oss på jorden39-41 

Det gudomliga uppdraget till det andliga Israel:  

 att be för fred55-58 

Instruktion 105 

Spiritualisternas ansvar att använda sina andliga gåvor 

att använda3-10 

Guds instrument framträder inte bara i mitten av den 

Det andliga Israel11-14 

 Inget prov är gratis27 

Den andligt mogna personen har makt över 

 Naturkrafter39-44 

Många nationer, som ett resultat av sin materialism och sin 

Högsinnighet faller djupt45-47 

Läran om reinkarnation är inte ny, utan existerar. 

sedan första gången52-54 

Undervisning 106 

Vi får inte vara alltför beroende av jordiska 

 Att undvika nöjen och plikter15 

 

 Ingen är en profet i sitt eget land19-20 

 Vikten av bön32 

 Andens och själens öde efter den jordiska döden6-38 
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Förmaningar till föräldrar och barn57-59 

Instruktion 107 

Upplysning om livet efter detta1-4+15 

 Ett nytt stadium ─ först dom, sedan fred18-21 

 Sanningens ande och dess arbete24 

Israels vandring genom öknen till den 

Det utlovade landet28-33 

Undervisning 108 

 Elias mäktiga uppgifter i de tre tiderna9 

Det syndiga arvet från Sodom och Gomorra ger giftiga 

 Frukter som måste bekämpas10-16 

Sanningens Andes ankomst var 

 förutspådd av Jesus22-23 

 Om Guds rike32 

Den störda harmonin mellan det mentala och det 

det materiella livet är orsaken till förvirringen 

 i naturens krafter56 

Instruktion 109 

Människors reaktioner på utseendet på den nya 

 Frälsaren och hans läror3-6 

Varför är livet för Guds barn ofta så 

 obegripligt svårt?  11-13 

Mysteriet om själens natur skall 

 nu sänds14-16 

 Gud förväntar sig att hans barn ska älska varandra32  + 36 

 En förklaring till Guds natur40-41 

Det är bara genom sann förandligande som vi kan åstadkomma mirakel. 

 se förverkligade58-59 

 Om Jesu födelse63-64 

Instruktion 110 

Av Herrens 144 000 dragna 4 

En logisk bekräftelse på reinkarnation 7 

Det andliga och det nationella Israel 8 
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En uppenbarelse om Nikodemus 13 
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