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Pendahuluan 
Sebagai pendahuluan untuk Jilid V ini, biarlah ayat 1-10 dari Instruksi 123 yang menjadi pengantar, di 

mana Kristus berbicara tentang pekerjaan Roh-Nya: 

1 Firman-Ku mengalir kepadamu tanpa habis-habisnya. Aku adalah Kristus, yang tinggal di antara 

manusia di Era Kedua dan yang turun kepadamu lagi untuk memberikan kesaksian tentang diri-Nya 

sendiri, menggenapi janji-Nya dan Firman-Nya; pada waktu itu Aku menegaskan dengan pekerjaan-Ku 

Hukum yang didiktekan oleh Bapa kepada Musa, yang tidak bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri, 

atau kehendak manusia, tetapi sesuai dengan kehendak Yang Kekal; oleh karena itu, aku berkata 

kepadamu, jika aku tidak membatalkan apa yang Musa ucapkan, aku juga tidak akan membatalkan 

sekarang apa yang aku ajarkan kepadamu dalam Yesus. 

2 Aku bersamamu, karena hal ini Aku janjikan dan umumkan kepada murid-murid-Ku ketika, pada 

kesempatan tertentu, Aku dikelilingi oleh mereka dan mereka bertanya kepada-Ku seperti ini: "Guru, 

Engkau berkata bahwa Engkau akan pergi, tetapi setelah itu Engkau akan kembali. Katakan kepada kami, 

kapan itu akan terjadi?" Saya melihat bahwa kesederhanaan dan keinginan mereka akan pengetahuan 

membuat mereka menyelidiki nasihat rahasia Tuhan mereka. Namun demikian, Aku berbicara kepada 

mereka dengan penuh kasih: "Sesungguhnya tidak lama lagi Aku akan kembali kepada manusia", 

membuat mereka mengerti bahwa Kehadiran-Ku kemudian akan berada dalam Roh, dan pada saat yang 

sama mengumumkan kepada mereka tanda-tanda yang akan mengumumkan kedatangan-Ku berikutnya. 

Tanda-tanda itu adalah peperangan, kekacauan, dan penderitaan besar di seluruh bumi. Tetapi sungguh 

Aku berkata kepadamu, di tengah-tengah kekacauan, seperti itulah kedatangan-Ku pada saat ini. Inilah 

Aku, kalian manusia, dengan pesan cahaya dan kedamaian bagi jiwa kalian, yang darinya Aku sekarang 

akan membuat bahtera (spiritual) yang akan dimasuki oleh semua manusia beriman yang ingin 

menyelamatkan diri mereka sendiri, di mana umat manusia dapat menemukan tempat berlindung. Bahtera 

ini akan ditegakkan dengan kokoh melalui iman, pengharapan, dan cinta kasih dari mereka yang 

mengikuti-Ku, dan akan memiliki kemiripan rohani dengan yang dipercayakan kepada Nuh ketika 

kekuatan alam dilepaskan. 

3 Di waktu apa Anda tinggal? Pikirkanlah hal itu dan sadarilah bahwa Aku telah memberikan 

pengajaran-Ku kepadamu dalam tiga zaman. Yang pertama adalah hukum Taurat, yang kedua adalah 

kasih, dan yang ketiga, yang sekarang ini, berhubungan dengan hikmat. 

4 Satu Roh, yaitu Roh-Ku, selalu menyertai Anda. Tetapi jika Aku telah mengungkapkannya dalam 

tiga fase yang berbeda, ingatlah bahwa bentuk-bentuk di mana Aku memanifestasikan diri-Ku dalam 

semua ciptaan adalah tak terbatas dan pada saat yang sama sempurna. 

5 Pada saat pertama kali Anda mengenal Bapa sebagai Hakim dan Pemberi Hukum. Pada Kali 

Kedua, Aku membuat "Firman-Ku" menjadi manusia di dalam Yesus, dan Firman-Nya berbicara dengan 

kebenaran ilahi. Kristus adalah "Sang Firman", Dia yang sama yang mengatakan kepada manusia: 

"Barangsiapa mengenal Anak, ia mengenal Bapa". Sekarang engkau berada di Era Ketiga, di mana Aku 

mencurahkan Kebijaksanaan-Ku kepadamu. 

6 Dalam menggenapi janji-Ku, Aku telah datang dalam roh, di atas "awan" lambang yang dibentuk 

oleh jiwamu ketika mereka terangkat kepada-Ku, dan Aku membangun bait suci yang sejati di dalam hati 

manusia. 

7 Ketika engkau mendengar-Ku melalui para pembawa suara ini, jangan berpikir bahwa Roh-Ku 

tinggal di dalam tubuh yang kecil dan tidak murni ini. Aku telah mengatakan kepadamu bahwa itu adalah 

organ intelekmu di mana sinar cahaya-Ku turun, yang merupakan inspirasi ilahi, yang merupakan 

kebijaksanaan dan cinta kasih. 

8 Pahami mukjizat komunikasi ini dan sadari bahwa melalui organ pemahaman makhluk-makhluk 

yang tidak terdidik ini dan bibir mereka datanglah firman yang mencerahkan yang tidak tahu dan 

orang berdosa, sehingga Ia meneguhkan di dalam hatinya sebuah rumah yang layak bagi Allah dan 

memberinya kunci iman yang membuka pintu gerbang menuju kebijaksanaan. 

9 Dengan kesabaran yang tak terhingga Aku menunggu waktu ketika evolusi jiwamu akan 

memampukanmu untuk memahami komunikasi-Ku melalui organ pikiran pembawa suara, sebagai 

persiapan untuk penyatuan sempurna antara Roh-Ku dan jiwamu. 
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10 Inilah alasan mengapa pembawa suara mengucapkan Firman-Ku tanpa otaknya menjadi lelah atau 

tenggorokannya serak. Karena Akulah yang menggerakkan bibir-bibir itu agar panggilan-Ku sampai 

kepada orang-orang. Aku mengundang mereka untuk beristirahat di bawah naungan pohon kehidupan dan 

memakan buah kehidupan abadi.  
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Instruksi 111 
1 Bukalah pintu hatimu kepada-Ku, wahai manusia! Aku telah melihat cobaan hidup mencambukmu 

seperti angin badai; Aku telah melihat penyakit menyerbu rumahmu dan kesengsaraan mencengkerammu. 

Aku datang untuk membawa damai sejahtera bagi Anda. 

Ah, umat manusia yang terkasih, seandainya Anda tahu betapa mudahnya Anda akan menemukan 

keselamatan Anda jika Anda memiliki kehendak baik! Satu doa, satu pikiran, satu kata saja sudah cukup 

untuk mendamaikan orang, bangsa dan negara, tetapi orang mencari penyelesaian konflik mereka dengan 

cara lain. Segalanya kecuali bertindak seperti Kristus adalah motto banyak orang; segalanya kecuali 

mempraktikkan ajaran-Nya - dan di sana Anda memiliki konsekuensinya! 

2 Apa yang bisa Anda harapkan dari pekerjaan Anda jika tidak ada keadilan, kasih dan belas kasihan 

di dalamnya? Bukankah ini ajaran yang Yesus berikan kepada Anda? Sesungguhnya Aku berkata 

kepadamu, cinta kasih, keadilan dan belas kasihan tidak bertentangan dengan cara hidup di zamanmu, 

semua itu adalah kebajikan yang pantas bagi makhluk yang maju secara spiritual. 

3 Ketika saya melihat orang-orang yang terjerat dalam peperangan saling membunuh demi 

kepemilikan harta dunia, saya tidak bisa tidak membandingkan umat manusia lagi dan lagi dengan anak-

anak kecil yang bertengkar karena hal-hal yang tidak ada nilainya. Anak-anak masih menjadi orang-orang 

yang memperebutkan sedikit kekuasaan atau sedikit emas. Apa arti harta benda ini di samping kebajikan-

kebajikan yang dimiliki orang lain di dalamnya? 

4 Orang yang memecah belah masyarakat dengan menabur kebencian di hati mereka tidak dapat 

dibandingkan dengan orang yang mendedikasikan hidupnya untuk tugas menabur benih persaudaraan 

yang merangkul semua orang. Orang yang menyebabkan penderitaan di antara saudara-saudaranya tidak 

dapat dibandingkan dengan orang yang mendedikasikan hidupnya untuk meringankan penderitaan 

sesamanya.  

5 Setiap manusia memimpikan sebuah tahta di bumi, meskipun umat manusia telah mengalami sejak 

awal betapa kecilnya nilai sebuah tahta di dunia ini. 

6 Aku telah menjanjikan tempat di kerajaan-Ku, tetapi hanya sedikit sekali yang mengklaimnya, dan 

itu karena manusia tidak mau mengerti bahwa subjek terkecil dari Raja alam surgawi lebih besar daripada 

raja yang paling berkuasa di bumi. 

7 Manusia masih anak-anak kecil; tetapi kunjungan besar yang akan datang ke atas mereka akan 

membuat mereka mengalami begitu banyak hal dalam waktu yang begitu singkat sehingga mereka akan 

segera beralih dari masa kanak-kanak ke masa kedewasaan, dan kemudian, dengan dibekali dengan buah-

buah pengalaman, akan berseru, "Yesus Bapa kita benar, marilah kita pergi kepada-Nya." 

8 Anak Domba yang dikorbankan bagi dosa-dosa anda berbicara kepada anda pada saat ini, dan 

firman-Nya adalah kasih dan pengampunan. Kitab Keadilan Ilahi dibuka di dalam pasal keenam, karena 

Anak Domba sudah membuka semua meterai yang ada di dalamnya. 

9 Tahun 1950 akan segera tiba, dan bentuk manifestasi ini akan berakhir; tetapi Meterai Keenam 

tidak akan ditutup, tetapi akan terus bersinar sampai akhir waktunya, ketika Meterai Ketujuh akan 

dilepaskan. 

10 Saya ingin umat manusia mempersiapkan diri pada saat ini sehingga ketika meterai terakhir 

dilepaskan, orang-orang akan sadar dan siap untuk mendengar dan memahami isi wahyu-wahyu baru. Aku 

ingin bangsa-bangsa dan rakyat menjadi kuat secara batiniah sehingga mereka dapat menahan kepahitan 

hari-hari itu. 

11 Aku akan memanggil mereka yang mampu bertahan dalam ujian pada masa itu, dan Aku akan 

memberi mereka pahala atas ketekunan dan iman mereka kepada kuasa-Ku dengan menunjuk mereka 

sebagai orang tua dari umat manusia yang baru. 

12 Dosa-dosa manusia akan dihapuskan dan semua akan tampak baru. Cahaya yang penuh dengan 

kemurnian dan keperawanan akan menerangi semua makhluk, harmoni baru akan menyapa umat manusia, 

dan kemudian akan muncul dari roh manusia nyanyian pujian cinta kepada Tuhan mereka, yang sudah 

lama dinantikan-Nya. 

13 Ibu Pertiwi, yang dinodai sejak awal oleh anak-anaknya, sekali lagi akan menghiasi dirinya dengan 

jubah pesta yang paling indah, dan manusia tidak akan lagi menyebutnya "Vale of Tears", juga tidak akan 
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mengubahnya menjadi ladang darah dan air mata. Dunia ini akan menjadi seperti tempat perlindungan 

kecil di tengah-tengah alam semesta, dimana manusia akan mengangkat roh mereka kepada Yang Tak 

Terbatas dalam persatuan yang penuh dengan kerendahan hati dan kasih kepada Bapa Surgawi mereka. 

14 Anak-anak-Ku akan memiliki Hukum-Ku yang tertanam dalam roh mereka dan Firman-Ku di 

dalam hati mereka, dan jika di masa lalu manusia menemukan kesenangan dalam kejahatan dan 

kesenangan dalam dosa, maka ia tidak akan memiliki cita-cita lain selain kebaikan, juga tidak akan tahu 

kesenangan yang lebih besar daripada berjalan di jalan-Ku. Tetapi jangan berpikir bahwa manusia akan 

meninggalkan ilmu pengetahuannya atau peradabannya, dan mengasingkan diri ke lembah-lembah dan 

gunung-gunung (yang sepi) untuk menjalani kehidupan primitif. Tidak, ia masih akan menikmati buah 

dari pohon ilmu pengetahuan yang telah ia rawat dengan penuh minat, dan kemudian ketika 

spiritualisasinya lebih besar, begitu pula ilmu pengetahuannya. Tetapi menjelang akhir zaman, ketika 

manusia telah menempuh semua jalan ini dan telah memetik buah terakhir dari pohonnya, ia akan 

menyadari betapa hinanya karya-karyanya, yang sebelumnya tampak begitu besar baginya, dan ia akan 

memahami dan merasakan Kehidupan Rohani, dan melalui hal yang sama ia akan mengagumi karya 

Pencipta yang belum pernah ada sebelumnya. Melalui ilham, ia akan menerima wahyu yang agung, dan 

hidupnya akan kembali ke kesederhanaan, kealamian, spiritualisasi. Akan ada beberapa waktu sebelum 

hari itu tiba, tetapi semua anak-anak-Ku akan melihatnya. 

15 Sekarang Anda harus mengambil langkah maju sehingga roh Anda tidak perlu mengeluh karena 

telah menjalani kehidupan yang mandul. 

16 Saya telah berbicara kepada Anda tentang masa-masa yang akan datang. Kata-kataku tidak akan 

mengasingkanmu, karena sesungguhnya Aku berkata kepadamu, besok kata-kata itu akan menghidupkan 

iman dan menyalakan harapan di hati banyak orang. 

17 kemanusiaan, Aku memiliki kuasa untuk menghapuskan dosa-dosamu melalui kasih dan 

menyelamatkanmu. Aku tidak akan berhenti untuk melihat noda-nodamu dan bahkan jika Aku 

menemukanmu tersesat dalam lumpur dunia, Aku akan membebaskanmu dari itu untuk menjadikanmu 

rasul-rasul-Ku. 

18 Di antara umat manusia hidup sebagian dari seratus empat puluh empat ribu yang ditandai oleh-

Ku. Hamba-hamba-Ku ini tersebar di seluruh dunia, memenuhi tugas berdoa untuk perdamaian dan 

bekerja untuk persaudaraan manusia. Mereka tidak mengenal satu sama lain, tetapi - beberapa secara 

intuitif dan yang lainnya tercerahkan oleh wahyu ini - mereka memenuhi takdir mereka untuk menerangi 

jalan saudara-saudara mereka. 

19 Mereka yang ditandai oleh cinta-Ku ini sebagian adalah orang-orang sederhana, tetapi ada juga 

yang dihormati di dunia. Mereka hanya bisa dikenali dari spiritualitas dalam kehidupan mereka, dalam 

karya-karya mereka, dalam cara berpikir dan memahami wahyu Ilahi. Mereka bukan penyembah berhala, 

fanatik atau sembrono. Mereka tidak tampak mempraktekkan agama apa pun, namun ada penghormatan 

batiniah antara roh mereka dan Tuhan mereka. 

20 Mereka yang ditandai dengan cahaya Roh Kudus adalah seperti sekoci, adalah penjaga, adalah 

penasihat dan pelindung. Aku telah menganugerahi mereka di dalam roh mereka dengan cahaya, dengan 

kedamaian, dengan kekuatan, dengan balsem penyembuhan, dengan kunci-kunci yang secara tak terlihat 

membuka pintu-pintu yang paling enggan, dengan senjata-senjata untuk mengalahkan rintangan-rintangan 

yang tidak dapat diatasi oleh orang lain. Tidak perlu mereka mempersembahkan gelar kepada dunia agar 

kemampuan mereka diketahui. Mereka tidak mengenal ilmu pengetahuan dan miskin akan harta benda di 

bumi, namun mereka dapat melakukan banyak kebaikan dalam perjalanan hidup mereka. 

21 Di antara orang banyak di sini yang telah menerima Firman-Ku, banyak yang datang hanya untuk 

mengukuhkan misi mereka; karena bukan di bumi mereka diberi karunia-karunia rohani atau dipercayakan 

dengan misi. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, cahaya yang dimiliki oleh setiap roh adalah cahaya 

yang telah diperolehnya di sepanjang jalan panjang evolusinya. 

22 Berbahagialah orang-orang yang ditandai yang memenuhi tugas rohani mereka yang diilhami oleh 

cinta-Ku, dan berbahagialah mereka yang meniru mereka, karena mereka akan mencapai kedewasaan 

rohani yang mereka miliki. 
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23 Berapa kali di Era Kedua orang-orang sederhana yang mendengar Firman Yesus dan orang-orang 

sakit yang mendekati-Nya mencoba melakukan mukjizat yang lebih besar daripada mukjizat murid-murid-

Ku, tanpa termasuk dalam jumlah rasul-rasul-Ku. 

24 Dengan penuh semangat mencari tujuan (jalan perkembanganmu), semua datang kepada-Ku 

dengan iman, belas kasihan, dan kerendahan hati, dan engkau semua akan merasa sama berharganya di 

hadapan Bapamu. 

25 Pada fajar siang hari yang baru, roh anda telah menengadah ke atas untuk mengucap syukur 

kepada Bapa. 

26 Datanglah lagi untuk belajar dari-Ku, hai murid-murid dan para pemula, simpanlah Firman-Ku 

dalam-dalam di dalam dirimu sehingga masa-masa pencobaan tidak membuatmu tidak siap. Saya tidak 

ingin melihat Anda sebagai perahu yang rapuh di lautan yang mengamuk. 

27 Pembaharuan adalah apa yang Aku minta dari umat-Ku, sehingga ketika engkau membersihkan 

dirimu dari ketidakbergunaan dan kejahatan, engkau dapat menggunakan ajaran-Ku dan pada saat yang 

sama memberikan bukti bahwa itu adalah Roh Kebenaran yang engkau dengar. Sadarilah bahwa engkau 

semua sekarang harus membersihkan noda-noda ini melalui pertobatan dan kerendahan hati, dan menjadi 

saksi kebenaran-Ku melalui perbuatan kasih. 

28 Sejak langkah pertama Anda di jalan ini, manfaatkan kebenaran, baik untuk berbicara maupun 

bertindak. Kebohongan tidak memiliki esensi ilahi, oleh karena itu tidak akan pernah meyakinkan. 

29 Aku memurnikan corong-corong ini sebelum Aku membuat diri-Ku dikenal melalui mereka, 

sehingga mereka sendiri yang dapat memberitakan kebenaran kepadamu. Jika besok para pria 

menyinggung perasaan Anda dengan meragukan Firman ini karena Firman ini juga disampaikan melalui 

bibir wanita, jangan terintimidasi. Engkau akan mengatakan kepada mereka bahwa Aku tidak memilih 

murid-murid-Ku berdasarkan jenis kelamin atau kelas, dan bahwa untuk pewartaan-Ku, pikiran yang 

terbuka dan bibir yang jinak sudah cukup untuk mengekspresikan inspirasi-Ku melalui mereka. 

30 Jangan takut kepada mereka yang mencari Anda, bahkan jika Anda mengalaminya sebagai 

penyelidik atau pencela tindakan Anda. Selalu kenali di dalamnya jiwa-jiwa yang sedang mencari cahaya. 

31 Siapakah yang bisa memisahkan domba dari rintangan-Ku yang mengasihi-Ku dalam kebenaran? 

Di balik kesederhanaan setiap pekerja-Ku, tersembunyi dari pandangan manusia, ada malaikat yang 

mengawasi setiap langkahnya. 

32 Saya mengatakan kepadamu bahwa engkau akan diperangi dan bahwa - jika engkau ingin 

kebenaran bersinar - engkau harus berani dalam pertempuran dan memaafkan setiap penghinaan yang 

mungkin dilakukan kepadamu, dan bahwa engkau tidak boleh membiarkan kebencian memberimu senjata 

yang tidak boleh engkau gunakan. 

33 Jika Anda tahu bagaimana cara mengampuni tanpa bermegah, Anda akan memenangkan 

pertempuran. Ketika kamu diuji, berdoalah dan Aku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang 

mengejutkan, di luar semua ilmu pengetahuan, yang akan membuat hati yang tidak percaya gemetar. 

34 Dengan ini, saya menarik perhatian Anda terlebih dahulu terhadap cobaan yang harus Anda jalani. 

Tetapi agar Anda tidak terkejut, selalu bersiap-siaplah. 

35 Terimalah inspirasi-Ku dan jangan bertindak seperti orang-orang dengan hati yang keras yang 

menunggu pukulan kehidupan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Aku berkata kepadamu bahwa ada 

juga rasa sakit dan kematian di antara kamu, mereka juga berbicara kepadamu. 

36 Sekarang adalah waktunya bagi setiap roh untuk mengetahui dengan jelas tentang zaman di mana 

ia berada, sehingga ia dapat berangkat dan memenuhi tugas yang telah Kupercayakan kepadanya. 

37 betapa besar penderitaan yang telah engkau sebabkan bagi engkau, tetapi Aku mengasihi semua 

orang, dan kepada semua orang Aku akan memberikan sarana keselamatan mereka sampai mereka datang 

kepada-Ku. 

38 Elia telah membantu-Ku dalam pekerjaan pemulihan di Era Ketiga. Hari ini engkau tidak 

melihatnya berinkarnasi seperti di masa lalu, menempuh jalan setapak, mempersiapkan pikiran manusia 

untuk mempersembahkan penyembahan kepada Keilahian-Ku. Anda merasakan kehadirannya hanya 

dalam roh dan perjuangannya yang besar untuk menyelamatkan umat manusia. 
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39 Aku menanti kalian semua setelah kalian menunaikan tugas kalian, di mana kalian memiliki 

Gembala yang baik ini sebagai pembimbing kalian. 

40 Tidakkah Anda merasakan ketulusan, kasih di dalam dirinya, dan pengorbanannya bagi Anda 

setiap saat? Tidakkah anda mau bangkit dan mengatasi rintangan untuk mencapai tujuan, memuji Elia dan 

memuliakan Tuhan anda? 

41 Ada tertulis bahwa engkau akan melihat Aku datang kepadamu dengan keagungan yang besar. 

Banyak yang telah melihat-Ku dengan wajah rohani tanpa berhasil memahami pekerjaan yang Aku 

lakukan di antara manusia. Tetapi jika Anda ditanya, "Siapa yang Anda dengar, dan mengapa Anda 

berpaling dari dunia?" apa yang akan Anda jawab? - Berbicaralah sesuai dengan kebenaran, jangan 

menyangkal apa yang sudah anda lihat, jangan melakukan seperti yang dilakukan Petrus, dengan 

mengatakan bahwa anda tidak tahu pekerjaan ini, karena anda tidak bisa menyembunyikan tanda yang ada 

di dalam roh anda dan yang membedakan anda tanpa bisa menghindarinya. 

42 Aku tahu bahwa meskipun bukti-bukti yang telah Kuberikan kepadamu, banyak di antara kamu 

akan berpaling dari-Ku karena takut dihakimi dan dibawa ke hadapan pengadilan. Tetapi jika kamu yang 

telah mendengar-Ku tetap diam, siapakah yang akan membela Penyebab-Ku? Tetapi Aku melatih mereka 

yang - tanpa mengetahui ajaran-Ku - akan mempelajarinya ketika harus dihakimi, dan akan 

menemukannya benar, dan akan berdiri (di pengadilan) untuk umat-Ku. 

43 Jika engkau ingin menjadi pekerja-Ku, engkau harus menjadikan-Ku sebagai teladanmu dan setuju 

dengan ujian yang harus datang karena semua itu telah diramalkan oleh-Ku. Tetapi ketika Anda memasuki 

masa ini, jangan menjadi bingung dan jangan lupa bahwa Aku telah mengumumkan semua ini kepada 

Anda. Kemudian engkau akan mengenali kuasa dan keadilan-Ku, dan jika engkau meragukan Firman-Ku, 

engkau akan menemukan bahwa Aku telah mempersiapkanmu sehingga engkau tidak akan terkejut dan 

akan mengenali kasih karunia dan belas kasihan-Ku yang tak terbatas bagimu di tengah-tengah pencobaan 

ini. 

44 Anda telah mengaitkan kuasa yang besar kepada manusia dan telah meragukan kuasa-Ku. Tak 

lama lagi akan terjadi peristiwa-peristiwa yang akan membuktikan kepadamu bahwa segala sesuatu tunduk 

pada Kehendak-Ku dan segala sesuatu mematuhi Hukum-Ku. Aku ingin engkau semua murni pada saat itu 

dan satu-satunya usahamu adalah untuk mencerahkan sesamamu dengan petunjuk-Ku. Pertimbangkanlah 

bahwa engkau bisa membuat dunia ini menjadi surga jika engkau mematuhi hukum-hukum-Ku. Hidup 

Anda bisa saja menjadi pemuliaan abadi bagi Tuhan Anda. Tetapi Anda masih bisa menebus kesalahan 

Anda dan memberkati kesempatan yang terus menerus Kuberikan kepada Anda untuk kembali ke jalan 

yang baik. 

45 Cintailah agar Anda dapat dicintai. Ampunilah sehingga anda bisa menjadi layak untuk diampuni. 

Bersiaplah untuk tunduk di hadapan mereka yang telah menjadi hamba-hambamu, agar kamu dapat 

menguji dirimu sendiri dalam kerendahan hatimu. 

46 Jadilah hamba-hamba-Ku dan engkau tidak akan pernah dipermalukan oleh-Ku. Ingatlah bahwa 

Aku tidak datang sebagai raja, dan Aku juga tidak memakai tongkat atau mahkota. Aku berada di antara 

kamu sebagai contoh kerendahan hati, dan bahkan lebih lagi, sebagai hamba-Mu. Mintalah kepada-Ku dan 

Aku akan memberimu, buanglah Aku dan Aku akan taat untuk memberimu bukti lain dari kasih-Ku dan 

kerendahan hati-Ku. Aku hanya meminta agar engkau mengenali-Ku dan melakukan Kehendak-Ku, dan 

jika engkau menghadapi rintangan untuk memenuhi tugas-tugasmu, berdoalah dan taklukkanlah di dalam 

Nama-Ku dan pahalamu akan menjadi lebih besar. 

47 Jika Anda tidak dapat mendekati seseorang yang sedang menderita untuk merawat dan 

menghiburnya, berdoalah dan roh Anda akan sampai kepadanya, dan dengan cara ini Anda dapat 

memenuhi misi Anda yang diberkati. Demi orang yang kuat, orang yang lalai akan mendapat pertolongan, 

dan demi orang yang benar, suatu bangsa akan diselamatkan. 

48 Betapa banyak waktu telah berlalu sejak hari Aku memberitahukan kepadamu bahwa kerajaan-Ku 

telah mendekati umat manusia, sampai hari ini ketika engkau semua mendengarkan Aku; tetapi engkau 

semua tidak percaya atau mematuhi firman-Ku, dan setiap hari yang berlalu membuatmu semakin dekat 

dengan akhir! Apa yang akan Anda lakukan setelah periode ini berakhir, dan Anda belum memanfaatkan 

kesempatan untuk bekerja demi kepentingan roh Anda? Namun demikian, Aku terus mengatakan 
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kepadamu bahwa Aku menantimu, dan bahwa kesabaran-Ku tak terbatas. Tetapi Aku ingin kalian 

memahami-Ku sehingga kalian dapat mengasihani diri kalian sendiri. 

49 Aku telah memberimu tubuh baru dengan setiap kehidupan duniawi dan mencerahkan rohmu 

sehingga engkau dapat memulai perjuanganmu, dan Aku katakan kepadamu bahwa engkau tidak boleh 

takut untuk meninggalkan sobekan-sobekan pakaian (jiwa) atau potongan-potongan hatimu dalam 

prosesnya, karena hanya jasa-jasa inilah yang akan membuka gerbang bagimu dan membawamu ke rumah 

yang kekal. 

50 Anda telah mengagumi mukjizat-mukjizat yang saya lakukan di Era Kedua; tetapi jika Anda 

merenungkannya, Anda akan menyadari bahwa semua ini belum berhenti terjadi di dunia - beberapa 

dalam bentuk materi, yang lainnya dalam jiwa manusia. 

51 "Yang tuli mendengar": mereka yang, setelah membungkam suara hati nurani mereka, hari ini 

telah mendengarkan firman-Ku, yang telah memasuki hati mereka dan menggerakkan mereka untuk 

merasakan pertobatan dan meninggalkan resolusi yang baik, dan jiwa mereka sekarang berada di jalan 

menuju keselamatan. 

52 Orang lumpuh itu disembuhkan dan mengikuti Aku hari ini: Inilah anak yang, setelah menyimpang 

dari jalan rohani, lumpuh dan tidak dapat pergi menemui-Ku, dan yang hari ini, setelah mendengar 

Firman-Ku, disembuhkan dan bersiap untuk bebas dari rantai yang mengikatnya untuk bersama-Ku. 

53 Dan orang buta telah melihat: Setelah kegelapan dan kelesuan di mana umat manusia ini hidup, 

tanpa keinginan untuk melihat melampaui apa yang melingkupinya, Aku telah mencerahkannya dengan 

cahaya hari yang baru untuk menunjukkan jalan yang penuh perjuangan dan cobaan, di mana Roh-Ku 

membuat diri-Ku dikenal dan dapat dilihat, sehingga kalian semua, tanpa kecuali, dapat mengenali Aku. 

54 Bahkan orang mati pun bangkit: Betapa sedikitnya yang tahu bagaimana tetap berada dalam kasih 

karunia dan hidup dalam persatuan dengan-Ku. Kepada mereka yang telah "mati" terhadap anugerah, saya 

telah memberikan kembali iman, harapan, untuk membangunkan mereka ke kehidupan baru di mana 

mereka telah melihat dunia yang penuh dengan kejutan tak terbatas yang tidak dapat mereka pahami dan 

di mana semuanya adalah kekuatan, kesehatan dan kedamaian. 

55 Mereka adalah orang-orang yang telah mengenali-Ku pada saat ini, tetapi Aku berkata kepadamu: 

Jika setelah tahun 1950 Firman-Ku telah berhenti dan orang banyak baru mendekatimu, bangunkan 

mereka dan ajarkan mereka seperti yang telah Aku ajarkan kepadamu. Aku memberikan otoritas yang 

besar kepadamu sehingga engkau dapat terus mendorong iman orang-orang yang baru percaya. 

56 Jangan meragukan Firman-Ku karena fakta bahwa Aku telah menggunakan pria dan wanita yang 

berdosa. Berikanlah kepada-Ku orang yang benar dan Aku akan berbicara kepadamu melalui dia. Tetapi 

sungguh Aku berkata kepadamu, Aku tidak menemukan di antara manusia jiwa-jiwa yang murni dan 

sempurna, dan proklamasi-Ku harus dilaksanakan pada saat ini, meskipun materialisme dan 

ketidaksempurnaan manusia. Bahkan jika makhluk-makhluk di sini tidak memiliki kemurnian para 

malaikat atau kebajikan tak bercela dari para leluhur, Aku telah mempersiapkan mereka untuk waktu yang 

lama, Aku telah memilih roh mereka dan memurnikan cangkang tubuh mereka, dan dari generasi ke 

generasi nenek moyang mereka telah memurnikan diri mereka sendiri. Siapakah yang dapat menembus 

nasihat-Ku yang terdalam? Pekerjaan-Ku hampir selesai, dan ketika Aku telah memberikan Firman-Ku 

yang terakhir kepadamu, engkau akan menggunakan dan memelihara dirimu dengan esensi ilahinya, 

engkau dan semua orang yang sedang mencari Perjanjian Ketiga. 

57 Rumah doa bukanlah satu-satunya tempat di mana engkau harus merenungkan dan mempraktikkan 

ajaran-Ku, tetapi di setiap tempat. Aku tidak hanya mengajar Anda bagaimana hidup di dunia ini, tetapi 

Aku juga mempersiapkan Anda untuk kehidupan spiritual yang menanti Anda dan yang tidak ada 

akhirnya. 

58 Berjaga-jagalah dan berdoalah, karena engkau tidak tahu kapan Aku memanggil hatimu untuk 

memberikan inspirasi dan membuatnya menggunakan karunia-karunia rohani yang telah Kuberikan 

kepada manusia. 

59 Lelah Anda datang dari berjalan di jalan kehidupan dan telah banyak menderita. Beristirahatlah di 

rumah-Ku, duduklah di meja-Ku dan minumlah anggur ini. Besok Anda harus melanjutkan perjalanan 

hidup, tetapi Anda akan merasakan kekuatan baru dalam seluruh keberadaan Anda yang akan membantu 

Anda mencapai tujuan akhir dari jalan Anda. 
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60 Aku akan mempercayakan kepadamu beberapa "tanah" yang luas untuk diolah, dan sangat penting 

bagimu untuk memiliki kekuatan yang diperlukan agar engkau tidak hancur dalam pekerjaan itu. Masing-

masing dari engkau semua akan menjadi pekerja yang rajin di "tanah pertanian" ini di mana engkau akan 

belajar menabur, merawat, dan menuai, didorong oleh ajaran ilahi-Ku. Ini adalah rahmat yang Aku berikan 

kepadamu saat ini sebagai kesempatan paling berharga yang diberikan cinta-Ku kepadamu untuk 

memperoleh pahala yang akan membawamu lebih dekat kepada-Ku. 

61 Tidak lagi mengejar kesenangan atau kesembronoan dunia. Ikutilah cita-cita untuk membuat hidup 

Anda tak tercela, karena Aku akan memberikan Anda kepuasan yang merupakan rangsangan bagi hati 

Anda sepanjang keberadaan Anda. 

62 Pahamilah bahwa banyak kesengsaraan dan penderitaan yang ada di dunia ini. Di setiap 

kesempatan, Anda dapat menemukan mereka yang membutuhkan penghiburan, cinta kasih, balsem 

penyembuhan dan keadilan. Bukalah hati Anda untuk setiap rasa sakit. Jadilah orang yang berbelas kasih 

sehingga Anda dapat mendengar ratapan mereka yang menangis, dan kembangkan intuisi sehingga Anda 

dapat berempati dengan mereka yang tetap diam dan menyembunyikan penderitaan mereka. 

63 Jangan bertindak sebagai tuan terhadap orang miskin, karena tidak seorang pun boleh merasa 

dirinya sebagai Tuhan, Raja atau Tuan jika ia tidak ingin melihat dirinya direndahkan di hadapan mereka 

yang telah direndahkannya pada hari keadilan-Ku. 

64 Jangan berpaling dari mereka yang dalam keputusasaan mereka menghujat Aku atau melawanmu. 

Aku memberimu setetes balsem-Ku untuk mereka. 

65 Bersiaplah untuk memaafkan siapa saja yang menyakiti Anda dalam hal yang paling Anda 

sayangi. Sesungguhnya saya katakan kepada Anda, setiap kali Anda memberikan pengampunan yang tulus 

dan sejati dalam salah satu cobaan ini, itu akan menjadi tahap lain yang Anda capai di jalan evolusi 

spiritual Anda. 

66 Jadi, apakah engkau akan merasa kesal dan menolak pengampunan kepada mereka yang 

membantumu mendekat kepada-Ku? Maukah engkau meninggalkan kenikmatan rohani dengan 

menjadikan-Ku sebagai teladanmu dan membiarkan kekerasan menggelapkan otakmu untuk membalas 

setiap pukulan? 

67 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, umat manusia ini belum mengetahui kuasa pengampunan 

dan mukjizat yang dihasilkannya. Begitu mereka beriman kepada Firman-Ku, mereka akan meyakinkan 

diri mereka sendiri tentang kebenaran ini. 

68 Umat yang terkasih, Aku tinggalkan air yang memuaskan dahaga dan menyembuhkan setiap 

kejahatan. 

69 Aku datang mencari hati untuk tinggal di dalam mereka, sehingga ketika mereka mendengar 

Firman-Ku, mereka dapat mengenali misi rohani mereka. Aku ingin engkau belajar berdoa, berbicara 

dengan Bapa surgawi, memikirkan dan merasakan apa yang ingin engkau komunikasikan kepada-Ku - 

dengan keintiman dan kejujuran seperti yang diajarkan Yesus kepadamu. Tetapi jangan lakukan seperti 

mereka yang setiap hari mengulang-ulang: "Kehendak-Mu, Tuhan, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti 

di surga", dan yang dalam kenyataannya tidak tahu apa yang mereka katakan, karena sebenarnya mereka 

sama sekali tidak setuju dengan kehendak-Ku! 

70 Waktunya telah tiba bagi umat untuk bangkit dan melaksanakan ajaran Ilahi-Ku. Itulah sebabnya 

Aku telah menggerakkan Anda untuk menyederhanakan hidup Anda dan membebaskan hati Anda dari 

keinginan materi. 

71 Pengamalan ajaran-Ku adalah kembali ke kehidupan sederhana di masa lalu, tetapi pada saat yang 

sama merupakan langkah maju dalam pengetahuan spiritual. 

72 Orang-orang terpilih saat ini tidak dipilih secara acak; untuk setiap anak-anak-Ku ada alasan ilahi 

untuk pilihan tersebut. Agar engkau dapat memenuhi tugas yang untuknya engkau ditakdirkan bahkan 

sebelum engkau datang ke bumi, dan untuk membantumu memenuhinya, Aku memberitahukannya 

kepadamu melalui petunjuk-Ku. 

73 Tidakkah engkau mengalami betapa Aku telah mengujimu untuk memberikan kekuatan dan baja 

imanmu? Tidakkah Anda merasakan kehausan yang tak terpadamkan untuk mencapai dan mengetahui hal-

hal rohani? Tidakkah Anda merasa tertekan dan sesak napas dalam atmosfer (spiritual) yang mengelilingi 

dunia? Apakah Anda tidak memperhatikan - tetapi tanpa mengetahui "mengapa" - bagaimana Anda 
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melarikan diri dari kotoran? Semua tanda ini adalah bukti bahwa Anda telah ditakdirkan untuk tugas 

spiritual yang lebih diutamakan daripada semua tugas lain yang Anda lakukan di bumi. 

74 Jiwa ingin hidup, ia mencari keabadiannya, ia ingin membersihkan dan memurnikan dirinya 

sendiri, ia lapar akan pengetahuan dan haus akan cinta kasih. Biarkan ia berpikir, merasakan dan 

bertindak, biarkan ia menggunakan sebagian waktu yang Anda miliki untuk dirinya sendiri, sehingga ia 

dapat memanifestasikan dirinya di dalamnya dan menyegarkan dirinya dengan kebebasannya. 

75 Dari semua yang ada di dunia ini, hanya jiwa Anda yang akan tetap ada setelah kehidupan ini. 

Biarlah ia mengumpulkan kebajikan dan pahala dan menyimpannya di dalam dirinya sendiri, sehingga 

ketika saat pembebasannya tiba, ia tidak akan menjadi jiwa yang malang di gerbang Tanah Perjanjian. 

Damai sejahtera-Ku menyertai Anda! 
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Instruksi 112 
1 Akulah makanan bagi jiwa, Akulah pemilik semua yang Anda butuhkan, Akulah cahaya di jalan 

perkembangan Anda. 

2 Aku ingin agar engkau mengenal-Ku. Dahulu Aku berada di antara kamu sebagai manusia; hari ini 

Aku datang dalam roh untuk menunjukkan kepadamu bahwa Aku benar-benar ada di dalam diri anak-

anak-Ku dan bahwa Aku dapat berbicara melalui organ pemahaman mereka. Di masa depan, hanya cahaya 

inspirasi-Ku yang akan mencapai rohmu. Tetapi dalam setiap bentuk yang Aku gunakan untuk berbicara 

kepadamu, akan selalu ada pelajaran baru dan fase baru pewahyuan yang Roh-Ku hadirkan di hadapanmu 

sehingga engkau dapat mengenal-Ku lebih baik. 

3 Dari zaman ke zaman, orang mendapatkan gagasan yang lebih jelas tentang Aku. Mereka yang 

telah mengenal-Ku melalui Kristus memiliki konsepsi yang lebih dekat kepada kebenaran daripada mereka 

yang mengenal-Ku hanya melalui Hukum Musa. Allah yang diikuti dan ditaati oleh banyak orang karena 

takut akan kebenaran-Nya kemudian dicari sebagai Bapa dan sebagai Guru ketika benih kasih Kristus 

bertunas di dalam hati mereka. 

4 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu. Saya tidak mengirimkan rasa sakit kepada Anda. 

Pernahkah Anda melihat cinta kasih yang dengannya tukang kebun merawat kebunnya? Nah, engkau 

bagaikan taman yang sangat luas bagi-Ku, di mana Aku memandangmu seperti bunga lili api, mawar atau 

bunga lili putih. Tetapi jika kelopak matamu tertutup terhadap embun cinta-Ku, wajarlah jika engkau 

merasa lemah ketika angin badai menderamu. Jadi, mengapa engkau berpikir bahwa Akulah yang 

menghukummu? Adalah suatu kesalahan untuk mengaitkan penyebab penderitaan dan kepahitanmu 

kepada-Ku, karena seorang ayah hanya menginginkan kebahagiaan anak-anaknya. 

5 Begitu engkau menyadari kurangnya keharmonisanmu dengan apa yang telah diciptakan dan 

dengan Hukum-Ku, engkau akan menyesal menyalahkan-Ku atas kemalanganmu dan engkau akan 

memahami bahwa engkaulah yang menciptakan rasa sakit. 

6 Di masa lalu, ketika umat manusia belum sampai pada pengetahuan tentang Tuhan yang sejati, 

mereka melihat adanya dewa dalam setiap kekuatan alam. Oleh karena itu, ketika kekuatan-kekuatan ini 

dilepaskan, orang-orang mengatakan bahwa itu adalah pembalasan dari dewa-dewa mereka, tanpa 

menyadari bahwa mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri dari efek elemen-elemen yang 

dilepaskan demi dosa-dosa mereka. 

7 Anda masih mempertahankan sesuatu dari keyakinan ini; karena ketika Anda melihat atau 

mendengar gempa bumi, badai, atau wabah yang menimpa bangsa-bangsa, kota-kota, atau negara-negara, 

Anda berseru: "Itu adalah hukuman dari Allah." 

8 Aku telah mengungkapkan kepada Anda pada saat ini bahwa manusia memiliki kuasa atas 

kekuatan alam, suatu kuasa yang belum Anda temukan sampai sekarang. Aku telah mengajarkan 

kepadamu bahwa siapa pun yang berdoa dan hidup sesuai dengan hukum-hukum-Ku dapat mencapai 

ketaatan dengan kekuatan-kekuatan unsur dan didengar oleh alam. Apakah ini tampak menakjubkan bagi 

Anda? Ingatlah bagaimana Yesus juga memberi Anda, di antara contoh-contoh pengajaran-Nya, 

bagaimana Ia menundukkan Alam kepada perintah-Nya. Jangan lupa bahwa ketika Guru sedang berlayar 

bersama murid-murid-Nya di atas perahu di Laut Galilea, tiba-tiba perahu itu berbusa. Ketika Ia melihat 

ketakutan para rasul-Nya, Ia mengulurkan tangan-Nya dan memerintahkan ombak untuk tenang, dan 

mereka langsung taat seperti hamba-hamba yang taat. 

9 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, masih banyak yang harus engkau semua pelajari dan 

pahami dalam contoh-contoh itu untuk memahami ajaran-Ku yang baru. Cukuplah bagimu untuk beriman 

kepada firman-Ku sehingga engkau dapat menyaksikan kuasa iman dalam penggenapan hukum-Ku di 

masa-masa krisis yang sulit dalam hidupmu. 

10 Betapa senangnya hatimu ketika engkau berdoa dalam salah satu pencobaan ini dan secara nyata 

mengalami kebenaran-Ku. Dengan iman, dengan spiritualisasi dan kerendahan hati, Anda akan mencapai 

doa yang benar yang akan mencegah Anda untuk terus menjadi korban dari perubahan nasib bumi. Karena 

jika Anda hidup selaras dengan hukum-hukum yang mengatur kehidupan Anda, segala sesuatu yang ada di 

sekitar Anda akan melayani Anda. Ingatlah ajaran-ajaran-Ku, yang Aku sampaikan kepadamu dengan 

begitu banyak cinta kasih melalui organ akal budi manusia. Ketika sinar-Ku mengendap dalam pikiran si 
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pembawa suara, ia menjadi Firman tanpa kehilangan makna ilahinya. Cahaya yang saya umumkan kepada 

Anda dalam alegori di Era Kedua ini adalah suar yang akan memandu jiwa-jiwa ke pelabuhan 

keselamatan. Aku telah memanusiakan ilham-Ku sehingga ketika engkau mendengarkan-Ku, engkau akan 

memahami isi wahyu-Ku dan cara untuk mempraktikkan ajaran-Ku. Besok, ketika hubungan yang Aku 

miliki denganmu berakhir, cahaya-Ku akan terus menerangi roh manusia. 

11 Jika pada masa itu Darah Anak Allah dicurahkan untuk semua orang, sekarang Cahaya Roh-Ku 

akan turun ke atas semua manusia dan ke atas setiap roh. 

12 Di kedalaman setiap manusia, terdengar dering lonceng yang tidak memungkinkan Anda untuk 

tertidur. Itu adalah suara-Ku yang memanggil Anda dan mengundang Anda untuk berdoa, merenung dan 

berkontemplasi. Beberapa orang berhenti sejenak pada panggilan ini dan pergi ke arahnya; yang lain 

menolak suara itu, membiarkan cangkang keras dari sifat material mereka terlihat. Oleh karena itu, 

sementara beberapa orang bersegera untuk membangkitkan kehidupan sejati, yang lainnya bermalas-

malasan. 

13 Berapa banyak di antara engkau semua yang telah mengalami anugerah mendengar Firman-Ku 

yang berkata kepada-Ku di dalam hatimu: "Tuhan, mengapa Engkau menunda begitu lama untuk datang 

kembali ke dunia?" - Untuk ini saya katakan kepada Anda: Bagi-Ku, selama ini hanya berarti sesaat. Aku 

dapat memberitahukan kepadamu, sejak Aku memberikan firman-Ku yang terakhir di Kalvari sampai hari 

Aku memberikan firman pengajaran-Ku yang pertama di zaman ini, tidak ada waktu yang berlalu bagi-Ku. 

Rentang waktu antara kepergian-Ku di zaman itu dan kedatangan-Ku di zaman ini begitu singkat sehingga 

Aku mengibaratkannya seperti cahaya halilintar yang menyambar di timur dan padam di barat. 

14 Kadang-kadang orang menganggap diri mereka begitu tidak layak bagi-Ku sehingga mereka tidak 

mengerti bahwa Aku bisa sangat mengasihi mereka; dan ketika mereka telah mengundurkan diri untuk 

hidup jauh dari Bapa mereka, mereka mengatur kehidupan sesuai dengan imajinasi mereka sendiri, 

menciptakan hukum-hukum mereka dan membuat agama-agama mereka. Itulah sebabnya mengapa 

mereka sangat terkejut ketika mereka mengalami kedatangan-Ku. Kemudian mereka bertanya kepada diri 

mereka sendiri: "Sebenarnya, apakah Bapa kita begitu mengasihi kita sehingga Dia mencari cara untuk 

berhubungan dengan kita dengan cara ini?" 

15 Kalian anak-anak manusia, Aku hanya bisa mengatakan kepadamu bahwa Aku tidak akan 

membiarkan apa yang menjadi milik-Ku binasa - dan kalian adalah milik-Ku. Aku mencintaimu sebelum 

engkau ada, dan aku akan mencintaimu selamanya. 

16 Jika engkau telah menunda kepulanganmu kepada-Ku dan mengalami banyak kemalangan di 

sepanjang jalan, itu tidak berarti bahwa kasih-Ku telah berkurang karena dosa-dosamu. Suara-Ku, melalui 

hati nuranimu, sebenarnya selalu mendesakmu untuk datang kepada-Ku di jalan kebenaran. Akulah pintu 

gerbang yang terbuka untuk selama-lamanya, mengundangmu untuk memasuki tempat kudus-Ku di mana 

warisanmu berada. 

17 Ajaran-Ku telah menginstruksikan kamu untuk mengubah pelanggaran menjadi perbuatan baik. 

Yakinlah bahwa barangsiapa yang memikul salib Tuhannya dan mengikuti-Nya akan segera merasakan 

peningkatan jiwanya. 

18 Ini bukan ajaran terakhir yang menerangi Zaman Ketiga. Hukum-Ku sekarang bersinar di dalam 

semua hati nurani sebagai matahari ilahi. Kemandekan atau kemerosotan hanya khas manusia, dan selalu 

merupakan akibat dari kejahatan, kelemahan atau ketidaksopanan nafsu. Jika umat manusia pernah 

membangun kehidupannya di atas fondasi spiritual dan membawa cita-cita kekekalan yang diilhami oleh 

Ajaran-Ku, maka umat manusia akan menemukan jalan menuju kemajuan dan kesempurnaan, dan tidak 

akan pernah lagi menyimpang dari jalur perkembangannya. 

19 Jika Aku memberikan rohmu satu benih untuk ditabur, rohmu harus mengembalikan seratus benih 

kepada-Ku. Tidakkah Anda melihat pelipatgandaan benih di bumi? Lakukan hal yang sama kepada 

mereka! Aku menciptakan hanya satu benih dari setiap jenis, dan lihatlah bagaimana benih-benih itu 

berkembang biak tanpa henti. 

20 Anak-anak terkasih, apakah menurutmu perlu bagi-Ku untuk kembali ke dunia untuk mencurahkan 

darah-Ku sekali lagi untuk membuatmu memahami kasih-Ku? Tidak, bukti ini tidak lagi diperlukan, 

karena sekarang cukup berdoa dan bermeditasi selama beberapa saat setiap hari, dan terang-Ku sudah akan 
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menembus jiwamu dengan menyegarkan. Cahaya ini adalah cahaya Sang Guru, akan menjadi suara-Ku, 

yang akan mengungkapkan kepadamu banyak ajaran yang tidak kamu ketahui, tetapi yang harus kamu 

ketahui, sehingga kamu dapat hidup dalam pengetahuan penuh di Era Ketiga, Era Cahaya dan 

Spiritualisasi. 

21 Pada Zaman Kedua itu, orang-orang mencari-Ku lebih sebagai Dokter daripada sebagai Guru, 

karena orang-orang selalu percaya bahwa rasa sakit tubuh lebih besar daripada jiwa. Yesus bersedia dan 

mengizinkan orang sakit untuk berpaling kepada-Nya. Dia tahu bahwa rasa sakit ini adalah cara yang 

menarik orang kepada terang Firman-Nya. 

22 Ketika orang buta melihat kembali dan orang kusta dibersihkan, ketika orang lumpuh 

meninggalkan kemah mereka dan orang yang kerasukan dibebaskan dari pengaruh (dunia lain) dan obsesi 

mereka, mereka adalah saksi hidup bahwa Yesus adalah Tabib Tabib. 

23 Untuk waktu yang lama orang-orang meminta-Ku karena hal ini, bahkan ketika Aku tidak lagi 

bersama mereka di dunia. Tetapi sekarang ini, ketika seorang dokter datang ke samping tempat tidur Anda 

dan Anda menaruh semua kepercayaan Anda kepadanya dan mempercayakan hidup Anda kepada ilmu 

pengetahuannya, Anda lupa bahwa kehidupan keduanya tergantung pada-Ku. Anda lupa pada saat ini 

untuk berdoa kepada Bapa anda untuk memohon dari-Nya pencerahan bagi manusia ilmu pengetahuan dan 

balsem penyembuhan bagi penderitaan anda. Alih-alih ruangan sakit itu dipenuhi dengan cahaya dan 

diresapi dengan kekuatan dan harapan, ruangan itu tetap sedih dan suram karena kurangnya spiritualisasi. 

24 Kapankah engkau akan mencari-Ku lagi dengan iman yang dengannya orang-orang sakit pada Era 

Kedua mendekati-Ku? Aku harus memberitahukan kepadamu bahwa Aku haus akan imanmu dan jika 

engkau menaruh kepercayaanmu kepada-Ku, engkau akan mendapatkan hak atas mukjizat-mukjizat besar 

yang Aku sediakan bagimu. 

25 Aku tidak menyangkal pengakuan-Ku kepada para ilmuwan, karena Aku telah memberi mereka 

tugas yang mereka lakukan. Tetapi banyak di antara mereka yang tidak memiliki doa, cinta kasih, dan 

peningkatan semangat untuk menjadi dokter sejati bagi manusia. 

26 Aku juga akan berbicara kepada mereka, tetapi suara-Ku akan berarti penghakiman bagi mereka 

ketika mereka menyaksikan murid-murid-Ku menyembuhkan orang sakit, yang ilmu pengetahuan tidak 

tahu bagaimana cara menyembuhkannya, melalui sarana rohani; dan kemudian, ketika manusia 

menyembuhkan satu sama lain melalui karunia rohani mereka, para materialis akan membuka mata 

mereka di hadapan wahyu ini dan akan berkata: "Sungguh, di luar ilmu pengetahuan kita, ada 

kebijaksanaan dan kekuatan yang lebih tinggi dari kita". 

27 Kepada kalian, umat, saya katakan agar kalian tidak melupakan karunia ilahi ini, karena melalui 

karunia ini kalian akan menyebarkan cahaya dalam jiwa-jiwa, membawa penghiburan bagi yang menderita 

dan mempertobatkan banyak orang dengan membebaskan mereka dari kesedihan mereka. 

28 Rasa sakit adalah jalan yang menuntun orang ke sumber kesehatan, yaitu Aku. Tetapi ingatlah 

selalu bahwa Aku telah memberimu setetes balsem penyembuhan-Ku sehingga engkau dapat 

menggunakannya setiap kali ada orang yang mengetuk pintumu. Berjaga-jagalah dan berdoalah agar 

panggilan pertolongan ini selalu siap bagi Anda. 

29 Murid-murid Era Ketiga, sesungguhnya Aku berkata kepadamu, karena engkau telah menerima 

wahyu-wahyu-Ku yang baru, engkau harus menafsirkan dengan benar dan tepat isi ajaran-ajaran di masa 

lalu. 

30 Semua yang telah diwahyukan kepada Anda di dalamnya memiliki makna ilahi, bahkan jika 

tampak bagi Anda bahwa pada beberapa kesempatan mereka berbicara tentang kehidupan manusia. 

Carilah isi spiritual mereka dan Anda akan menemukan bahwa mereka selalu menunjukkan kehidupan 

spiritual kepada Anda. 

31 Jangan terlalu banyak memikirkan studi tentang huruf-huruf, yang merupakan hal yang dangkal, 

karena hal ini bisa membawa Anda ke dalam kebingungan. Tembuslah makna Firman, di sana Anda akan 

menemukan kebenaran. Pastikan bahwa pengawasanmu sederhana, karena itu adalah Firman-Ku, dan 

jangan mempersulit untuk memahami apa yang jelas, keras dan alami. 

32 Doa dan perenungan spiritual adalah apa yang diperlukan untuk mempelajari pelajaran-pelajaran 

ilahi. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, siapa pun yang mencari terang-Ku dengan cara ini akan 
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segera menemukannya. Saya telah menunjukkan kepada Anda bahwa dengan doa seseorang memperoleh 

kebijaksanaan. 

33 Murid yang dengan cara ini mencari Firman-Ku dan dengan cara ini meminta nasihat dari Gurunya 

akan selalu menemukan kebenaran dan tidak pernah jatuh ke dalam kebingungan. 

34 Akan tiba saatnya ketika kepekaanmu terhadap hal-hal spiritual akan memungkinkanmu untuk 

dengan mudah menemukan makna spiritual yang terkandung dalam setiap Firman yang berasal dari-Ku. 

35 "Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini" Aku katakan kepadamu di Era Kedua; oleh karena itu Aku 

berbicara kepadamu tentang kerajaan rohani. "Akulah Jalan" Aku juga berkata kepadamu, membuatmu 

mengerti bahwa Aku akan mempersiapkan jalan bagimu yang akan membawamu untuk tinggal bersama-

Ku di Rumah Surgawi. 

36 Untuk kehidupan manusia, Hukum Taurat yang Kuberikan kepadamu melalui Musa sudah cukup; 

tetapi untuk menjalani kehidupan kekal, "Firman" Tuhan perlu menyertai Anda, sehingga Dia dapat 

mempersiapkan jalan bagi Anda menuju Surga yang sejati. Tetapi karena dalam perjalanan menuju rumah 

cahaya, kesempurnaan dan cinta kasih yang tinggi - ada penyergapan, tebing dan godaan, maka perlu 

bahwa di jalan sang penempuh jalan muncul bintang, suar, sinar cahaya yang akan menerangi langkahnya. 

Cahaya ini adalah cahaya Roh-Ku, yang telah datang kepadamu untuk menghilangkan keraguan, 

ketidaktahuan dan ketidakpastian. 

37 Lihatlah bagaimana Aku telah memberitahukan kepadamu, selangkah demi selangkah dan sedikit 

demi sedikit, jalan Roh sejak saat engkau diatur oleh hukum alam, yaitu, oleh perintah hati nurani, sampai 

saat ini ketika engkau menerima terang rohani melalui ilham. 

38 Inspirasi ini adalah buah dari jalan panjang perkembangan yang tidak dapat Anda hentikan dan 

yang akan memberi Anda kesempurnaan yang diperlukan sehingga Anda dapat memetik buah terbaik. 

39 Hari ini saya katakan kepada Anda: Selamat datang, para penempuh jalan yang tak kenal lelah di 

jalan menuju kesempurnaan. Datanglah kepada-Ku semua yang lapar dan haus dalam roh, karena setiap 

orang yang tahu bagaimana menerima Firman ini dan mengambil intisarinya dari Firman ini akan 

menemukan kedamaian. 

40 Aku memberkati orang yang telah melangkah dengan tenang dan teguh, karena ia tidak akan 

tersandung. Aku mencerahkanmu sehingga engkau dapat berperilaku seperti murid-murid yang baik dari 

ajaran-Ku. 

41 Waktu yang telah saya tetapkan untuk akhir proklamasi di Era ini adalah akhir tahun 1950 - 

periode yang tepat untuk persiapan Anda. Karena jika Firman-Ku ditarik darimu sebelum hari yang 

ditentukan untuk pengakhirannya, banyak dari antaramu akan melemah, dan yang lainnya akan kembali ke 

kebiasaan lamamu. Takdirmu telah direncanakan dengan sangat sempurna dan cobaan yang engkau hadapi 

adalah motivasi bagimu untuk mengarahkan pikiranmu ke atas dan mengasihi-Ku. Jika dalam hidupmu 

engkau hanya mendapatkan kepuasan dan kelimpahan materi, engkau telah berhenti di jalan spiritual dan 

menjauhkan dirimu dari-Ku; tetapi sekarang Aku telah mempercayakan kepadamu kesempatan baru untuk 

memenuhi tugasmu. Namun demikian, jangan lupa bahwa keberadaan Anda di bumi hanyalah sesaat di 

tengah-tengah kekekalan, dan bahwa jika Anda membiarkan momen ini tidak digunakan, Anda akan 

mengenali sisa-sisa dan kurangnya cahaya dalam roh Anda ketika Anda terbangun di alam barzakh. Ini 

akan menjadi kebangkitan yang menyedihkan bagi jiwa, karena jiwa akan menyadari kemiskinan dan 

ketelanjangannya sebagai akibat dari tidak memenuhi tugasnya dan harus mencucurkan air mata karena 

waktu yang hilang sampai ia memurnikan dirinya sendiri. 

42 Ya, murid-murid, ia kemudian harus melakukan penebusan untuk membungkam celaan hati nurani 

dan membuat dirinya layak untuk melanjutkan perkembangannya. 

43 Selalu berjalan di jalur hukum dan hukum akan melindungi Anda. 

44 Betapa sedikitnya murid-murid-Ku dan betapa banyaknya umat manusia! Namun Aku menguatkan 

mereka yang telah mampu mengambil misi dan tanggung jawab ini ke atas diri mereka sendiri, karena 

mereka siap untuk berangkat menabur ketika Aku memanggil mereka untuk melakukannya. Sampai saat 

itu mereka akan memiliki ketaatan seorang hamba dan kekuatan jiwa seorang rasul. 

45 Ketika Firman-Ku tidak lagi didengar seperti sekarang dan tidak dapat lagi memperingatkanmu, 

ketika musuh mendekat dan air yang tidak murni ingin mengaburkan mata air jernih yang telah 
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Kupercayakan kepadamu, engkau harus berlindung dalam doa dan hati nuranimu akan memberitahukan 

kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Dalam terang hati nurani, saya hadir dan akan selalu demikian. 

46 Engkau sudah tahu rasa buah dari pohon ini, dan Aku memperingatkanmu agar engkau tidak 

diperdaya oleh nabi-nabi palsu di masa depan; tetapi engkau juga harus memperhatikan sesamamu dengan 

mengajar mereka untuk membedakan esensi ajaran-Ku (dari ajaran lain). Ada tertulis bahwa setelah 

kepergian-Ku, akan muncul nabi-nabi palsu yang akan datang dan mengatakan kepada umat-Ku bahwa 

mereka adalah utusan-Ku dan datang dalam nama-Ku untuk melanjutkan pekerjaan yang telah Aku 

selesaikan di antara kamu. 

47 Celakalah kamu jika kamu tunduk kepada nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu, atau jika kamu 

menambahkan perkataan yang tidak memiliki isi rohani kepada pengajaran-Ku, karena dengan demikian 

akan terjadi kebingungan yang besar! Oleh karena itu, Aku berkata kepadamu lagi dan lagi: "Berjaga-

jagalah dan berdoalah." 

48 Aku telah menundukkan manusia pada dua hukum, dan adalah kehendak-Ku bahwa engkau, para 

pekerja-Ku, memenuhi keduanya, sehingga dalam persatuan roh dan materi engkau dapat mencapai 

pekerjaan yang sempurna dalam hidupmu. Dalam setiap hukum-Ku, Aku telah menempatkan hikmat dan 

kesempurnaan-Ku. Penuhi keduanya, karena keduanya akan membawamu kepada-Ku. Jangan berusaha 

untuk hidup di bumi seolah-olah Anda sudah berada di dalam spiritual, karena Anda akan jatuh ke dalam 

fanatisme, yang merupakan spiritualisasi palsu. Hal ini akan menyebabkan tubuh Anda menjadi sakit dan 

tenggelam ke dalam kubur sebelum waktunya, tanpa Anda menyelesaikan misi Anda. Maka, pahamilah 

bahwa roh telah dianugerahi kecerdasan yang lebih tinggi untuk menjadi pemandu dan penguasa tubuh. 

49 Hari ini Anda tinggal di lembah perjuangan dan rasa sakit, di mana cobaan mengatakan kepada 

Anda setiap saat bahwa rumah ini bersifat sementara, tetapi semua yang belum Anda capai saat ini akan 

Anda miliki besok. Kedamaian dan sukacita yang hanya berlangsung sesaat di dunia ini, akan abadi di 

Rumah Spiritual. Oleh karena itu, Aku mengundang Anda ke dalam kerajaan kedamaian abadi dan 

kepuasan tanpa akhir. Persiapkan diri kalian untuk perjalanan besar, Aku menanti kalian. 

50 Belajarlah untuk mendengar suara hati nurani Anda dan Anda akan mendengar suara-Ku berbicara 

kepada hati Anda. Suara batin ini adalah suara Bapa Anda - selalu baik, mendorong dan meyakinkan. 

51 Hari ini Aku telah melintasi jalanmu dan engkau telah menerima-Ku dengan sukacita di dalam 

rohmu. Pertemuan antara Guru dan para calon muridnya sangat membahagiakan. 

52 Sekte-sekte mempersiapkan diri mereka sendiri dan berbicara tentang kedatangan-Ku yang sudah 

dekat. Namun, ketika Aku mendekati mereka secara rohani, mereka tidak merasakan-Ku karena mereka 

kurang peka dan karena mereka tidak percaya. Aku berkata kepada umat-Ku bahwa pada saat ini orang-

orang besar, para cendekiawan dan imam akan mengenali-Ku dan merasakan-Ku dalam bentuk yang telah 

Kupilih untuk membuat diri-Ku dikenal oleh umat manusia di zaman ini. Aku akan memilih dari antara 

mereka yang harus melayani-Ku; karena setelah Aku mempersiapkan mereka, Aku akan mengutus mereka 

untuk memberitakan wahyu dan ajaran-Ku di masa ini. 

53 Aku telah memanggilmu ke meja cinta-Ku, di meja itu kamu telah menikmati makanan ilahi: roti 

dan anggur Roh. Oh, seandainya saja Anda semua mengerti seperti apa rasa lapar Roh itu: dengan kasih 

yang besar, Anda akan mencari mereka yang lapar! Saat-saat di sini adalah saat-saat peringatan bagi 

kalian, murid-murid baru-Ku. Tidak demikian halnya bagi-Ku, yang adalah Hadirat yang Kekal. Sengsara 

dan kematian pengorbanan-Ku terus berlanjut secara rahasia, Darah-Ku (yang tercurah) masih segar. 

Tetapi Anda, yang sementara berada di bumi dan bagaikan atom-atom dalam kekekalan, mengingat dan 

mengalami kembali, sebagai sesuatu yang jauh, Sengsara yang diwariskan Sang Guru kepada Anda 

sebagai wasiat cinta kasih yang terbesar. Dengarkanlah Aku dan belajarlah, dengan cara ini engkau akan 

dapat mencintai ajaran-Ku, melayani saudara-saudaramu dan menyempurnakan dirimu secara rohani. Jika 

Anda bercita-cita untuk menjadi tuan di antara manusia, Anda hanya perlu mengikuti Yesus. Dengan 

mendengarkan-Ku, engkau tidak akan lagi menjadi anak-anak bodoh yang bertanya tentang segala sesuatu 

karena mereka tidak tahu apa-apa, dan engkau akan menjadi murid-murid yang akan merasa diilhami oleh 

Roh-Ku ketika mereka membuka bibir mereka untuk berbicara tentang ajaran-Ku. Dalam pertanyaan-

pertanyaan orang, perkataan Anda akan menjadi cahaya yang menyalakan obor iman di setiap hati. 
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54 Akulah Jalan, Kebenaran dan Hidup, dan itulah sebabnya Aku datang kepadamu dan menuangkan 

kasih-Ku ke dalam cawan di atas meja ini sehingga engkau dapat meminumnya sampai dahagamu 

terpuaskan. Aku tidak datang untuk menyelamatkan beberapa orang, tetapi setiap jiwa yang membutuhkan 

terang. Namun Aku hanya menyiapkan beberapa orang saja, agar mereka dapat menyelamatkan orang lain, 

dan mereka pada gilirannya menyelamatkan orang lain. 

55 Bangsa-bangsa menderita, tertekan dan sakit. Mereka tidak lagi mengharapkan ilmu pengetahuan 

atau kekuatan manusia untuk memecahkan kesulitan dan kepahitan mereka. Orang-orang mulai percaya 

bahwa hanya mukjizat yang bisa menyelamatkan mereka. Banyak dari mereka tahu bahwa para nabi dari 

Era Pertama mengumumkan kedatangan-Ku yang baru; banyak dari mereka tahu bahwa segala sesuatu 

yang terjadi di dunia saat ini sesuai dengan tanda-tanda yang dinubuatkan untuk waktu kedatangan-Ku dan 

kehadiran-Ku di antara kamu. Segera semua orang akan tahu bahwa Zaman Ketiga telah tiba dan bahwa 

Aku telah menyatakan diri-Ku sesuai dengan apa yang telah diumumkan; bahwa Aku datang "di atas 

awan", yaitu dalam roh, untuk mengirimkan Firman-Ku sebagai sinar terang ke dalam pikiran orang-orang 

pilihan-Ku. Tetapi melalui siapakah manusia akan menerima Kabar Baik dan semua kesaksian yang telah 

Kukatakan dan Kulakukan di antara kamu? Melalui siapakah hal ini akan terjadi kalau bukan melalui 

mereka yang telah mendengarkan Aku? 

56 Inilah mejanya, duduklah di meja itu, angkatlah semangatmu dan rasakan kehadiran-Ku. 

Rasakanlah bukan hanya dengan roh, tetapi juga dengan daging, jika engkau benar-benar merohanikan 

dirimu sendiri dan gemetar saat bersentuhan dengan cahaya-Ku. 

57 Ketika engkau bangkit secara batiniah, berlama-lama beberapa saat di dunia roh sehingga pada saat 

ini Aku dapat menerimamu sebagai wakil umat manusia dan di dalam dirimu memberkati orang-orang, 

menghibur para pelayat, orang sakit, dan para penderita yang kesepian. Ingatlah bahwa sekarang ada lebih 

banyak janda dan anak yatim piatu daripada sebelumnya di dunia Anda. 

58 Di dalam kamu yang berdoa di sini, Aku menerima semua ras, semua bangsa, agama dan sekte, 

karena kamu telah meminum anggur kehidupan kekal. Aku mencurahkan kuasa kasih-Ku ke atas setiap 

roh, sehingga tidak ada satu pun dari anak-anak-Ku yang lapar atau haus akan keadilan pada saat-saat ini. 

59 Dalam menghadapi dosa dunia, cahaya Roh-Ku harus sampai kepadamu. Jika dulu engkau 

menyebabkan darah, keringat dan air mata meluap dari Tubuh-Ku, sekarang engkau akan menyebabkan 

Sang Guru mencurahkannya sebagai terang atas penderitaan, kerusakan dan kegelapan manusia. 

60 Besarlah penderitaan dan dosa-dosa yang menyelimuti bangsa-bangsa seperti mantel kesedihan. 

Tetapi hari ini, ketika engkau tidak dapat melihat-Ku menangis atau berdarah, engkau akan merasakan 

pada rohmu aliran pengampunan-Ku yang tak habis-habisnya, cinta-Ku dan cahaya-Ku. 

61 Inilah Darah-Ku yang baru yang Kucurahkan ke atas umat manusia hari ini. Pada saat-saat ini 

rohmu sedang menyegarkan dirinya di wilayah-wilayah yang dapat ia naiki dalam persekutuan dengan-Ku 

ini. Tetapi jangan lupa bahwa Elia, Gembala rohani, yang mempersiapkanmu dan menuntunmu kepada-Ku 

untuk menerima Sabda Gurumu dan pada saat yang sama belaian lembut Maria, Bunda Surgawimu, yang 

Rohnya selalu hadir dalam diri-Ku. 

62 Aku akan meninggalkan kedamaian di dalam hatimu, karena setelah ini akan datang saat-saat 

kesedihan dan ketakutan. Persiapkan diri Anda, karena Anda tidak tahu apa yang akan terjadi di masa 

depan. 

63 Ingatlah bahwa saya telah mengatakan kepada Anda bahwa nabi-nabi palsu dan rohaniwan palsu 

akan muncul. Ingatlah bahwa Aku selalu membuatmu sadar akan cobaan-cobaan ini dan memberitahumu 

bahwa manifestasi-Ku, yang Aku mulai melalui organ pikiran Damiana Oviedo, akan berlanjut sampai 

tahun 1950, dan bahwa setelah tahun itu Aku tidak lagi memanifestasikan diri-Ku dalam bentuk ini. Aku 

telah memberitahumu berkali-kali bahwa setelah waktu itu Aku akan mencurahkan Roh-Ku melalui 

karunia-karunia rohanimu, tetapi ketika periode yang ditetapkan oleh Kehendak-Ku telah berakhir, kamu 

akan menginginkan agar Firman Pembawa Suara tidak berhenti di beberapa komunitas, sementara di 

komunitas lain manifestasi ini tidak lagi - maka celakalah bagi mereka yang akan mencemarkan Perintah-

Ku dan bermaksud untuk menentang Kehendak-Ku! 

64 Saya tidak ingin Anda bertanggung jawab atas pelanggaran berat seperti itu. Tetapi agar engkau 

tidak jatuh dalam pencobaan, engkau harus bekerja untuk persatuanmu, sehingga ketika hari terakhir 
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pernyataan-Ku tiba, engkau semua dapat mendengarnya, bahwa kepergian Guru oleh Pembawa Suara 

adalah final, dan bahwa itu bukan hanya untuk satu tempat pertemuan atau untuk satu jemaat, tetapi untuk 

seluruh umat. 

65 Persiapkanlah dirimu, karena Aku akan mengirimkan panggilan kepada para rohaniwan dari 

komunitas-komunitas religius, kepada para pendeta dan para penguasa, sehingga mereka dapat mendengar 

kata-kata terakhir-Ku. Aku berkata lagi, persiapkanlah dirimu sehingga pada saat ini orang banyak dapat 

menyaksikan perpisahan-Ku. Aku akan mencurahkan kuasa ke dalam rohmu sehingga engkau tidak akan 

merasakan "ketidakhadiran"-Ku, karena pada kenyataannya Aku tidak akan absen. Karena Aku telah 

datang kepadamu melalui jalan roh, engkau harus datang kepada-Ku dengan cara yang sama. 

66 Tugas pembawa suara akan berakhir pada hari yang ditentukan oleh-Ku, tetapi organ 

pemahamannya akan tetap terbuka untuk inspirasi dan semua karunia rohani, seperti halnya "pekerja" atau 

pemimpin dan semua orang yang memenuhi hukum kasih-Ku. Aku belum memberitahukan kepadamu 

bahwa karunia firman juga akan muncul di antaramu dan engkau akan dapat berbicara tentang Pekerjaan-

Ku kepada orang-orang yang berbicara dalam bahasa lain. Kamu semua yang mendengarkan Aku pada 

hari ini Aku akan meminta pertanggungjawaban atas Firman-Ku, karena kamu adalah orang-orang yang 

Aku temukan tersesat dari jalan tetapi yang menemukan jalan yang benar lagi dalam Firman-Ku. Mereka 

yang tiba dalam keadaan miskin dan terisak-isak, hari ini mengenal kedamaian. 

67 Di antara kamu adalah mereka yang datang sebagai paria dan yang sekarang duduk di meja-Ku. Di 

antara orang banyak itu ada orang-orang yang tadinya buta dan sekarang melihat terang, juga mereka yang 

bisu terhadap firman kasih dan belas kasihan dan yang sekarang, yang sudah bertobat, adalah hamba-

hamba-Ku; adalah mereka yang tuli, yang tidak mendengar suara hati nurani, tetapi yang telah pulih 

kemampuannya dan mendengar suara Hakim Tertinggi, dan yang telah belajar mendengar ratapan mereka 

yang menderita. Saya menemukan di antara orang banyak ini wanita yang berzinah dan juga orang berdosa 

yang bertobat, keduanya dituduh dan dicap oleh orang-orang yang sering berdosa lebih banyak daripada 

mereka. Namun Aku mengampuni mereka dan menyuruh mereka untuk tidak berbuat dosa lagi. 

68 Wahai manusia, seandainya saja engkau bisa menyimpan semua firman-Ku di dalam hatimu - 

alangkah kayanya engkau dalam harta rohani, alangkah kuat dan tercerahkannya! Tetapi ingatan dan hati 

Anda lemah. Biarlah Firman-Ku dan esensi rohaninya, yang merupakan lambang Tubuh dan Darah-Ku, 

dan yang merupakan lambang roti dan anggur yang Aku persembahkan kepada murid-murid-Ku pada 

Perjamuan Terakhir, menembus rohmu pada sore hari ini untuk mengingat. 

69 Makanlah roti kehidupan, makanlah untuk semua umat manusia di masa kesakitan, reparasi dan 

pemurnian ini. Sementara engkau menikmati makanan ini, ingatlah bahwa pada saat yang sama jutaan 

manusia sedang mengosongkan cawan yang sangat pahit dan bahwa banyak dari saudara-saudaramu, 

bukannya meminum anggur cinta-Ku, tetapi malah menumpahkan darah sesama mereka di medan perang. 

70 Engkau semua duduk di meja-Ku dan Aku tidak ingin ada di antara engkau semua yang merasa 

menyesal, merasa tidak layak berada di sini, atau merasakan keinginan untuk meninggalkan tempat 

dudukmu dan menyingkirkan dirimu sendiri dari majelis ini. 

71 Memang benar bahwa ada seorang di antara murid-murid-Ku pada waktu itu yang bersekongkol 

melawan Gurunya dan yang, mendengar anjuran-anjuran terakhir-Ku dan kata-kata terakhir dari Wasiat 

kasih-Ku, tidak dapat tetap berada di hadapan-Ku dan meninggalkan Perjamuan Tuhan. Alasannya adalah 

bahwa ia sudah membawa di dalam tasnya potongan-potongan uang yang telah ia jual kepada Tuannya. 

Murid-murid lain tidak mengetahui hal ini, tetapi Yesus mengetahuinya. Ia membuatnya, supaya dengan 

cara ini apa yang tertulis dapat digenapi. Yang Kekal memanfaatkan ketidaksetiaan hati, sehingga segala 

sesuatu yang dinubuatkan oleh-Nya bisa terjadi di dalam Anak-Nya. 

72 Berdoalah, murid-murid Zaman Ketiga, jangan sampai muncul pengkhianat di antara kalian, 

menukar Kebenaran-Ku dengan kesia-siaan dunia, dengan munafik berkata seperti Yudas: "Guru, apakah 

itu aku?" 

Damai sejahtera-Ku menyertai Anda! 
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Instruksi 113 
1 Umat Israel yang terkasih, murid-murid, siswa-siswa dan para pendatang terakhir: Karya-karya roh 

Anda melalui tubuh material dihakimi oleh satu-satunya Pribadi yang dapat menghakimi Anda dalam 

kebenaran. Engkau telah dipandang oleh satu-satunya tatapan yang bisa menembus pikiranmu, dan rohmu 

gemetar mendengar penghakiman ini. Bukan daging yang menyadari kebesaran pelanggarannya, tetapi 

roh, dan rohlah yang tidak berani menatap Wajah Ilahi. Tetapi kamu telah menundukkan tengkukmu untuk 

mendengar suara Hakim, hai murid-murid yang terkasih. Aku mengirimkan berkat-Ku, kasih-Ku dan 

pengampunan-Ku sebagai Bapa. 

2 Kapankah suara hakim tidak lagi mencela anda, dan apakah ia hanya akan melihat bahwa air mata 

anda, seperti embun, membersihkan jiwa dan hati anda? 

3 Aku bersamamu; Aku datang sekali lagi sebagai Guru, sebagai Bapa, sebagai Sahabat dan teman 

seperjalanan di jalan rohmu. Aku telah masuk ke dalam bagian terdalam hatimu, dan di sini Aku berada di 

antara engkau semua untuk mengajar engkau semua dan memberimu Nasihat Surgawi yang menunjukkan 

kepadamu jalan di mana anugerah-Ku berada dan yang darinya engkau semua tidak boleh berpisah. 

4 Elia dengan suaranya sebagai gembala, semua dombanya tahu, kumpulkan dan jagalah kamu di 

kandang domba. Ruang rahasia hati-Ku telah terbuka bagi jiwa-jiwa yang menjelma dan yang tidak 

menjelma, rahmat dan belas kasihan-Ku tercurah ke dalam alam semesta, dalam roh dan kebenaran. - 

Kasih Bapa itu kekal. Tetapi mengingat manifestasi Cinta Ilahi-Ku, siapakah di antara kamu sekalian yang 

telah mendedikasikan dirimu untuk kontemplasi spiritual dan telah memperbarui dirimu untuk mencapai 

spiritualitas? Siapakah murid yang telah memahami dan mempraktikkan instruksi-Ku? 

5 Dari Era Kedua Aku berbicara kepada banyak orang dan dipahami oleh banyak orang, dan jika 

sekarang di Era Ketiga engkau memahami-Ku dan mempraktikkan instruksi yang Aku ingatkan 

kepadamu, berbahagialah; karena pada saat ini engkau akan mengambil langkah maju di jalan menuju 

spiritualisasi. 

6 Sepanjang keberadaanmu, engkau akan hidup melalui penderitaan-Ku sendiri, karena di Era Kedua 

Aku sudah menunjukkan kepadamu bagaimana dilahirkan dan hidup dalam keadaan yang rendah hati. 

Saya mengajarkan Anda untuk hidup sedemikian rupa sehingga Anda "memberikan kepada Allah apa 

yang menjadi milik Allah dan kepada dunia apa yang menjadi milik dunia." Saya mengajarkan kepada 

Anda bahwa ketika saatnya tiba untuk memenuhi Kehendak Bapa, seseorang harus meninggalkan apa 

yang menjadi milik dunia untuk berangkat ke Tanah Perjanjian, Kerajaan Surga. Aku menunjukkan 

kepadamu jalan sempit pengorbanan, cinta kasih, pengampunan, belas kasihan, selalu bergerak maju dan 

ke atas sampai seseorang tiba di salib pengorbanan. 

7 Pada saat ini engkau mengambil-Ku sebagai teladan dalam Sengsara-Ku di Era Kedua itu, karena 

engkau dilahirkan dalam keadaan yang rendah hati dan selama kehidupan manusiamu, engkau mengalami 

rasa sakit, jatuh, duri, penghinaan, dan meneteskan air mata karena cinta akan Karya-Ku. 

8 Di Era Kedua, Guru Ilahi, meskipun murni dalam jiwa dan raga, dibaptis oleh Yohanes di perairan 

Yordan untuk memberikan bukti ketaatan dan kerendahan hati. Tetapi jika Dia yang tidak memiliki noda 

sama sekali tidak menolak lambang penyucian, bagaimana mungkin orang-orang berdosa di Era Ketiga ini 

bisa menyebut diri mereka murni dalam hubungannya dengan manusia? 

9 Setelah Aku mengundurkan diri ke padang gurun untuk bermeditasi dan dengan demikian 

menunjukkan kepada kalian bagaimana bersekutu dengan Sang Pencipta, Aku merenungkan dari 

keheningan padang gurun pekerjaan yang menanti-Ku, untuk membuat kalian menyadari bahwa jika 

kalian akan melaksanakan pekerjaan yang telah Kupercayakan kepada kalian, kalian harus terlebih dahulu 

memurnikan diri kalian. Jadi setelah itu, dalam keheningan keberadaan Anda, carilah persekutuan 

langsung dengan Bapa Anda, dan dengan demikian diperlengkapi - murni, dikuatkan, dan ditentukan - 

mulailah dengan teguh memenuhi misi Anda yang sulit. 

10 Di Era Kedua Aku berkhotbah hanya selama tiga tahun di antara orang banyak yang 

mendengarkan-Ku dan mengikuti-Ku. Kekayaan besar kasih, hikmat, keadilan dan hukum yang ada di 

dalam Roh-Ku dinyatakan tidak hanya dalam firman-Ku, tetapi juga dalam pekerjaan-Ku, dalam 

penampilan-Ku, dalam kuasa penyembuhan yang Aku tanamkan ke dalam diri orang sakit, dalam 

pengampunan yang memperbaharui orang-orang berdosa yang keras kepala, dalam suara-Ku yang 
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membangkitkan orang mati, dalam firman-Ku yang menyingkirkan jiwa-jiwa yang tidak murni dan 

memulihkan cahaya yang hilang kepada mereka. Waktunya telah tiba dan dituliskan ketika Aku harus 

memasuki kota Yerusalem di mana orang-orang Farisi dan imam-imam yang berkuasa pada waktu itu 

hanya menunggu kesempatan untuk membunuh Yesus. Karya-karya-Ku tetap tinggal dalam ingatan yang 

tidak dapat binasa bagi seluruh umat manusia: hari masuknya kemenangan-Ku ke Yerusalem, Perjamuan 

Kudus, penangkapan, malam penderitaan, perjalanan yang menyakitkan dan akhirnya penyaliban. 

11 Pada waktu itu kamu hanya melihat orang yang mengajar kamu, yang menangis dan menderita 

bagi murid-murid-Nya dan orang banyak. Hari ini anda memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dan 

melihat kedalaman pekerjaan itu, dan anda menangis bukan hanya karena penderitaan manusiawi Yesus, 

dan anda juga tidak tergerak hanya karena darah yang mengalir dari tubuh-Nya, tetapi melalui studi dan 

peningkatan spiritual anda memahami bahwa di dalam dan di sekitar manusia itu ada Roh Ilahi, yang 

dengan cahaya-Nya mengajar manusia untuk memenuhi tugas yang menyucikan mereka dari semua 

pelanggaran mereka. Tuhan yang menangis dan berdarah melalui tubuh karena kegelapan dan kebodohan 

yang menyelimuti umat manusia - Tuhan yang menjadi manusia untuk tinggal bersama manusia, untuk 

mengajarkan mereka jalan yang benar dan untuk saling mengasihi - Tuhan yang memanusiakan diri-Nya 

sendiri untuk merasakan penderitaan manusia dan untuk menjadi dekat dengannya. 

12 Masa-masa itu telah berlalu, tetapi manusia tidak melupakan Aku. Manusia menyandang nama-Ku 

yang terukir di dalam hati nurani mereka. Namun mereka telah menyimpang dari jalan yang benar, dan 

hari ini mereka puas hanya dengan mengetahui nama-Ku, mengingatnya, dan menajiskan ajaran-Ku. 

Karena manusia membungkusnya dengan ritus-ritus, upacara-upacara, adat istiadat dan perayaan-

perayaan, dan dengan semua ini ia merasa puas. Dia tidak lagi mengasihi saudaranya sendiri, tidak lagi 

merasakan sakit sesamanya, memenuhi hatinya dengan keegoisan, menjadikan dirinya Tuhan, lupa bahwa 

Gurunya mencurahkan darah-Nya dan mengubahnya menjadi kekuatan penyembuhan, menjadi rahmat, 

menjadi keselamatan dan menjadi kehidupan bagi umat manusia, dan bahwa siapa pun yang mengasihi 

Aku dan mengikuti Aku dapat melakukan apa yang Aku lakukan: memperbarui dan menyelamatkan 

melalui Firman, membangkitkan orang mati untuk hidup dan menyembuhkan semua penyakit melalui 

belaian spiritual. 

13 Setelah kepergian-Ku di Era Kedua, para rasul-Ku melanjutkan pekerjaan-Ku, dan mereka yang 

mengikuti para rasul-Ku melanjutkan pekerjaan mereka. Mereka adalah para pekerja baru, para penggarap 

ladang yang dipersiapkan oleh Tuhan, yang dibuat subur dengan darah-Nya, air mata-Nya dan Firman-

Nya, yang diolah oleh pekerjaan dua belas orang pertama dan juga oleh mereka yang mengikuti mereka. 

Tetapi dalam perjalanan waktu, dan dari generasi ke generasi, manusia mencemarkan atau memalsukan 

pekerjaan dan ajaran-Ku. 

14 Siapakah yang mengatakan kepada manusia bahwa ia bisa membuat gambar-Ku? Siapakah yang 

mengatakan kepadanya bahwa ia harus menggambarkan Aku tergantung di kayu salib? Siapakah yang 

mengatakan kepadanya bahwa ia bisa mereproduksi gambar Maria, sosok para malaikat atau wajah Bapa? 

15 Oh kalian orang-orang yang kurang beriman, yang harus melambangkan hal-hal rohani agar dapat 

merasakan kehadiran-Ku! 

16 Gambaran Bapa adalah Yesus, gambaran Guru adalah murid-murid-Nya. Aku berkata di Kali 

Kedua, "Barangsiapa mengenal Anak, ia mengenal Bapa." Ini berarti bahwa Kristus yang berbicara di 

dalam Yesus adalah Bapa sendiri. Hanya Bapa yang bisa menciptakan gambar-Nya sendiri. 

17 Setelah kematian sebagai manusia, Aku menyatakan diri-Ku yang penuh kehidupan kepada para 

rasul-Ku, sehingga mereka harus menyadari bahwa Aku adalah Hidup dan Kekekalan, dan bahwa Aku 

hadir di antara kamu dalam tubuh materi atau di luarnya. Tidak semua orang memahami hal ini, dan 

karena itu mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala dan fanatisme. 

18 Beberapa orang bertanya kepada-Ku: "Tuhan, apakah kita telah jatuh ke dalam fanatisme baru atau 

penyembahan berhala baru?" Tetapi Guru mengatakan kepada Anda: Anda belum sepenuhnya murni, 

Anda belum mempersiapkan diri Anda dengan semua spiritualisasi yang diajarkan Guru kepada Anda saat 

ini, tetapi sedikit demi sedikit Anda akan mencapainya. Pada Waktu Ketiga ini Aku telah mempersiapkan 

para nabi untuk melihat dengan Roh dan bersaksi kepada orang-orang. 

19 Dengarkanlah suara-Ku melalui hati nurani, sadarilah bahwa engkau semua adalah umat pilihan-

Ku, bahwa engkau semua harus menjadi teladan dan menjadi cermin yang jernih di mana orang dapat 
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melihat diri mereka sendiri. Kelak, ketika Anda semua membentuk satu tubuh dan satu kehendak, Anda 

akan menjadi teladan bagi ajaran (Kristen) dan komunitas agama, dan Anda akan memiliki hak untuk 

berbicara tentang cinta kasih dan perdamaian dan untuk memberitahu yang lain untuk saling mengasihi 

karena Anda memberi mereka contoh. Engkau akan mengajarkan pembaharuan kepada yang lain karena 

engkau telah memperbaharui dirimu sendiri sebelumnya dan telah memahami ajaran-Ku. 

20 Kecuali jika kalian merohanikan diri kalian sendiri, bagaimana kalian akan mampu untuk 

menggulingkan ilah-ilah palsu? Hanya dengan spiritualisasi, Anda akan dapat pergi ke dunia dan 

mengakhiri kebencian, perjuangan bodoh untuk mendapatkan kekuasaan, kehebatan palsu dan ilmu 

pengetahuan yang buruk. Hanya dengan cara ini, sebagai orang yang diperlengkapi, Anda akan dapat 

menghentikan penyebaran korupsi. Dengan cara apa? Dengan cinta kasih, yang merupakan spiritualisasi. 

Maka Anda akan menjadi buku yang terbuka. Janganlah kamu mengatakan kepada siapa pun bahwa kamu 

adalah Guru, atau bahwa kamu adalah murid-murid-Ku. Tanpa menyombongkan diri engkau harus 

berangkat dan Aku akan membawa orang banyak kepadamu. Aku akan mempersiapkan tanah dan 

membuka jalan, Aku akan membuatmu berkomunikasi dengan saudara-saudaramu yang berbahasa lain. 

Tidak semua dari Anda akan menyeberangi lautan. Mereka yang harus berangkat ke daerah yang jauh atau 

dekat telah ditentukan oleh-Ku; tetapi mereka semua akan berangkat seperti kawanan merpati. Utusan-

utusan-Ku akan berada di semua tempat di bumi sebagai pembawa pesan perdamaian. 

21 Ya, orang-orang, inilah tugas yang menanti Anda. Hari ini Aku berbicara kepadamu melalui para 

pembawa suara-Ku dengan lebih jelas. Di Era Kedua, Aku berbicara kepada murid-murid-Ku dan kepada 

orang banyak dalam alegori dan perumpamaan. 

22 Orang-orang tidak memahami Aku, tetapi roh mereka menembus makna dari kata itu. Murid-

murid saya bertanya satu sama lain, "Apa yang ingin Guru katakan dengan kata itu?" Tetapi tak seorang 

pun dari mereka berhasil memahami seluruh ajaran-Ku, tetapi ajaran itu tetap ada di dalam diri mereka 

sampai saatnya tiba ketika ajaran itu harus dipahami dengan jelas. 

23 Di Era Ketiga ini, Firman-Ku, yang diberikan melalui organ intelek manusia, telah lebih jelas dan 

lebih mudah dipahami oleh pemahamanmu karena engkau semua telah berevolusi. Bagaimana Aku bisa 

mengharapkan kalian untuk mengembangkan dan menyempurnakan diri kalian jika sebelumnya Aku telah 

merampas karunia-karunia rohani kalian? 

24 Jika ada manusia yang telah kehilangan makna kehidupan sejati di jalan mereka dan dengan 

demikian telah berubah menjadi tanaman parasit, Aku menanamkan ke dalam diri mereka getah kehidupan 

abadi sehingga mereka menjadi tanaman yang berbuah kembali. 

25 Umat, gunakanlah ajaran-Ku, karena banyak dari Firman-Ku tidak akan dicatat oleh "bulu emas" 

dan banyak dari rekaman itu akan disembunyikan oleh hati yang egois dan bodoh. 

26 Ingatlah bahwa tak lama lagi engkau tidak akan lagi mendengar-Ku dalam bentuk ini dan bahwa 

engkau akan diperlengkapi untuk menerima wahyu dan instruksi-Ku melalui ilham. 

27 Celakalah mereka yang berani memutarbalikkan maksud-Ku, karena ketika saat panen tiba, sabit-

Ku yang mencintai keadilan akan memperlakukan mereka seperti tanaman beracun atau rumput liar! 

28 Pahamilah bahwa Aku datang untuk mengajar engkau untuk berbagi rasa sakit sesama manusia 

sehingga engkau dapat mempersiapkan diri untuk menabur kedamaian dan mencurahkan balsem 

penyembuhan-Ku pada setiap penderitaan. 

29 Lihatlah perang, bagaimana perang menutupi kesedihan, seperti mantel hitam, bangsa-bangsa yang 

dilaluinya. Laut, gunung-gunung dan lembah-lembah telah berubah menjadi tempat darah dan kematian. 

Tetapi Anda tidak boleh kehilangan iman; betapapun besarnya kebingungan yang menguasai dunia - 

jangan meragukan kekuatan Anda untuk bertahan dalam pencobaan. Karena dengan demikian, 

peningkatan spiritual dan cara berdoa yang telah saya ajarkan kepada Anda akan membantu saudara-

saudari Anda untuk menemukan jalan menuju cahaya sejati. 

30 Apakah engkau melihat orang-orang yang hidup hanya untuk memuaskan rasa lapar yang 

berlebihan akan kekuasaan, mengabaikan kehidupan sesamanya tanpa menghormati hak-hak yang telah 

Aku, Pencipta mereka, berikan kepada mereka? Apakah Anda melihat bagaimana pekerjaan mereka hanya 

berbicara tentang iri hati, kebencian dan keserakahan? Jadi, Anda harus berdoa bagi mereka lebih dari 

orang lain yang tidak begitu membutuhkan cahaya. Maafkanlah orang-orang ini atas semua rasa sakit yang 

mereka sebabkan kepada Anda dan bantulah mereka untuk sadar dengan pikiran murni Anda. Jangan 
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membuat kabut yang mengelilingi mereka semakin tebal, karena jika suatu hari mereka harus 

mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, Aku juga akan meminta pertanggungjawaban mereka yang, 

bukannya mendoakan mereka, tetapi hanya mengirimkan kegelapan kepada mereka dengan pikiran jahat 

mereka. 

31 Apakah tampaknya mustahil bagi Anda bahwa suatu hari orang-orang ini akan mendengar suara 

hati nurani? Aku berkata kepadamu, tidak lama lagi akan tiba saatnya mereka akan mengetuk pintu-Ku 

dan berkata kepada-Ku: "Tuhan, bukakanlah pintu bagi kami, karena tidak ada kerajaan selain kerajaan-

Mu". 

32 Dalam kehidupan manusia, kejahatan selalu menekan kebaikan. Tetapi Aku katakan lagi bahwa 

kejahatan tidak akan menang, tetapi hukum cinta kasih dan keadilan-Ku akan memerintah umat manusia. 

33 Dengarkanlah Firman-Ku, hai murid-murid, karena akan tiba saatnya kamu tidak akan dapat lagi 

mendengarnya, dan penting bagimu untuk menyimpan maknanya di dalam hatimu. Aku sendiri yang dapat 

memuaskan dahaga Anda akan kebenaran di masa yang penuh dengan keegoisan dan kebohongan ini. 

Minumlah air yang jernih ini, karena Aku berkata kepadamu lagi dengan kebenaran: "Barangsiapa 

meminum air ini tidak akan pernah merasa haus lagi." 

34 Ketika engkau berpikir bahwa Aku memberikan Firman Ilahi-Ku melalui pikiran-pikiran yang 

tidak terdidik ini dan bahwa ribuan hati menemukan keselamatan dan penghiburan di dalamnya, engkau 

tunduk di hadapan mukjizat ini. 

35 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu: Jika Musa, menyentuh batu karang di padang gurun dengan 

tongkatnya, menyebabkan air memancar dari batu karang itu yang memuaskan dahaga orang banyak, 

maka pada saat ini, dengan kebenaran-Ku, yang adalah kasih dan kuasa, Aku telah menyentuh pikiran dan 

hati batu ini dan menyebabkan memancarnya air kehidupan kekal dari mereka. 

36 Firman-Ku adalah jalannya; berjalanlah di atasnya dan dengan cahaya cinta-Ku engkau akan tahu 

jalannya. Akulah pemandu yang mengarahkan langkah-langkah Anda. Suara-Ku, yang ada di dalam hati 

nuranimu, mendorong dan membimbingmu, dan mujizat-Ku membangkitkan imanmu. 

37 Setiap saat Hukum-Ku telah menjadi suara yang telah menuntun bangsa-bangsa kepada terang. 

Orang-orang yang telah Kuutus sebagai pemimpin orang banyak telah menjadi teladan iman, kesetiaan, 

dan ketabahan, yang terus-menerus menunjukkan jalan yang benar kepada orang-orang. 

38 Baktikan dirimu dengan kasih untuk mempelajari ajaran-Ku, karena secara bertahap kamu 

mendekati waktu ketika kamu tidak akan memiliki panduan lain selain hati nuranimu, atau gembala lain 

selain Roh-Ku. 

39 Sampai Anda mencapai kelengkapan yang sempurna, Anda membutuhkan seseorang untuk 

membantu Anda bergerak maju dan membimbing langkah Anda di jalan yang baik. Itulah sebabnya Aku 

memilih di antara kalian beberapa anak-Ku untuk menjadi pemimpin jemaat atau kelompok yang lebih 

besar. Betapa sulitnya tugas ini, dan betapa seriusnya tanggung jawabnya! Berbahagialah mereka yang, 

penuh semangat, ketaatan dan ketakutan, memimpin saudara-saudari mereka di jalan-Ku, karena dengan 

demikian cawan mereka tidak akan terlalu pahit ketika anggota gereja menekan mereka seperti salib yang 

berat. Saya akan berdiri di samping mereka ketika mereka hampir runtuh di bawah beban tanggung jawab 

mereka dan saya tidak akan pernah membiarkan mereka jatuh. 

40 Berbahagialah juga saudara-saudari seiman yang dengan taat mengikuti langkah-langkah mereka 

yang "berjaga-jaga" dan menderita sehingga mereka tidak menyimpang selangkah pun dari jalan untuk 

memenuhi tugas mereka. 

41 Bersatulah dalam kebenaran dan Anda akan dengan jelas mendengar suara Gembala Ilahi yang 

membimbing Anda langkah demi langkah menuju Rintangan Surgawi. 

42 Segala sesuatu telah dipersiapkan bagi kalian untuk mendengarkan-Ku di Era Ketiga melalui akal 

budi manusia. Mereka yang telah mendengar-Ku dengan cara ini sudah ditakdirkan untuk itu. 

43 Tidak semua orang mengharapkan-Ku, dan bahkan lebih sedikit lagi dalam bentuk di mana Aku 

menyatakan diri-Ku; karena Firman-Ku disembunyikan darimu, dan engkau melupakan janji-Ku untuk 

kembali. Tetapi Aku, yang waktu tidak berlalu, telah memenuhi janji-Ku kepadamu. Sekarang, Firman-Ku 

mengumumkan kepadamu suatu masa wahyu baru yang akan membebaskanmu dari semua perbudakan. 

Tidak ada lagi rantai, tidak ada lagi perbudakan, umat manusia! 
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44 Pada Pertama Kali, satu orang saja sudah cukup bagi-Ku untuk memimpinmu ke Tanah Perjanjian. 

Di Waktu Kedua, dua belas murid dipersiapkan untuk menyebarkan ajaran-Ku dan mengajar orang 

dengan cara yang benar. Sekarang Aku akan mempersiapkan umat beriman yang besar, yang berpakaian 

dengan kasih karunia-Ku dan dikaruniai dengan Firman-Ku, untuk membawa kepada bangsa-bangsa dan 

negara-negara di dunia roti kehidupan kekal, yang memberi makan orang-orang yang membutuhkan 

secara rohani dan mereka yang lapar akan kebenaran. 

45 Aku tinggalkan di dalam hatimu roti cinta kasih dan kebenaran untuk dibagikan kepada manusia; 

karena meskipun mereka kuat dalam penampilan, di balik jubah mereka yang meriah, kemegahan dan 

kekuatan mereka, mereka memiliki jiwa yang lemah, sakit dan lelah. 

46 Lihatlah, di sinilah Aku berada di antara kamu, Aku telah memenuhi janji-Ku. Aku datang sebagai 

Tuhan, sebagai Bapa, sebagai Guru dan sebagai Sahabat. 

47 Mendengar berita kedatangan-Ku, banyak orang telah berpaling ke kitab-kitab (suci) dan 

historiografi untuk menemukan konfirmasi tentang kedatangan-Ku yang baru, dan semua telah 

mengatakan kepada mereka bahwa kehadiran-Ku adalah benar. Apakah tampak aneh bagi Anda bahwa 

Aku sekarang datang dalam roh? Pahamilah bahwa ini bukan lagi waktu yang tepat bagi "Firman" untuk 

menjadi manusia dan tinggal di antara Anda. Ajaran cinta kasih ini adalah sesuatu dari masa lalu. Hari ini 

Anda hidup di zaman Roh Kudus. 

48 Ini adalah waktu peningkatan spiritual ketika, jika engkau ingin melihat atau merasakan Aku, 

engkau harus mempersiapkan jiwamu; karena engkau tidak boleh bertanya kepada siapa pun apakah benar 

Aku ada di antara engkau. Apakah Anda tidak memiliki semangat, atau tidak memiliki kepekaan? Apakah 

engkau tidak memiliki hati dan tidak memiliki indra? Lalu, siapakah yang akan engkau tanyakan apakah 

manifestasi-Ku di antara engkau semua adalah sebuah fakta? Jangan berani bertanya kepada orang 

terpelajar tentang hal itu, karena mereka tidak tahu apa-apa tentang Aku. Ingat: Sementara orang-orang 

yang berkuasa di Era Kedua dikejutkan oleh Kehadiran-Ku, dan sementara ahli-ahli Taurat berada dalam 

kebingungan dan para imam mengutuk-Ku, pikiran yang rendah hati dan sederhana mendengar gema 

Firman-Ku di bagian terdalam dari hati mereka. kepada mereka yang mendengarkan-Ku saat ini dan yang 

tidak dapat memahami Kehadiran-Ku pada manifestasi ini, Aku katakan bahwa jika, meskipun mereka 

ragu dan tidak mau mendengarkan, mereka ingin tahu apakah Aku yang berbicara, mereka harus menguji 

ajaran-Ku dengan menerapkannya bahwa mereka memahami Firman-Ku, bahwa mereka memurnikan hati 

dan pikiran mereka, bahwa mereka mencari musuh mereka untuk mengampuninya, bahwa mereka 

membasuh luka penderita kusta, bahwa mereka menghibur orang yang berkabung - maka mereka akan 

tahu dari diri mereka sendiri apakah itu Aku, Kristus, yang berbicara melalui bibir manusia ini. 

49 Hati nurani Anda yang akan memberitahu Anda apakah perkataan ini berasal dari Allah atau dari 

manusia. 

50 Ketika Aku berbicara melalui organ pemahaman manusia, Aku tidak tersembunyi, sebaliknya, Aku 

mengungkapkan diri-Ku melalui organ yang sama. 

51 Pada waktu itu Aku berkata kepadamu: "Pohon akan dikenal dari buahnya". Kenali buah-buah 

yang diberikan oleh Ajaran-Ku; orang sakit yang ditinggalkan oleh ilmu pengetahuan menjadi sehat, orang 

yang merosot bertobat, orang yang jahat diperbaharui, orang yang ragu-ragu menjadi orang yang percaya 

dengan sungguh-sungguh, orang yang materialis menjadi spiritualis. Mereka yang tidak melihat mukjizat-

mukjizat ini melakukannya karena mereka bersikeras untuk buta. 

52 Umat manusia membudidayakan banyak "pohon"; kelaparan dan kesengsaraan manusia membuat 

mereka mencari keteduhan dan buah dari pohon-pohon yang menawarkan keselamatan, keadilan atau 

kedamaian. Pohon-pohon ini adalah ajaran manusia yang sering diilhami oleh kebencian, keegoisan, nafsu 

akan kekuasaan dan delusi keagungan. Buah-buahnya adalah kematian, darah, kehancuran dan penodaan 

terhadap hal yang paling suci dalam kehidupan manusia, yaitu kebebasan iman, pikiran, ucapan - dengan 

kata lain, merampas kebebasan rohnya. 

53 Kekuatan gelaplah yang bangkit untuk melawan cahaya. 

54 Saya menarik perhatian Anda ketika saya mengumumkan kepada Anda bahwa akan tiba saatnya 

ketika perang gagasan, doktrin, dan persaudaraan akan pecah, menyebar dari satu bangsa ke bangsa lain 

dan meninggalkan jejak kelaparan dan penderitaan di antara umat manusia. Dan bahwa ini akan menjadi 

waktu kedatangan-Ku "di atas awan", yaitu secara rohani. 
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55 Sesaat sebelum saya mati di atas kayu salib, saya berbicara dengan bibir Yesus: "Semua sudah 

selesai." Ini adalah kata terakhir-Ku sebagai manusia, karena secara spiritual suara-Ku tidak pernah 

berhenti, karena "Firman"-Ku menyanyikan konser cinta kasih dengan semua makhluk sejak saat 

penciptaan mereka. 

56 Saat ini Aku berbicara kepadamu melalui pembawa suara manusia; setelah tahun 1950 Aku akan 

berbicara denganmu dari roh ke roh dan membawa mukjizat-mukjizat dan wahyu-wahyu yang luar biasa 

kepada pengetahuanmu. Tetapi Aku akan selalu berbicara karena Aku adalah Firman yang Kekal. 

57 Engkau harus siap untuk mengajar saudara-saudaramu apa yang telah engkau pelajari dari-Ku, dan 

tidak akan ada pertanyaan, betapapun mendalamnya, yang tidak engkau jawab dengan benar - asalkan 

engkau rendah hati sehingga engkau tidak kehilangan kasih karunia-Ku. 

58 Kasih, berbicaralah ketika engkau harus berbicara - diamlah ketika itu tepat, jangan katakan 

kepada siapa pun bahwa engkau adalah orang-orang pilihan-Ku. Hindari sanjungan dan jangan 

mempublikasikan kebaikan yang Anda lakukan. Bekerjalah dalam keheningan, bersaksi dengan karya-

karya kasihmu tentang kebenaran ajaran-Ku. 

59 Mencintai adalah takdir Anda. Kasihilah, karena dengan cara ini Anda akan membersihkan noda-

noda Anda, baik dari kehidupan Anda saat ini maupun dari kehidupan lampau. 

60 Jangan katakan bahwa Aku adalah Tuhan kemiskinan atau kesedihan karena Anda menganggap 

bahwa Yesus selalu diikuti oleh banyak orang sakit dan menderita. Aku mencari yang sakit, yang 

berdukacita dan yang miskin, tetapi untuk memenuhi mereka dengan sukacita, kesehatan dan 

pengharapan, karena Akulah Allah sukacita, kehidupan, kedamaian dan terang. 

61 Jika ada orang yang mengatakan kepadamu bahwa ada dosa-dosa yang tidak diampuni oleh-Ku, 

dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Untuk pelanggaran-pelanggaran besar ada pemurnian 

besar, dan dengan pertobatan yang tulus ada pengampunan-Ku yang tak terbatas. Aku katakan lagi bahwa 

kamu semua akan datang kepada-Ku. 

62 Pada saat ini Perjanjian-Ku denganmu tidak akan dimeteraikan dengan darah, seperti yang terjadi 

di Mesir ketika umat-Ku menandai pintu-pintu rumah mereka dengan darah dari anak domba sulung, atau 

seperti yang terjadi setelahnya di Era Kedua Yesus, Anak Domba Allah, ketika Dia memeteraikan dengan 

darah-Nya sebuah perjanjian rohani antara Guru dan murid-murid-Nya. 

63 Sekarang saya ingin Anda berangkat dari cinta kasih, dibimbing oleh cahaya hati nurani dan cita-

cita spiritualisasi, sehingga darah orang yang tidak bersalah tidak akan memeteraikan perjanjian ini. Ini 

akan menjadi cahaya Roh-Ku dan cahayamu bersatu dalam satu cahaya terang, dalam satu sinar cahaya. 

64 Jalan yang ditunjukkan Musa kepada orang banyak melalui laut dan padang gurun untuk 

membawa mereka ke gerbang Tanah Perjanjian adalah lambang dari instruksi yang mendahului pelajaran 

yang Aku ungkapkan kepada Anda melalui Yesus - pelajaran yang dimulai di palungan Betlehem dan 

berakhir di Kalvari. 

65 Pada saat ini engkau harus pergi dan mengajarkan ajaran-Ku; dalam melakukannya engkau harus 

berempati dengan hati sesamamu dengan rasa hormat yang paling besar, karena hati manusia adalah bait-

Ku. Jika, ketika masuk ke sana, Anda menemukan lampu yang padam atau bunga yang layu, nyalakan 

lampu dan sirami bunga tersebut, sehingga cahaya dan keharuman roh dapat kembali hadir di tempat suci 

itu. Tetapi jangan ingin segera menuai buahnya. Ketika Anda menabur benih di tanah, apakah benih itu 

langsung berkecambah atau apakah benih itu langsung berbuah? Jadi, mengapa Anda ingin menuai panen 

dari hati manusia, yang lebih keras daripada bumi, pada hari yang sama ketika Anda menaburnya? 

66 Anda juga harus tahu, bahwa sama seperti adanya perbedaan pada tanah material, juga ada 

perbedaan pada manusia. Seringkali Anda akan menabur, dan ketika Anda sudah kehilangan harapan 

bahwa benih Anda akan tumbuh, Anda akan terkejut karena Anda akan melihatnya tumbuh, tumbuh dan 

berbuah. Pada kesempatan lain, Anda akan berpikir bahwa Anda telah menabur di ladang yang subur dan 

tidak akan melihat benih berkecambah. Jika engkau menghadapi tanah yang keras sehingga menolak 

usahamu, serahkanlah kepada-Ku dan Aku, Sang Pemilik Tanah Ilahi, akan membuatnya berbuah. 

67 Aku berbicara kepadamu dalam alegori sehingga engkau dapat menyimpan ajaran-Ku dalam 

ingatanmu. Saya tidak ingin Anda merasa seperti anak yatim piatu tanpa warisan setelah tahun 1950. Jika 

suara-Ku diam, banyak orang akan terus merindukan-Ku. Tetapi suara-Ku tidak akan terdengar lagi dalam 

bentuk ini. - Akan ada saat-saat kelemahan bagi orang-orang di mana pria dan wanita akan kebingungan. 
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Ketika kebingungan mereka mencapai puncaknya, Aku akan membuat kehadiran-Ku terasa dalam segala 

kemuliaannya. Maka setiap orang yang siap akan membuka matanya dan mengetahui kebenaran ajaran-

Ku. Mereka ini akan menjadi orang-orang yang akan melihat-Ku dan menjadi saksi Kehadiran-Ku di 

antara kamu. 

68 Aku sedang mempersiapkanmu untuk masa-masa ini, karena ketika engkau tidak lagi mendengar 

Firman-Ku, godaan akan menyerang hatimu dan memanfaatkan kelemahanmu untuk menunjukkan banyak 

cara kepadamu. Maka engkau harus menggunakan ingatanmu untuk mencari Firman-Ku dan tetap 

berpegang pada kitab-kitab yang sedang ditulis sehingga engkau dapat menemukan di sana keberanian 

yang tidak dimiliki oleh rohmu. Kemudian Anda akan memahami bahwa Anda hidup di masa pemurnian. 

69 Anda masih lemah, tetapi Anda akan menjadi kuat lagi. Karena pada waktu itu akan ada penguasa-

penguasa yang gemetar di hadapan otoritas umat-Ku. Kapan peristiwa-peristiwa ini akan terjadi? Ketika 

umat ini meningkat, spiritualisasinya dan pengungkapan karunia-karunia rohaninya mencapai tingkat yang 

tinggi. Kemudian rumor tentang otoritas Anda akan beredar. Desas-desus ini akan menyebar dari satu 

bangsa ke bangsa lain, dan ini akan terjadi ketika Firaun baru muncul yang akan mencoba memperbudak 

Anda tanpa berhasil mencapainya; karena ini akan menjadi masa kebebasan roh di bumi. Umat-Ku akan 

menyeberangi padang gurun fitnah dan ketidakadilan; tetapi mereka tidak akan tunduk pada rasa sakit dan 

akan melangkah selangkah demi selangkah, dan di dalam peti harta karun roh mereka, mereka akan 

membawa serta pengajaran dari satu-satunya kitab yang diwahyukan kepada manusia dalam tiga zaman - 

cahaya dari tiga Perjanjian, yaitu Hukum, Kasih dan Kebijaksanaan Tuhan. 

Damai sejahtera-Ku menyertai Anda! 
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Instruksi 114 
1 Setiap kali manusia yang ragu-ragu, tidak percaya dan materialistis ini bertemu dengan wahyu ilahi 

atau apa yang disebutnya sebagai mukjizat, maka ia segera mencari alasan atau bukti untuk menunjukkan 

bahwa tidak ada pekerjaan supernatural, juga tidak pernah ada mukjizat seperti itu. Ketika seseorang 

muncul yang menunjukkan kemampuan spiritual yang tidak biasa, ia mengalami ejekan, keraguan atau 

ketidakpedulian untuk membungkam suaranya. Dan ketika Alam, sebagai alat Keilahian-Ku, 

mengucapkan suara keadilannya dan teriakannya yang mengkhawatirkan kepada manusia, mereka 

mengaitkan segalanya dengan kebetulan. Tetapi tidak pernah umat manusia begitu tidak peka, tuli dan 

buta terhadap semua yang ilahi, rohani dan kekal seperti pada masa-masa ini. 

2 Jutaan orang menyebut diri mereka Kristen, tetapi sebagian besar dari mereka tidak mengetahui 

ajaran Kristus. Mereka mengaku mencintai semua pekerjaan yang Aku lakukan sebagai manusia, tetapi 

dalam cara mereka meyakini, berpikir, dan memandang sesuatu, mereka membuktikan bahwa mereka 

tidak mengetahui esensi ajaran-Ku. 

3 Aku mengajarkan kehidupan roh kepadamu, mengungkapkan kepadamu kemampuan-kemampuan 

yang ada di dalamnya; untuk inilah Aku datang ke dunia. 

4 Aku menyembuhkan orang sakit tanpa obat apa pun, berbicara dengan roh-roh, membebaskan 

orang yang kerasukan dari pengaruh-pengaruh aneh dan supranatural, bercakap-cakap dengan alam, 

mengubah diri-Ku sebagai manusia menjadi makhluk roh dan sebagai makhluk roh menjadi manusia lagi, 

dan setiap pekerjaan ini selalu bertujuan untuk menunjukkan jalan menuju pengembangan roh. 

5 Isi rohani yang sesungguhnya dari pengajaran-Ku telah disembunyikan oleh manusia untuk 

menunjukkan kepadamu Kristus yang bahkan bukan gambaran dari Dia yang telah mati untuk memberimu 

kehidupan. 

6 Hari ini Anda mengalami akibat dari jarak Anda dengan Guru yang mengajari Anda. Anda 

dikelilingi oleh rasa sakit, tertekan oleh kemiskinan Anda, tersiksa oleh kebodohan. Tetapi waktunya telah 

tiba ketika kemampuan dan karunia yang tertidur dalam diri manusia bangkit dan menyatakan seperti 

pembawa berita bahwa waktu yang baru telah menyingsing. 

7 Komunitas agama, ilmu pengetahuan, dan keadilan manusia akan berusaha mencegah kemajuan 

yang bagi mereka merupakan pengaruh asing dan berbahaya. Tetapi tidak akan ada kekuatan yang dapat 

menghentikan kebangkitan dan kemajuan roh. 

8 Hari pembebasan sudah dekat. 

9 Juga pada saat ini Aku memiliki nabi-nabi-Ku, seperti yang Aku miliki di masa lalu. Setiap 

pembawa suara telah menjadi nabi, karena melalui mulutnya Aku telah berbicara kepadamu tentang apa 

yang akan datang. 

10 Firman-Ku di Era Ketiga ini, yang dikumpulkan dalam tulisan-tulisan, mengandung banyak nubuat 

bagi umat manusia di masa depan. Aku telah menubuatkan kepadamu apa yang akan terjadi setelah 

bertahun-tahun berlalu, dan telah berbicara kepadamu tentang ujian yang akan terjadi di zaman lain. Untuk 

membuktikan kebenaran nubuat-nubuat-Ku kepadamu, Aku telah memberikan kepadamu beberapa nubuat 

yang telah engkau lihat terjadi. Oleh karena itu, di antara umat ini ada hati dengan iman yang tak 

tergoyahkan yang telah mengalami penggenapan Firman-Ku dengan keajaiban dan sukacita. 

11 Bukan hanya pembawa suara selama manifestasi-Ku yang menjadi nabi di zaman ini. Ketika umat 

ini membangkitkan rohnya, ketika ia mendengarkan-Ku, ia telah merasakan kebangkitan karunia-karunia 

rohaninya yang tertidur dan telah menjadi seorang nabi. Ada yang melihat, ada yang mendengar, dan ada 

pula yang bersifat ilahi. 

12 Sang Guru berkata kepada Anda: Persiapkan dirimu, kembangkanlah karunia-karunia rohanimu, 

karena karunia-karunia itu akan menuntunmu di jalan terang, sehingga pekerjaan, perkataan dan pikiranmu 

akan selalu membawa esensi yang berasal dari kebenaran. 

13 Sejarah telah menyimpan nama-nama nabi zaman dahulu, banyak di antaranya meramalkan masa 

yang sedang Anda jalani saat ini. Dari Yoel sampai Yohanes, mereka telah menubuatkan sejarah umat 

manusia untuk Anda. 

14 Nama-nama itu akan diingat kembali ketika bangsa-bangsa secara bertahap sadar akan kebenaran 

yang telah diungkapkan oleh mereka yang diutus oleh-Ku kepadamu. 
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15 Hari ini Aku memberitahukan kepadamu bahwa nubuat-nubuat ajaran-Ku yang baru akan 

bergabung dengan nubuat-nubuat zaman sebelumnya, karena semuanya berbicara kepadamu sebagai satu 

wahyu. 

16 Berbahagialah anak-anak zaman ini yang dalam iman, semangat, dan kasih mereka kepada Bapa 

menyerupai nabi-nabi terdahulu, karena melalui mulut mereka, Roh-Ku akan berbicara kepada orang-

orang di zaman ini dan zaman yang akan datang. 

17 Jangan malu ketika saya katakan bahwa nama Anda tidak akan tercatat dalam sejarah. Jika Anda 

sudah rendah hati, Anda akan tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan dengan tangan kanan Anda dan 

menjaga agar tangan kiri tidak tahu. 

18 Berdoalah, umat, biarlah terang Firman-Ku menerangi kalian sehingga terang hati nurani kalian 

dapat menuntun kalian dalam segala jalan kalian. 

19 Hari ini Aku telah menyebut kamu ahli waris kemuliaan-Ku karena kamu ditakdirkan untuk 

memiliki kerajaan-Ku. 

20 Ketika engkau keluar dari-Ku, engkau diberkahi dengan semua kualitas yang diperlukan untuk 

melintasi jalan kehidupan yang luas dan kembali ke titik awal. Tak satu pun dari karunia-karunia ini 

diperoleh dalam perjalanan, semuanya dimiliki oleh jiwa sejak asalnya. Hati nurani adalah bawaan dalam 

jiwa, ia adalah cahaya. Tanpa henti-hentinya, ia menasihatinya untuk memperoleh pahala untuk 

membantunya kembali kepada Bapa. 

21 Kadang-kadang jiwa menyimpang dari jalan, setelah itu ia menemukannya lagi; untuk waktu yang 

singkat ia maju dengan cepat, kemudian ia tinggal lagi. Alasannya adalah bahwa tidak ada jalan yang lebih 

panjang dan tidak ada jalan yang lebih banyak cobaannya daripada jalan pengembangan jiwa. 

22 Betapa banyak kerugian yang telah menimpa mereka yang percaya bahwa mereka dapat mencapai 

kerajaan spiritual surga pada saat kematian! Jiwa-jiwa ini tidak dapat melihat melampaui apa yang telah 

mereka ciptakan dalam imajinasi mereka dalam kehidupan ini. 

23 Ketika Dimas, yang mengenali kuasa Yesus, mengakui dari atas kayu salib imannya kepada 

keilahian Kristus dan dengan rendah hati meminta kepada-Nya untuk mengingat orang berdosa, Ia berjanji 

untuk membawanya ke Firdaus pada hari itu juga, melihat bagaimana orang itu mencapai penyucian pada 

saat itu juga melalui pertobatan, melalui iman dan melalui penderitaan. 

24 Sang Guru ingin membuat Anda memahami bahwa ketika jiwa memurnikan dirinya sendiri, ia 

naik ke wilayah kedamaian dan cahaya, dari mana ia dapat memenuhi misi mengasihi saudara-saudarinya, 

yang diilhami oleh kasih Bapa, yang merupakan satu-satunya tangga spiritual yang ada untuk mencapai 

Kerajaan yang sempurna. 

25 Engkau semua memiliki hak untuk memiliki Kerajaan-Ku, engkau semua ditakdirkan untuk datang 

kepada-Ku - bahkan jika mereka adalah orang berdosa terbesar dan tidak sempurna - segera setelah, 

seperti Dimas, melalui cinta dan imanmu, melalui kerendahan hati dan harapanmu, engkau telah mencapai 

dunia damai itu. Dari sana anda akan mulai mempersembahkan kepada Allah anda karya-karya yang 

merupakan persembahan yang sempurna dari Roh kepada Bapa yang menciptakan anda dengan begitu 

banyak kasih dan menentukan anda untuk hidup bersama dengan Dia dalam kesempurnaan. 

26 Aku tidak mewariskan siapa pun, di dalam diri mereka semua ada karunia yang suatu hari akan 

membuat mereka bertobat karena telah berdosa, karena telah menyakiti Aku, dan kemudian ini akan 

mengilhami mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan terbesar. 

27 Sekali lagi Aku menyatakan diri-Ku di antara kamu. Setiap jiwa adalah bait Tuhan, setiap pikiran 

adalah tempat kediaman Yang Mahatinggi, setiap hati adalah tempat perlindungan Gembala Ilahi yang 

memimpin domba-domba-Nya menuju kehidupan kekal. Tuhan menyelidiki jiwa-jiwa dengan keadilan-

Nya dan memurnikan pikiran-pikiran dengan cahaya-Nya. 

28 Sungguh Aku berkata kepadamu, Aku bukan pengunjung, tetapi Aku adalah penghuni abadi 

jiwamu, Aku adalah cahaya dan kehidupan yang sekarang ada di dalam dirimu. Siapakah yang bisa 

memadamkan cahaya-Ku di dalam rohmu? Jadi, biarkan bintang yang bersinar ini menampakkan dirinya 

di jalan Anda. 

29 Oh, seandainya saja orang-orang mengikuti Kehendak-Ku dengan mengambil Yesus sebagai 

teladan mereka, yang di bumi hanya melakukan Kehendak Bapa Surgawi-Nya - betapa besar dan indahnya 

manifestasi rohmu dalam karya, dalam kata-kata atau pikiran! 
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30 Aku sedang mempersiapkan tempat tinggal-Ku di dalam diri manusia - baik di dalam diri mereka 

yang mengasihi-Ku maupun di dalam diri mereka yang tidak mengenal-Ku, sehingga terang-Ku dapat 

memiliki jiwamu sebagai kerajaannya. Ketahuilah cahaya-Ku yang telah menjadi wahyu dan pengajaran. 

Ini adalah pesan dari Penghibur yang dijanjikan, yang saya beritahukan kepada Anda bahwa Dia akan 

datang. Dia yang dinanti-nantikan sudah ada di sini, Dia hanya menunggu hati manusia yang tertidur 

terbangun untuk bersinar di dalam diri mereka seperti cahaya fajar yang baru. Kemudian Anda akan 

menyadari bahwa meskipun waktu telah berlalu sementara itu, kebenaran masih sama karena tidak 

berubah. Kebenaran adalah Tuhan, dan Anda bisa menemukan bukti ini di alam, salah satu dari sekian 

banyak ekspresi Pencipta Anda. Dan sebagaimana Aku menunjukkan diri-Ku melalui alam, Aku juga 

ingin mengungkapkan diri-Ku di dalam dirimu. 

31 Umat manusia, bangunlah! Pahami firman Dia yang akan datang, dan yang sekarang ada di antara 

kamu! Dia yang memelihara jiwa-jiwa sekarang ada di sini. Dia yang menerangi jalan evolusi Anda saat 

ini sedang mengirimkan cahaya-Nya dari tempat yang tinggi, menggunakan otak manusia untuk 

menerjemahkan inspirasi ilahi ke dalam kata-kata - kata-kata yang menjangkau hati yang menderita, jiwa 

yang kebingungan, orang sakit dan lapar. Barangsiapa yang menerima cahaya ini pada jiwanya, maka 

kekuatannya akan meningkat. Kuasa Ilahi-Ku menggerakkan alam semesta dan datang kepadamu sebagai 

belaian. Masing-masing pesan ini adalah pemikiran dari Tuhan Anda. 

32 Manusia, Aku akan menyelamatkanmu dan membuatmu menjadi pemancar yang sempurna yang 

mengekspresikan Kehendak-Ku dengan lebih baik. Wahai murid-murid yang mendengarkan-Ku pada saat-

saat ini, jika engkau tidak dapat memahami segala sesuatu, setidaknya rasakanlah kasih ini, pancaran 

kehidupan yang datang kepadamu. Terang-Ku akan menyelamatkanmu saat ini. 

33 Kehebatan apa yang bisa dimiliki manusia tanpa yang ilahi? Cahaya-Ku yang menghiasi semua 

yang ada. Biarkan itu bersinar dalam keberadaanmu dan dalam pekerjaanmu, dan engkau akan merasakan 

kebahagiaan hidup dalam mengikuti-Ku. 

34 Sadarilah bahwa meskipun saya adalah "Firman", saya bukan hanya Firman, tetapi juga perbuatan. 

Saya memberikan bukti ini kepada Anda ketika saya menjadi manusia untuk hidup bersama Anda dan 

menjadi teladan bagi Anda. Aku menjadi manusia dalam kebenaran, tetapi tubuh itu, ketika dibentuk, tidak 

melakukan dosa sedikit pun dan tidak memiliki cacat sedikit pun. Itu adalah bait suci yang nyata dari 

dalam mana "Firman Allah" keluar. Dia yang membangkitkan orang yang rendah hati dan menyembuhkan 

orang sakit dengan sepatah kata - Dia yang memberkati anak-anak dan duduk di meja orang miskin adalah 

Dia yang sekarang datang adalah "Firman" yang sama. Ini adalah Cahaya Kebenaran yang Anda lihat 

muncul di Timur dan yang cahayanya sekarang menerangi Barat. Hari ini Aku tidak menampakkan diri 

menjelma dalam diri manusia, Aku memanifestasikan diri-Ku melalui manusia yang dipersiapkan oleh-

Ku, yang dilahirkan untuk memenuhi tugas ini. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, mereka yang 

melaluinya Aku telah memberikan Firman-Ku kepadamu, Aku telah mempersiapkannya bahkan sebelum 

mereka datang ke bumi. Kemudian saya membimbing mereka sejak lahir, dan sekarang setelah saya 

menggunakannya, saya terus melatih mereka. 

35 Saya ingin berbicara kepada Anda tentang banyak hal rohani, tetapi Anda belum dapat 

memahaminya. Jika Aku mengungkapkan kepada Anda jenis rumah yang telah Anda tinggali di bumi, 

Anda tidak akan dapat memahami bagaimana Anda telah tinggal di tempat-tempat seperti itu. Hari ini 

Anda dapat menyangkal bahwa Anda mengetahui bidang spiritual, karena selama jiwa Anda berinkarnasi, 

pengetahuan tentang masa lalunya dilarang baginya, agar ia tidak menjadi sia-sia atau tertekan, atau putus 

asa dalam menghadapi keberadaannya yang baru, di mana ia harus memulai lagi seperti dalam kehidupan 

baru. Bahkan jika engkau mau, engkau tidak dapat mengingatnya; Aku hanya mengizinkanmu untuk 

menyimpan firasat atau intuisi tentang apa yang Aku ungkapkan kepadamu sehingga engkau dapat 

bertekun dalam pergumulan hidup dan dengan rela menanggung cobaan. 

36 Anda mungkin meragukan segala sesuatu yang saya katakan, tetapi lingkungan spiritual itu benar-

benar rumah Anda selama Anda masih menjadi roh. Anda adalah penghuni tempat di mana anda tidak 

mengenal penderitaan, di mana anda merasakan kemuliaan Bapa di dalam keberadaan anda, karena tidak 

ada cacat di dalam Dia. Tetapi Anda tidak memiliki jasa, sehingga Anda perlu meninggalkan surga itu dan 

turun ke dunia, sehingga jiwa Anda bisa mendapatkan kerajaan itu melalui usahanya. Tetapi semakin lama 
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Anda semakin tenggelam secara moral sampai Anda merasa sangat jauh dari Yang Ilahi dan spiritual, asal 

mula Anda. 

37 Suara-Ku - Sang Guru - selalu berbicara kepada Anda untuk mengajar Anda; Anda telah 

mengenalinya melalui sifat kasihnya. Tetapi ketika Anda berpegang pada kesalahan Anda, rasa sakit, 

sebagai guru yang tak kenal lelah, telah menyadarkan Anda akan ketidaktaatan Anda. Satu duri hari ini 

dan satu duri lagi besok - demikianlah karangan bunga pengalaman yang menyedihkan telah berangsur-

angsur terbentuk di dahi Anda. Mengapa engkau tidak belajar kasih dari-Ku dan membiarkan dirimu 

dibimbing oleh petunjuk-Ku yang tidak menyakiti siapa pun, melainkan membuat hatimu baik ketika 

dikatakan kepadamu: "Kasihilah satu sama lain"? Barangsiapa mengasihi sesamanya, ia mengasihi Bapa di 

dalam dirinya. 

38 Aku mencintaimu sebelum engkau ada, Aku membelai engkau di dalam diri-Ku, dan ketika 

engkau dilahirkan, Aku membuatmu merasakan kelembutan Ilahi-Ku. Jika Anda juga mengasihi Bapa 

Anda, Anda harus mengasihi saudara-saudari Anda yang lebih besar dan yang lebih kecil, karena Anda 

tahu bahwa setiap manusia yang ada ada karena Tuhan menghendakinya, dan bahwa setiap makhluk 

adalah bentuk (yang terlihat) dari pemikiran ilahi. Ingatlah, terlebih lagi, bahwa Anda bukan hanya 

saudara-saudari manusia, bahwa ada banyak makhluk yang, meskipun tanpa roh, adalah saudara-saudari 

Anda, dan yang dapat Anda sebut lebih rendah, tetapi yang tidak berhenti memiliki Bapa yang sama 

dengan Dia yang menciptakan Anda. Ketahuilah tempat Anda di tengah-tengah kehidupan sehingga Anda 

dapat memenuhi tugas Anda dengan sepatutnya. 

39 Ketika terang ajaran-Ku diterima dalam kebenaran oleh rohmu, engkau akan merindukan surga 

jauh lebih banyak daripada yang engkau rindukan sekarang untuk barang-barang di bumi. Barangsiapa 

yang merindukan kebajikan Surga untuk mencapai pendakian rohnya, merasakan nyala api yang 

menerangi dirinya, dan mendengar di dalam dirinya nyanyian cinta kepada Bapanya. Cahaya inilah yang 

membuat Anda merasakan kehadiran-Nya yang berdiam di dalam diri Anda dan yang menunjukkan 

kepada Anda jalan terpendek yang menuju ke Tanah Perjanjian, sehingga menjauhkan Anda dari jalan di 

mana manusia telah meninggalkan jejak-jejak penderitaan sepanjang zaman. 

40 Suatu kali ketika Aku berada di antara murid-murid-Ku dan kepergian-Ku sudah dekat, Aku 

berkata kepada mereka pada suatu kesempatan: "Lihatlah, sebentar lagi kamu tidak akan memiliki Aku 

lagi di antara kamu, karena Aku akan pergi kepada Bapa dari siapa Aku datang." Kepada Anda, saya 

katakan sekarang: Bertindaklah seperti yang saya lakukan dan surga akan menjadi milik Anda, bahkan 

kurang dari apa yang saya lakukan - jika Anda mau. 

41 Masuklah ke dalam cahaya fajar yang kekal ini, sehingga engkau tidak lagi melihat malam, karena 

tidak ada kegelapan yang muncul dalam jiwa orang yang tercerahkan, dari mereka yang telah 

mengindahkan ajaran-Ku. Seperti halnya malam adalah jiwa dari orang yang dimaterialisasi, seperti 

halnya fajar adalah jiwa dari orang yang bercita-cita untuk spiritualisasi. Biarkan jiwa Anda menampakkan 

cahayanya, yang seakan-akan Anda membiarkan Cahaya-Ku bersinar. 

42 Jadilah guru dari apa yang telah Kuajarkan kepadamu, tetapi pertama-tama tuli terhadap suara 

godaan, terhadap suara duniawi dari kesembronoan dan kesia-siaan. Dengarkanlah suara-Ku dalam 

keheningan dan engkau akan menerima pesan-Ku. 

43 Tidak seorang pun akan tersesat; sebagian akan tiba lebih cepat di jalan yang telah Kutunjukkan 

kepadamu, dan sebagian lainnya akan tiba kemudian di jalan yang mereka ikuti. Dalam semua agama, 

manusia dapat menerima ajaran yang dibutuhkannya untuk menjadi baik. Tetapi jika ia tidak mencapai hal 

ini, maka ia menyalahkan agama yang dianutnya dan tetap menjadi dirinya yang selama ini. Setiap agama 

adalah sebuah jalan; beberapa lebih sempurna daripada yang lain, tetapi semua bertujuan untuk kebaikan 

dan berusaha untuk datang kepada Bapa. Jika ada sesuatu yang tidak memuaskanmu dalam agama-agama 

yang engkau ketahui, jangan kehilangan iman kepada-Ku. Berjalanlah di jalan cinta kasih dan engkau akan 

menemukan keselamatan, karena jalan-Ku diterangi oleh kekuatan cinta kasih. 

44 Beginilah cara Aku mempersiapkan tempat tinggal-Ku, bait-Ku. Ketika Aku berbicara tentang 

tempat tinggal-Ku, Aku tidak berbicara tentang tubuhmu, tetapi tentang jiwamu, karena Aku membangun 

rumah ini di atas fondasi yang kekal, bukan di atas apa yang dapat binasa. 
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45 Banyak yang datang ke manifestasi ini karena lapar akan firman kehidupan ini, sementara yang 

lain belum memahami kata-kata pengajaran ini. Mereka ini Aku sentuh sehingga mereka lapar dan haus 

akan cinta kasih dan mencari cahaya-Ku. 

46 Kemanusiaan, saya melihat bahwa Anda takut akan badai yang berkecamuk di atas Anda. Jangan 

takut, karena Aku akan menenangkannya, asalkan engkau percaya kepada-Ku dan mendengarkan suara-

Ku. Jika engkau belum tahu bagaimana mendengarkan dalam keheningan, datanglah dan belajarlah dari-

Ku yang mengajarimu melalui organ-organ pemahaman yang telah dipersiapkan ini, atau tunggulah pesan 

ini sampai kepadamu dari roh ke roh. Pesan ini memiliki terang untuk semua agama, untuk semua sekte 

dan denominasi, dan untuk berbagai cara memimpin manusia. Tetapi apa yang telah kamu lakukan dengan 

Firman-Ku, murid-murid? Apakah ini yang Anda inginkan agar pohon itu mekar? Biarkanlah ia 

berkembang, karena mereka akan mengumumkan bahwa ia akan berbuah nanti. Mengapa Anda 

menyembunyikan pesan-pesan ini dan tidak membawa kejutan kepada dunia di zaman baru ini dengan 

Kabar Baik ini? Mengapa anda tidak berani mengatakan kepada dunia bahwa suara Kristus bergema di 

antara anda? Berbicaralah dan jadilah saksi atas pengajaran-Ku melalui karya kasihmu; karena jika 

beberapa orang menutup telinga mereka untuk tidak mendengarkanmu, yang lain akan membukanya, dan 

suaramu akan menjadi manis dan merdu bagi mereka seperti nyanyian burung bulbul. 

47 Firman-Ku kali ini tidak akan menghapus firman yang Kuberikan kepadamu di Era Kedua. Zaman, 

abad, dan usia akan berlalu, tetapi kata-kata Yesus tidak akan berlalu. Hari ini Aku menjelaskan dan 

mengungkapkan kepadamu makna dari apa yang Aku katakan kepadamu saat itu dan yang tidak engkau 

pahami. 

48 Aku adalah penabur yang sama seperti dahulu kala; hari ini Aku menanam dan besok Aku akan 

menuai buahnya, tetapi Kebenaran-Ku sama seperti setiap saat. Engkau tidak hanya hidup dari roti di 

bumi, tetapi juga dari ajaran-Ku. Tubuhmu akan tenggelam ke dalam rahim bumi, tetapi kepada jiwamu 

Aku akan berkata: "Bangkitlah dan berjalanlah, kembalilah kepada Bapamu." 

49 "Firman"-Ku telah menjadi manusia pada waktu yang lain untuk mengajar kamu dengan teladan 

untuk mengasihi kamu; karena jika Aku mengajar kamu hanya dengan kata-kata, dunia akan berkata: 

"Hanya kata-kata, tidak ada perbuatan." Aku berada di antara kamu untuk mengajar kamu, karena itulah 

yang harus kulakukan. Apa yang bisa saya pelajari dari para pria yang tidak saya ketahui? Tidak ada. 

Saya mendedikasikan hidup itu untuk kemanusiaan. Di dalam kuil-kuil aku adalah terang di antara para 

ahli Taurat. Tiga tahun sebelum saya meninggalkan bumi lagi, saya berangkat untuk mengajar manusia di 

ladang, di tepi laut atau sungai, di pasar-pasar. Aku berbicara kepada semua orang, tidak ada seorang pun 

yang Aku sangkal ajaran-Ku. 

50 Hari ini engkau berkata kepada-Ku: "Guru, dunia masih sama meskipun ada pengorbanan-Mu, 

Firman-Mu dan darah-Mu yang tercurah." Memang benar, manusia telah menumpahkan darah mereka 

sampai bumi basah kuyup karenanya. Bukan karena cinta kasih, tetapi karena keserakahan, karena 

kedengkian. Mereka telah menumpahkan darah sesama mereka yang tidak mereka cintai. 

51 Banyak orang membuat patung-Ku dan menutupinya dengan sutra, emas dan batu-batu berharga, 

sementara mereka membiarkan orang miskin mati kelaparan dan kedinginan; tetapi rencana Ilahi-Ku lebih 

kuat daripada kekerasan hati manusia dan akan terjadi. Celakalah mereka yang berbohong! Akan lebih 

baik bagi mereka untuk mengakui kesalahan mereka daripada merasa lebih baik dari orang lain, karena 

hati nurani mereka tidak akan meninggalkan mereka sendirian bahkan dalam tidur. Mereka yang mencoba 

menutupi noda-noda rasa malu mereka dengan jubah kemunafikan adalah kuburan bercat putih yang 

menyimpan kebusukan di dalamnya. Celakalah kamu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang 

munafik! Jika engkau ingin berjalan di jalan Tuhan, lakukanlah apa yang diajarkan oleh ajaran-Ku, 

ambillah Aku sebagai teladanmu, pikullah salibmu dan ikutlah Aku. 

52 Anak-anak-Ku, apakah kalian menemukan sesuatu yang buruk dalam pesan-Ku? Apakah saya 

menyakiti Anda dengan kata yang hanya mengandung cinta kasih bagi semua orang ini? Pelajarilah dan 

Anda tidak akan menemukan sesuatu yang tidak adil di dalamnya. 

53 Pesan ini, yang akan mengingatkan Anda tentang waktu ketika Aku membuat diri-Ku dikenal, 

akan disimpan secara tertulis dan banyak orang akan datang dan mengingat betapa dekatnya Aku dengan 

mereka. Bahkan di Era Kedua, selama Aku bersama mereka, para rasul-Ku tidak mengasihi-Ku sebanyak 

setelah kepergian-Ku. Selama mereka bersama-Ku, mereka tidak menyerahkan nyawa mereka untuk-Ku; 
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setelah itu mereka memberikan semua yang mereka miliki karena cinta kepada Guru mereka. Ketika suara 

Yesus tidak lagi terdengar, barulah para murid menderita, berharap Aku bersama mereka lagi, dan tidak 

pernah mereka mengasihi-Ku seperti yang mereka lakukan saat itu. Alasannya adalah bahwa Aku sudah 

berkuasa di dalam hati mereka. Menurut kehendak-Ku, hal itu juga akan terjadi padamu. 

54 Engkau dapat mengenali kehadiran-Ku melalui kedamaian yang engkau rasakan dalam jiwamu. 

Tidak ada seorang pun kecuali Aku yang bisa memberikan kedamaian sejati. Makhluk roh dari kegelapan 

tidak bisa memberikannya kepada Anda. Aku mengatakan hal ini kepadamu karena banyak hati yang takut 

akan jerat makhluk penggoda yang kepadanya manusia telah memberikan kehidupan dan bentuk sesuai 

dengan imajinasi mereka. 

55 Betapa salahnya keberadaan Pangeran Kegelapan telah ditafsirkan! Betapa banyak, bagaimanapun 

juga, yang lebih percaya pada kekuatannya daripada kekuatanku, dan betapa jauhnya orang-orang dari 

kebenaran! 

56 Kejahatan itu ada, semua keburukan dan dosa berasal darinya, yaitu, mereka yang melakukan 

kejahatan selalu ada, baik di bumi maupun di rumah atau dunia lain. Tetapi mengapa Anda 

mempersonifikasikan semua kejahatan yang ada dalam satu makhluk, dan mengapa Anda 

membandingkannya dengan Ketuhanan? Aku bertanya padamu: Apakah yang dimaksud dengan makhluk 

yang tidak murni di hadapan kuasa-Ku yang absolut dan tak terbatas, dan apakah arti dosamu di hadapan 

kesempurnaan-Ku? 

57 Dosa muncul di dunia. Ketika roh-roh keluar dari Tuhan, beberapa tetap berada dalam kebaikan, 

sementara yang lain, menyimpang dari jalan ini, menciptakan jalan lain, yaitu jalan kejahatan. 

58 Kata-kata dan perumpamaan-perumpamaan yang diberikan kepadamu pada zaman dahulu dalam 

alegori sebagai wahyu telah ditafsirkan secara keliru oleh umat manusia. Pengetahuan intuitif yang 

dimiliki manusia tentang hal-hal supranatural dipengaruhi oleh imajinasi mereka, sehingga mereka secara 

bertahap membentuk kekuatan ilmu pengetahuan jahat, kultus, takhayul, dan mitos-mitos yang bertahan 

sampai hari ini. 

59 Iblis tidak bisa datang dari Tuhan; engkau telah merancangnya dengan pikiranmu. Gagasan yang 

engkau miliki tentang makhluk yang selalu engkau lawan dengan-Ku adalah salah. 

60 Aku telah mengajarkan kalian untuk berjaga-jaga dan berdoa agar kalian dapat membebaskan diri 

kalian dari godaan dan pengaruh buruk, yang mungkin datang dari manusia maupun dari makhluk 

spiritual. 

61 Aku telah mengatakan kepadamu untuk menundukkan roh kepada daging, karena roh adalah 

makhluk yang lemah yang selalu berada dalam bahaya jatuh jika engkau tidak menjaganya. Hati, pikiran, 

dan indera adalah pintu terbuka yang melaluinya nafsu dunia mencambuk jiwa. 

62 Jika engkau membayangkan bahwa makhluk-makhluk kegelapan itu seperti monster, Aku hanya 

melihat mereka sebagai makhluk-makhluk yang tidak sempurna yang Aku ulurkan tangan-Ku untuk 

menyelamatkannya, karena mereka juga adalah anak-anak-Ku. 

Damai sejahtera-Ku menyertai Anda! 
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Instruksi 115 
1 Aku menerima kamu, umat yang terkasih, dan di dalam kamu, umat manusia, yang adalah putri-

Ku. Pada saat ini di mana Aku membuat diri-Ku dikenal melalui organ pikiran manusia, Aku memberimu 

kekuatan sehingga engkau dapat kembali ke jalan kesempurnaan, memperbaiki perilaku hidupmu, dan 

merasakan di dalam hatimu sendiri gema suara Ilahi-Ku. Aku bekerja padamu di waktu yang 

menguntungkan ini, sehingga engkau membangkitkan rohmu, yang tertidur hari ini, sehingga engkau 

membuat hatimu peka. Karena Aku tidak ingin berada di dalamnya hanya sebagai pengunjung yang lewat, 

tetapi sebagai penghuni yang kekal, karena engkau akan membangun bait-Ku di dalamnya sesuai dengan 

kehendak-Ku. 

2 Aku adalah "Firman Ilahi" yang sama yang pada Era Kedua memanifestasikan diri-Nya dalam 

bentuk jasmani yang disebut Yesus, yang hidup bersama Anda dan membawa Anda kelemahlembutan 

Firman-Nya yang terkandung dalam teladan-Nya yang sempurna. Sekarang Aku menggunakan instrumen 

manusia yang telah Aku siapkan dan yang telah ditentukan sebelum kelahiran mereka untuk memenuhi 

misi luhur ini. 

3 Aku telah mengatakan kepadamu bahwa bumi ini bukanlah tanah airmu yang sebenarnya, karena 

memang ada suatu masa ketika engkau memiliki Surga sebagai tempat tinggalmu dan bersama Bapa 

Surgawi. Ketika Anda belum turun ke planet ini, Anda berada di rumah spiritual di mana semuanya adalah 

cahaya dan kebenaran. Tetapi Anda belum menanamkan kesan ini dengan kuat pada jiwa Anda, dan itulah 

sebabnya mengapa ingatan Anda gagal dan Anda tidak mengingat apa pun tentang kehidupan itu, tentang 

persinggahan Anda di apa yang Anda sebut Surga, yang tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan 

berdasarkan pikiran Anda di dunia yang Anda sebut Bumi ini. 

4 Sebelum penciptaanmu, engkau berada di dalam Aku; setelah itu, sebagai makhluk spiritual, 

engkau berada di tempat di mana segala sesuatu bergetar dalam harmoni yang sempurna, di mana esensi 

kehidupan dan sumber cahaya sejati yang darinya Aku memeliharamu. 

5 Rasa sakit tidak diciptakan oleh Bapa. Pada masa-masa di mana Aku berbicara kepada Anda, Anda 

tidak punya alasan untuk menghela napas, Anda tidak punya keluhan apa pun, Anda merasakan surga di 

dalam diri Anda sendiri, karena dalam kehidupan Anda yang sempurna, Anda adalah lambang dari 

keberadaan itu. Tetapi ketika engkau meninggalkan rumah itu, Aku memberikan pakaian kepada rohmu 

dan engkau tenggelam semakin dalam. Kemudian jiwa Anda berevolusi selangkah demi selangkah hingga 

mencapai alam eksistensi di mana Anda berada sekarang dan di mana cahaya Bapa bersinar. 

6 Aku adalah Guru kasih; oleh karena itu, jika engkau tidak berjalan di jalan-Ku dan mengasihi 

orang lain dengan kasih yang telah Aku ajarkan kepadamu, rasa sakit akan menimpamu karena 

ketidaktaatanmu. Dengan demikian, Anda mendapatkan pengalaman lebih jauh dengan setiap kasus baru. 

7 Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan adalah saudara bagi semua makhluk dari dunia ini dan 

dunia lain, karena setiap bentuk kehidupan adalah pemikiran Bapa dalam manifestasi yang berbeda. 

Karena Anda dikaruniai akal budi, pahamilah bahwa Anda adalah bagian dari ciptaan ini dan dalam 

pengertian ini saudara-saudari semua makhluk, dan Anda harus jelas dalam bentuk sadar tentang posisi 

yang Anda tempati dalam ciptaan, dalam rencana ilahi dan dalam konser universal. Mengapa engkau tidak 

bertindak sesuai dengan misi yang telah Aku ungkapkan kepadamu? Jadilah rasul-rasul ajaran-Ku, dengan 

pengetahuan yang jelas bahwa engkau harus berkembang dari tahap ke tahap. Kasihanilah dirimu sendiri, 

dekati secepat mungkin jalan keselamatan, yang tidak lain adalah jalan cinta kasih yang sempurna yang 

terkandung dalam ajaran sederhana ini: "Cintailah Allah lebih dari segala makhluk ciptaan, dan sesamamu 

manusia seperti dirimu sendiri." 

8 Ajarlah sesama saudaramu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan kasihmu. 

Meskipun Aku adalah "Firman" dari Bapa, Aku menjadi manusia di Era Kedua untuk mengajar kalian 

dengan 

Untuk mengajar kalian dengan teladan-Ku sendiri untuk mematuhi hukum-hukum ilahi. Sebab, jika Aku 

mengajar kamu hanya dengan firman-Ku, kamu akan berkata, "Ia berbicara dan tidak melakukan satu 

pekerjaan pun." Oleh karena itu, di antara murid-murid-Ku, Aku selalu menjadi Guru. 

9 Jagalah ajaran dan teladan Ilahi-Ku, mereka akan menjadi seperti tongkat esok hari. Mintalah 

kepada-Ku pada saat-saat ini ketika Aku membuat diri-Ku dikenal melalui Pembawa Firman, dan jika 
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permintaanmu mulia dan adil, Aku akan mendengarnya. Tetapi jika engkau meminta tanpa alasan, 

ketahuilah bahwa Aku hanya akan memberikan kepadamu apa yang harus engkau terima. 

Persembahkanlah kepada-Ku penyembahan rohani dan janganlah seperti mereka yang membangun kuil-

kuil dan mezbah-mezbah yang dilapisi emas dan batu-batu mulia, yang melakukan ziarah-ziarah yang 

panjang, menghukum diri mereka sendiri dengan cambukan-cambukan yang kasar dan kejam, bersujud 

dengan doa-doa di bibir dan litani doa, namun belum mampu menyerahkan hati mereka kepada-Ku. Aku 

telah menasihati kamu tentang hati nurani, dan karena itu aku berkata kepadamu: Barangsiapa yang 

berbicara dan berbicara tentang apa yang sudah dilakukannya dan mengungkit-ungkitnya, tidak memiliki 

jasa di hadapan Bapa Surgawi. 

10 Jika engkau ingin berjalan di jalan Tuhan yang lurus, lakukanlah apa yang telah Aku ajarkan 

kepadamu dalam Firman-Ku, contoh-contoh-Ku, dan dengan kasih-Ku. Bersikaplah rendah hati, balaslah 

kejahatan dengan kebaikan, tidak peduli dengan rasa tidak berterima kasih manusia. Pikullah salibmu 

dengan sabar dan ikutlah Aku. 

11 Aku, "Sang Firman", menjadi manusia di Era Kedua untuk menunjukkan Cinta Ilahi-Ku kepada 

Anda. Aku tidak meremehkan untuk hidup di antara kamu dalam daging manusia. Saya ingin menjadi 

anak dari umat manusia ini agar merasa lebih dekat dengan umat manusia, dan agar umat manusia dapat 

mengalami Aku lebih dekat. Wanita yang mempersembahkan rahimnya sehingga di dalam dirinya "Sang 

Firman" bisa menjadi manusia, karena kemurnian dan kepolosannya, bait suci yang layak, yang karenanya 

Aku telah memilihnya sebagai ibu manusia. Maria adalah bunga dari sebuah generasi yang dipersiapkan 

oleh Tuhan dari beberapa generasi sebelum ia dilahirkan. 

12 Kasih keibuan, yang esensi dan kelembutannya ada di dalam Bapa, menjelma dalam diri Maria, 

Perawan yang merupakan bunga kemurnian dan kepolosan. 

13 Maria sebagai wanita adalah perwujudan Bunda universal, adalah cinta keibuan yang ada dalam 

Keilahian-Ku dan yang menjadi wanita sehingga mungkin ada cahaya harapan dalam kehidupan manusia. 

Maria sebagai Roh adalah Kelembutan Ilahi yang datang ke bumi untuk menangisi dosa-dosa umat 

manusia. Air matanya bercampur dengan darah Sang Putera untuk mengajar manusia memenuhi 

kewajiban mereka. Dalam keabadian, lengannya yang terbuka dengan penuh kasih menanti kedatangan 

anak-anaknya. 

14 Sejak awal mula manusia, kedatangan Mesias telah dinubuatkan kepadamu; Maria juga 

diumumkan dan dijanjikan kepadamu. 

15 Mereka yang menyangkal keibuan ilahi Maria salah menilai salah satu wahyu terindah yang telah 

diberikan oleh Keilahian kepada umat manusia. 

16 Mereka yang mengakui keilahian Kristus dan menyangkal Maria tidak tahu bahwa mereka 

menghilangkan kepemilikan sifat yang paling lembut dan indah yang ada dalam Keilahian-Ku. 

17 Betapa banyak orang yang mengira bahwa mereka mengetahui Kitab Suci, namun tidak 

mengetahui apa-apa karena mereka tidak mengerti apa-apa; dan betapa banyak orang yang, meskipun 

mereka berpendapat bahwa mereka telah menemukan bahasa penciptaan, namun mereka hidup dalam 

kesesatan! 

18 Roh keibuan aktif dengan penuh cinta kasih dalam semua makhluk, Anda bisa melihat citranya di 

mana-mana. Kelembutan ilahi-Nya telah jatuh sebagai benih yang diberkati ke dalam hati semua makhluk, 

dan setiap kerajaan Alam adalah kesaksian yang hidup akan hal itu, dan setiap hati ibu adalah altar yang 

didirikan di hadapan cinta kasih yang agung itu. Maria adalah bunga ilahi, dan buahnya adalah Yesus. 

19 Aku menjadi manusia di dalam makhluk itu, sebuah mahakarya kasih Tuhan, untuk 

mengungkapkan misteri besar kerajaan-Ku kepada manusia dengan berbicara kepada mereka dengan karya 

dan kata-kata kasih. 

20 Segala sesuatu tentang Kristus berbicara karena Dia adalah "Firman Kekal", yang sama dengan 

yang Anda dengarkan. 

21 Murid-murid yang terkasih, pelajarilah ajaran-Ku dengan kasih dan niat baik, dan pada akhirnya 

engkau semua akan memahami semua yang telah Aku ungkapkan kepadamu selama berabad-abad. 

22 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, engkau dan semua orang yang sampai ke dasar pekerjaan 

ini akan menjadi penafsir sejati dari kitab suci. 
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23 Sejarah umat-Ku penuh dengan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban yang mengobarkan iman 

orang banyak akan keberadaan dan kuasa Allah - Allah yang hidup, tak terlihat dan benar. 

24 Kesaksian tentang apa yang dilihat dan dialami oleh orang-orang itu telah tercatat dalam sejarah 

dan telah dicatat dalam tulisan-tulisan yang telah diketahui oleh semua generasi hingga zaman Anda. 

Tetapi kesaksian-kesaksian itu sekarang telah datang kepada orang-orang yang tidak memiliki iman dan 

tidak memiliki persiapan rohani, yang, untuk percaya, merasa perlu merenungkan, merenungkan dan 

merenungkan, dan menundukkan segala sesuatu pada ilmu pengetahuan mereka, akal dan logika mereka. 

Orang-orang ini telah meragukan, yang lain bingung, beberapa menyangkalnya, dan beberapa 

mencemoohnya. 

25 Adalah wajar bahwa mereka yang mencoba menemukan kebenaran Ilahi dengan mencarinya 

dengan mata atau pikiran mereka yang terbatas tidak akan mengambil tiga langkah tanpa tersandung atau 

jatuh ke dalam jurang. Hanya roh yang bisa menemukan jalan menuju kebenaran. 

26 Perlu Kukatakan kepadamu bahwa kesaksian orang-orang yang mengikuti-Ku adalah benar; apa 

yang mereka wariskan kepada anak cucu adalah benar. Mereka menyampaikan ajaran-ajaran yang telah 

mereka terima dengan iman mereka yang sederhana dan polos - sebagaimana mereka melihat hal yang 

sama dan sebagaimana mereka telah memahami semua yang telah terjadi. 

27 Semua peristiwa, pekerjaan, dan cobaan yang dibicarakan oleh orang-orang terdahulu kepada 

Anda mengandung kebenaran, cahaya, wahyu. Mereka percaya tanpa menyelidiki karena mereka 

menyaksikan peristiwa itu. Terserah kepada Anda untuk memahami segala sesuatunya dan kemudian 

mempercayai untuk mengekstrak kandungan spiritual dari apa yang telah diungkapkan kepada Anda. 

28 Segala sesuatu memiliki penjelasan yang sederhana dan jelas. Tetapi saya katakan lagi bahwa 

untuk menemukannya, pikiran harus maju dalam pemikiran yang mendalam. 

29 Besarlah keheranan umat manusia yang terwujud ini ketika bahkan ilmu pengetahuannya dan 

pengamatannya membuktikan kebenaran dari banyak peristiwa yang tidak ingin diterimanya. Kemudian ia 

akan berkata dengan terkejut: "Itu adalah kebenaran". Tetapi semua yang engkau sebut mukjizat hari ini 

tidak lain adalah realisasi material dari pesan ilahi, sebuah pesan yang suaranya berbicara kepadamu tanpa 

henti tentang sesuatu yang berada di luar planetmu dan di luar pikiranmu, tentang sesuatu yang datang 

langsung dari Roh-Ku kepadamu. 

30 Hari ini, Yang Bapa-Ku ada bersamamu. Aku mendengar permohonan Anda, bahkan keluhan 

Anda sekecil apa pun. Saya ingin Anda belajar berbicara dengan Bapa Anda. Tetapi jangan berpikir bahwa 

saya datang hanya kepada Anda. Tidak, Aku telah turun kepada semua anak-anak-Ku, karena teriakan 

orang-orang ini mencapai ketinggian surga seperti teriakan kesedihan, seperti permohonan untuk 

mendapatkan terang. 

31 Ketika engkau menerima Firman-Ku dalam bentuk ini, engkau bertanya pada dirimu sendiri dalam 

hati apakah Aku datang sebagai Bapa atau sebagai Hakim. Maka Aku berkata kepadamu bahwa bahkan 

sebelum kamu mendengar firman-Ku yang pertama pada hari ini, hati nuranimu telah menunjukkan 

kepadamu setiap pelanggaranmu dan juga setiap perbuatan baikmu. 

32 Tetapi jika Aku harus menghakimi kamu dalam Firman-Ku, mengapa kamu takut? Bukankah 

penghakiman-Ku berasal dari kasih yang Kutunjukkan kepadamu? 

33 Aku membangunkanmu sehingga cobaan tidak menangkapmu tanpa persiapan, sehingga badai dan 

angin puyuh saat ini tidak memisahkanmu dari terang. 

34 Tentu saja ini adalah masa kunjungan, itulah sebabnya mengapa perlu untuk menjadi kuat dan 

diperlengkapi agar tidak menyerah. 

35 Kehidupan di bumi selalu disertai dengan pencobaan dan penebusan bagi manusia; tetapi tidak 

pernah jalan perkembangan ini begitu penuh dengan rasa sakit seperti sekarang, tidak pernah cawannya 

begitu penuh dengan kepahitan. 

36 Pada saat ini, orang tidak menunggu sampai dewasa untuk menghadapi perjuangan hidup. Betapa 

banyak makhluk yang mengetahui kekecewaan, kuk, pukulan, rintangan, dan kegagalan sejak masa kanak-

kanak. Saya dapat memberi tahu Anda lebih banyak lagi: pada masa ini, penderitaan manusia dimulai 

bahkan sebelum ia dilahirkan, yaitu, sudah ada di dalam rahim ibunya. 

37 Besar sekali tugas penebusan dosa dari makhluk-makhluk yang datang ke bumi pada masa ini! 

Tetapi Anda harus ingat bahwa semua penderitaan yang ada di dunia ini adalah perbuatan manusia. 
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Adakah kesempurnaan yang lebih besar dalam keadilan-Ku daripada membiarkan mereka yang menabur 

jalan kehidupan dengan duri-duri untuk menuainya sekarang? 

38 Saya tahu bahwa tidak semua orang bisa disalahkan atas kekacauan yang Anda alami. Itu benar, 

tetapi saya katakan bahwa mereka yang bukan pelaku perang bertanggung jawab atas perdamaian. 

39 Kepada kalian, manusia, saya katakan: Kasihanilah dirimu sendiri dan sesamamu. Tetapi agar 

belas kasihan ini efektif, kenali karunia-karunia rohanimu melalui studi tentang Pekerjaan-Ku. 

Barangsiapa mengasihi sesamanya mengasihi Aku, karena sesamanya adalah anak-Ku yang sangat 

dikasihi. 

40 Kalian adalah umat yang saya persiapkan untuk berdoa, untuk mengajarkan kebenaran, untuk 

penyembuhan. Kehidupan, dengan kesengsaraan, kesulitan dan kepahitannya, telah menjadi seperti padang 

pasir. Tetapi Aku berkata kepadamu, janganlah kamu berdiam diri atau bertekun di padang gurun, karena 

dengan demikian kamu tidak akan mengenal damai sejahtera yang sejati. 

41 Ingatlah contoh bangsa Israel, seperti yang tercatat dalam sejarah, ketika harus mengembara di 

padang gurun untuk waktu yang lama. Mereka berjuang untuk melarikan diri dari penawanan dan 

penyembahan berhala di Mesir, tetapi juga untuk mencapai tanah perdamaian dan kebebasan. 

42 Saat ini, seluruh umat manusia seperti orang-orang yang berada dalam tawanan Firaun. 

Kepercayaan, doktrin dan hukum dipaksakan kepada orang-orang. Sebagian besar bangsa adalah budak 

dari bangsa lain yang lebih kuat. Perjuangan keras untuk bertahan hidup dan kerja paksa di bawah 

cambukan kelaparan dan penghinaan adalah roti pahit yang dimakan hari ini oleh sebagian besar umat 

manusia. 

43 Semua ini semakin menyebabkan kerinduan akan pembebasan, kedamaian, kehidupan yang lebih 

baik muncul dalam hati manusia. 

44 Deru perang, darah manusia yang tertumpah, keegoisan, perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan 

dan kebencian yang berbuah dalam ribuan cara menyadarkan manusia dari kelesuan mereka yang 

mendalam. Tetapi jika kerinduan semua anak-anak-Ku ini menyatukan mereka dalam satu cita-cita, seperti 

halnya bangsa Israel bersatu di Mesir di bawah ilham Musa - manusia apa, ancaman apa, kekuatan apa 

yang bisa menghentikan hati ini? Sebenarnya, tidak ada seorang pun, karena dalam kerinduan ini cahaya-

Ku akan hadir, dalam perjuangan ini kuasa-Ku akan hadir, dalam cita-cita ini janji-janji ilahi-Ku akan 

efektif. 

45 Apakah dunia, untuk membebaskan dirinya dari belenggu, membutuhkan Musa yang baru? Aku 

berkata kepadamu bahwa ajaran yang Kubawa kepadamu pada saat ini adalah cahaya yang mengilhami 

Musa. Itu adalah firman kebenaran dan nubuatan, itu adalah kekuatan yang membangkitkan yang lemah, 

penakut, pengecut dan mengubahnya menjadi berani, teguh, dan bersemangat. Itu adalah hukum yang 

membimbing dan menuntun di jalan kebenaran; itu adalah manna yang membuat hidup di hari-hari 

panjang pengembaraan, dan akhirnya itu adalah pembebasan, itu adalah kedamaian, itu adalah 

kesejahteraan bagi orang-orang yang berkehendak baik. 

46 Engkau merasa dikuatkan oleh Firman-Ku, umat-Ku, dan seolah-olah balsem ajaib menetes ke 

luka-lukamu, engkau merasa dikuatkan, diperbarui, penuh harapan untuk hari esok. Oleh karena itu, Aku 

bertanya kepadamu: Tidakkah engkau berpikir bahwa jika engkau membawa pesan yang sama kepada 

bangsa-bangsa yang tertindas di bumi ini, hal itu akan menghasilkan mukjizat yang sama pada mereka? 

47 Itulah sebabnya saya katakan berulang-ulang kepada Anda untuk mempersiapkan diri Anda 

sehingga Anda tidak menunda waktu ketika Anda dapat berangkat sebagai utusan pesan yang diilhami ini. 

Ketika Aku berkata kepadamu untuk mempersiapkan dirimu, itu karena kabar baik ini harus disebarkan 

sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan rasa sakit, sehingga tidak menyebabkan perselisihan 

persaudaraan atau setetes darah pun harus ditumpahkan karenanya. 

48 Pesan saya meyakinkan, lembut, penuh kebenaran. Ia menyentuh hati serta pikiran dan 

meyakinkan roh. 

49 Dengarkanlah Aku, pelajarilah, lakukanlah, dan engkau akan mampu membangun celah-celah bagi 

orang-orang untuk beriman, untuk terang, untuk kebebasan dan untuk perdamaian. 

50 Untuk ini Aku mengajarkan kepadamu penyembahan yang sempurna kepada Keilahian-Ku. Aku 

ingin engkau mengerti bahwa engkau hanya boleh berdoa kepada-Ku, karena Akulah Sang Pemberi tanpa 

kehendak atau izin-Nya, tidak ada yang terjadi. 
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51 Maria, Bunda Surgawi Anda, adalah pemilik karunia dan rahmat. Oleh karena itu, jika 

ketinggianmu rendah atau ketinggianmu yang tidak mencukupi membuatmu tidak layak untuk berbicara 

kepada-Ku, berdoalah kepadanya, mintalah bantuan dan perantaraan darinya, dan sungguh Aku berkata 

kepadamu, dengan cara ini permohonanmu akan segera sampai kepada-Ku. 

52 Aku memberikan penjelasan ini kepadamu karena engkau telah membuat pikiran banyak orang 

benar menjadi dewa-dewa yang engkau minta dan sembah seolah-olah mereka adalah dewa-dewa. Betapa 

bodohnya, wahai umat manusia! Bagaimana mungkin manusia bisa menilai kekudusan dan kesempurnaan 

roh hanya dari karya manusianya? 

53 Aku adalah orang pertama yang mengatakan kepadamu untuk meniru teladan baik yang telah 

ditulis oleh saudara-saudaramu dengan karya-karya mereka, dengan kehidupan dan kebajikan mereka, dan 

aku juga mengatakan kepadamu bahwa dengan mengingat mereka, engkau dapat mengharapkan bantuan 

dan pengaruh rohani mereka. Tetapi mengapa Anda mendirikan altar bagi mereka yang hanya berfungsi 

untuk menghina kerendahan hati jiwa-jiwa itu? Mengapakah manusia menciptakan kultus di dalam ingatan 

mereka seolah-olah mereka adalah Allah, dan menempatkan mereka di tempat Bapa yang mereka lupakan, 

sementara mereka menyembah saudara-saudara mereka? Betapa menyedihkannya bagi mereka kemuliaan 

yang telah Engkau berikan kepada mereka di sini! 

54 Apakah yang diketahui manusia tentang penghakiman-Ku atas mereka yang mereka sebut orang-

orang kudus? Apa yang mereka ketahui tentang kehidupan rohani makhluk-makhluk itu atau tentang 

tempat yang diperoleh masing-masing dari mereka di hadapan Tuhan? 

55 Janganlah ada yang berpikir bahwa dengan wahyu-wahyu ini Aku ingin menghapus dari hati 

kalian jasa-jasa yang telah diperoleh hamba-hamba-Ku di antara kalian. Sebaliknya, ketahuilah bahwa 

kasih karunia yang mereka temukan bersama-Ku sangat besar, dan bahwa Aku mengaruniakan banyak hal 

kepadamu melalui doa-doa mereka. Tetapi penting bagi Anda untuk menghilangkan kebodohan Anda, 

yang darinya muncul fanatisme agama, penyembahan berhala dan takhayul. 

56 Jika Anda merasa bahwa roh makhluk-makhluk itu mengelilingi lingkup kehidupan Anda, 

percayalah kepada mereka, karena mereka adalah bagian dari dunia spiritual, sehingga mereka dan Anda, 

bersatu di jalan Tuhan, dapat menyelesaikan pekerjaan persaudaraan spiritual - pekerjaan yang Aku 

tunggu sebagai hasil dari semua ajaran-Ku. 

57 Aku mengajar kalian dalam bentuk ini sehingga kalian dapat menyelesaikan tugas kalian dengan 

hati yang murni. 

58 Sesungguhnya, eksistensi ini adalah tahap perkembangan baru bagi roh Anda, yang telah 

meninggalkan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya yang belum selesai, dan yang sekarang telah diberi 

kesempatan untuk memajukannya sedikit lebih jauh di jalan menuju kesempurnaan. 

59 Aku, Guru Ilahi, juga harus kembali kepada manusia karena pekerjaan-Ku pada waktu itu masih 

belum selesai. Beberapa orang menolak klaim ini dan mengatakan bahwa pekerjaan Yesus telah selesai 

ketika Dia mati di kayu salib. Tetapi mereka mengatakan hal ini karena mereka lupa bahwa Aku telah 

mengumumkan dan menjanjikan kedatangan-Ku kembali kepadamu. Tetapi engkau, kepada siapa Aku 

sekarang mengungkapkan ajaran-ajaran ini, harus memahami bahwa bagi-Ku reinkarnasi tidak mutlak 

diperlukan, karena di dalam Roh-Ku terletak kuasa untuk mengungkapkan diri-Ku kepada umat manusia 

dalam ribuan cara. Aku juga tidak kembali untuk mencari kesempurnaan roh-Ku. Jika saya datang kepada 

Anda sekarang, itu hanya untuk terus menunjukkan kepada Anda jalan yang menuntun Anda kepada 

Terang. Ingatlah bahwa para nabi mengatakan kepada Anda di Era Pertama: "Dia adalah pintu gerbang". 

Terlebih lagi, ketika Aku menjadi manusia di antara kamu, bukankah Aku telah mengatakan kepadamu: 

"Akulah Jalan"? Bukankah Aku tidak mengatakan kepada Anda sekarang: "Akulah puncak gunung yang 

sedang Anda daki"? 

60 Sungguh saya katakan kepada Anda, saya selalu berada dalam kesempurnaan. Hari ini Aku 

bersukacita melihatmu berjalan dengan aman di jalan-Ku. Besok akan ada sukacita universal ketika Anda 

semua tinggal di rumah rohani yang telah lama menantikan kedatangan anak-anak Tuhan. 

61 Demikianlah saya berbicara kepada roh Anda, karena saya tahu bahwa roh Anda sekarang dapat 

memahami ajaran ini dan memberitahukan kepadanya bahwa ia bukanlah anak bumi ini, bahwa ia hanya 

boleh menganggap dirinya sebagai tamu di dunia ini, karena tanah airnya yang sejati adalah spiritual. 
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62 Peganglah kata ini dalam arti yang benar, karena jika tidak, engkau semua mungkin pada akhirnya 

akan berpikir bahwa ajaran-Ku menentang semua kemajuan manusia. Tetapi tidaklah adil untuk 

mengaitkan kesalahan seperti itu dengan Bapa Anda, yang hanya mengupayakan kesempurnaan anak-

anak-Nya di jalan hidup mereka yang berbeda-beda. 

63 Apa yang secara tidak dapat didamaikan menganiaya keadilan-Ku adalah kejahatan, yang 

mengambil berbagai bentuk di dalam hati manusia dan kadang-kadang memanifestasikan dirinya dalam 

perasaan egois, dalam nafsu dasar, dalam keserakahan yang tidak wajar dan bahkan sebagai kebencian. 

64 Murid-murid, pelajari dengan seksama apa yang sekarang saya katakan kepada Anda secara 

kiasan: Hidup adalah pohon, cabangnya tak terhitung banyaknya, dan dari cabang-cabang ini tidak ada dua 

yang sama, namun masing-masing memenuhi tugasnya. Jika buah gagal, maka buah itu akan ditolak dari 

pohonnya, dan jika ada cabang yang menunjukkan pertumbuhan liar, maka cabang itu akan dipangkas, 

karena hanya buah-buah kehidupan saja yang bisa keluar dari pohon kehidupan. 

65 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, setiap ilmu pengetahuan yang telah menyebabkan 

kejahatan dan setiap agama yang tidak menyebarkan cahaya yang nyata, Anda dapat menganggapnya 

sebagai cabang-cabang dan buah-buah yang melaluinya getah pohon kehidupan tidak mengalir, karena 

mereka telah ditolak olehnya. 

Damai sejahtera-Ku menyertai Anda! 
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Instruksi 116 
1 Engkau adalah orang-orang yang kepadanya Aku sekali lagi menempatkan perkenanan-Ku yang 

baik, karena setiap kali rasa sakit itu sangat hebat denganmu, engkau mengangkat matamu kepada-Ku dan 

berseru kepada-Ku. 

2 Ini adalah masa pencobaan; tetapi Firman-Ku, sebagai balsem ilahi, telah membawa penghiburan 

dan harapan bagi kesengsaraanmu. Tapi aku bertanya padamu: Mengapa engkau menangis, apakah engkau 

lapar, apakah engkau sakit dan membutuhkan? Mengapa Anda tidur? Mengapa engkau menghapus dari 

hatimu Firman Kehidupan-Ku, yang merupakan makanan bagi jiwamu? 

3 Engkau tidak siap ketika Kehadiran-Ku mengejutkanmu, tetapi setidaknya engkau dapat 

merasakan-Ku ketika engkau menyadari bahwa Suara-Ku memanggilmu untuk memberimu wahyu baru. 

4 Dalam keinginanmu untuk datang kepada-Ku, sangat berguna bagimu bahwa engkau miskin dalam 

hal materi. Tetapi bukan karena engkau secara sukarela meninggalkannya untuk berjuang demi 

spiritualisasi, tetapi karena cinta-Ku yang penuh perhatian memisahkanmu dari kekayaan yang menggoda 

dan berlebihan, sehingga engkau akan bebas ketika Aku mengetuk pintu hatimu. 

5 Ketika engkau semua pertama kali datang untuk mendengar Firman, tujuan rohani dari 

manifestasi-Ku hanya sedikit menarik perhatianmu atau bahkan tidak sama sekali. Apa yang dirindukan 

hatimu dan diminta oleh hatimu kepada-Ku hanyalah barang-barang duniawi yang engkau merasa sangat 

membutuhkannya. Tetapi setelah itu engkau menjadi sadar bahwa karunia-karunia yang dibagikan oleh 

Gurumu dengan berlimpah adalah bersifat rohaniah, dan akhirnya engkau mengerti bahwa barang-barang 

duniawi tidak akan pernah memiliki nilai seperti karunia-karunia itu. 

6 Ketika cahaya ini bersinar dalam pikiran Anda, Anda memahami kesengsaraan bangsa-bangsa 

besar, penderitaan mereka yang, meskipun kaya dan menguasai dunia, memiliki segalanya hanya dalam 

penampilan. Anda menemukan kepalsuan dari kemewahan, kebohongan, kemegahan dan kesenangan 

hidup. 

7 Anda telah mengalami ketidakmampuan agama-agama untuk menyatukan dan memperbaharui 

umat manusia, dan di setiap kesempatan Anda telah menyaksikan perpecahan mereka. 

8 Ketika anda melihat keseimbangan dan kebingungan yang sangat terganggu di antara manusia, 

perasaan syukur kepada Bapa muncul dari hati anda, karena ketika anda mendengar Dia pada saat itu, anda 

menemukan di dalam Firman-Nya tempat yang aman bagi jiwa anda. 

9 Tetapi sama seperti Anda telah menyadari semua kebenaran ini, Anda juga perlu menyadari 

tanggung jawab yang Anda miliki terhadap sesama manusia, karena Anda harus memahami hal-hal berikut 

ini: Apakah Aku telah membawa kedamaian yang engkau nikmati dan cahaya yang menerangi 

keberadaanmu hanya untuk menolong orang-orang ini? Tidak, para pendengar-Ku, karunia-karunia 

anugerah-Ku telah turun kepadamu hanya sebagai buah sulung atau sebagai pendahuluan dari apa yang 

kelak akan Kuberikan kepada umat manusia. Sadarilah mengapa Aku berkata kepadamu untuk berjaga-

jaga dalam pengharapan akan para tunawisma yang akan datang mencari tempat berteduh dan tempat 

berlindung. Tidakkah hati Anda akan senang jika orang-orang yang akan datang dari bangsa lain 

menemukan di tengah-tengah Anda sebuah teladan cinta kasih, spiritualitas dan perdamaian? 

10 Ini akan menjadi tugasmu setelah Aku berhenti memberimu petunjuk-Ku. Dan sebagaimana Elia 

adalah pendahulu-Ku dalam roh, demikian juga umat ini akan menjadi penerus-Ku, memberikan kesaksian 

terbaik melalui kehidupan, perkataan, dan pekerjaan mereka bahwa Aku ada di antara kamu. 

11 Besarlah kepuasanmu ketika engkau tahu bagaimana menyambut sesama manusia dengan penuh 

kasih dan memberi mereka sesuatu dari sekian banyak yang telah Kupercayakan kepadamu. Tetapi 

ingatlah bahwa penderitaan Anda akan lebih besar lagi jika orang-orang menggedor-gedor gerbang kota 

Anda dan penduduknya sedang tidur atau sibuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. 

12 Jangan terlalu percaya diri dalam tindakan Anda, karena godaan menanti Anda, dan dapat dengan 

mudah terjadi bahwa seseorang yang telah maju di jalan spiritualisasi, karena tidak adanya cita-cita yang 

benar dan tinggi, ingin kembali ke jalan kesenangan, ke materialisme yang egois, ke kehidupan yang 

penuh harapan. 

13 Aku memberitahukan hal ini kepadamu supaya kamu dapat hidup dengan waspada. Tetapi jangan 

berpikir bahwa Hukum-Ku menyiksa atau memperbudak. Memang benar bahwa langkah dari kegelapan 
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ke terang, dari kejahatan ke kebaikan, dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi, seringkali menyakitkan 

bagi manusia. Tetapi jika ia kemudian berhasil berjalan dengan aman di jalan-Ku, segala sesuatu yang ia 

temui dalam perjalanan hidupnya adalah kedamaian, karena bagi roh praktik kebajikan tidak berarti 

pengorbanan sama sekali. 

14 Siapakah di antara kalian yang bisa mengatakan kepada-Ku bahwa Aku tidak mendorongnya untuk 

berjalan di jalan kebajikan? Dengar, Aku tidak ingin menyombongkan diri tentang manfaat yang telah 

Aku berikan kepadamu, tetapi Aku memintamu untuk memberi tahu-Ku jika Aku belum melakukan 

mukjizat kepadamu dan keluargamu, jika Aku belum menyembuhkan orang sakit semata-mata karena doa-

doamu atau air matamu, jika Aku belum membebaskanmu dari kematian ketika engkau sudah berada di 

tepi jurang maut. Bagaimana mungkin Aku menahan diri untuk tidak melakukan hal ini kepadamu, 

mengetahui bahwa engkau akan membutuhkan banyak iman dan kekuatan untuk berjalan di jalan-Ku? 

15 Aku telah membawakan cahaya-Ku kepadamu sehingga engkau dapat membangun dirimu sendiri 

dalam perenungannya. Aku tidak melakukannya untuk membutakan matamu, atau untuk melukai jiwamu. 

16 Berjalanlah di jalan dengan tenang dan penuh pertimbangan sehingga tidak tampak lebih pendek 

dari yang sebenarnya, juga tidak terlalu jauh. Anda hanya harus ingat bahwa cobaan-cobaan dalam hidup 

adalah jalan untuk mencapai kedamaian dalam kekekalan di mana Anda adalah bagian dari roh Anda. 

Berjalanlah di jalan ini dengan damai, dengan cita-cita kesempurnaan yang sesungguhnya, dan Anda tidak 

akan pernah merasa terbebani atau memberatkan. Bagi Anda, ini akan menjadi seperti salah satu 

perjalanan di mana Anda melihat jalan yang indah di hadapan Anda, pemandangan yang indah, dan di 

mana Anda menginginkannya tidak pernah berakhir. 

17 Jika Aku telah memberikan segala sesuatu dalam kehidupan ini, Anda tidak akan lagi memiliki 

keinginan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tetapi apa yang belum Anda capai dalam eksistensi ini, 

Anda perjuangkan di eksistensi lain, dan apa yang tidak Anda capai dalam eksistensi itu menjanjikan Anda 

eksistensi lain yang lebih tinggi, dan demikianlah seterusnya langkah demi langkah untuk selama-lamanya 

di jalan perkembangan jiwa yang tak berujung. 

18 Ketika engkau mendengar Firman-Ku, tampaknya mustahil bagimu bahwa jiwamu mampu 

mencapai kesempurnaan yang begitu agung; tetapi Aku katakan kepadamu bahwa engkau hanya 

meragukan takdir jiwa yang tinggi karena engkau hanya melihat apa yang engkau lihat dengan mata 

materialmu: kemalangan, kebodohan, kejahatan. Tetapi ini hanya karena jiwa sebagian orang sakit, 

sebagian lainnya lumpuh; sebagian lainnya buta dan sebagian lainnya mati secara rohani. Dan dalam 

menghadapi kesengsaraan rohani seperti itu, Anda harus meragukan takdir kekekalan yang ada pada 

Anda. Demikianlah Anda hidup di masa cinta dunia dan materialisme ini. Tetapi cahaya kebenaran-Ku 

telah sampai kepadamu dan telah menghalau kegelapan malam dari suatu masa yang telah berlalu, dan 

telah mengumumkan dengan fajarnya kedatangan suatu zaman di mana jiwa akan menerima pencerahan 

melalui pengajaran-Ku. 

19 Cahaya ini akan membebaskan Anda dari kebodohan, dari kepalsuan. Betapa banyak 

ketidakbenaran, betapa banyak pemalsuan dan penipuan yang akan terungkap selamanya oleh 

kecerahannya. Celakalah mereka yang telah memalsukan hukum. Celakalah mereka yang 

menyembunyikan atau memalsukan kebenaran. Mereka tidak bisa membayangkan apa yang akan menjadi 

penghakiman mereka. 

20 Firman-Ku mendorong dunia untuk merenung, sehingga dari situ akan lahir pertobatan dan dari 

situ akan lahir pembaharuan. Tetapi sama seperti Firman yang diberikan melalui para pembawa suara ini 

menyadarkanmu dan menggerakkanmu secara batiniah, demikian juga di negara-negara lain, di wilayah-

wilayah lain, dengan cara-cara lain, utusan-utusan-Ku telah berangkat untuk membuat orang-orang 

memperhatikannya, untuk mengingatkan mereka akan integritas Hukum-Ku dan kebenaran Doktrin-Ku. 

Mereka telah mempersiapkan diri mereka dalam terang ilham-Ku, dan meskipun mereka mengalami 

cemoohan dan penghinaan, mereka maju selangkah demi selangkah dalam memenuhi tugas mereka. Aku 

katakan kepadamu bahwa Aku menyimpan pahala mereka untuk mereka dan saatnya akan tiba ketika 

mereka juga akan mengetahui apa yang sekarang Anda terima. 

21 Tidak semua orang yang berkeliaran di jalan-jalan dan lorong-lorong berbicara tentang peristiwa-

peristiwa masa lalu dan menafsirkan nubuat atau menjelaskan wahyu adalah utusan-Ku; karena banyak 

yang telah menyalahgunakan pesan-pesan itu karena kesia-siaan, karena kepahitan, atau karena 
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kepentingan diri sendiri, untuk menghina dan menghakimi, untuk mempermalukan atau melukai, dan 

bahkan untuk membunuh. 

22 Sangat penting bahwa terang yang sudah begitu penuh kasih ini masuk ke dalam hati anda harus 

menyebar dari satu titik di bumi ke titik yang lain, sehingga manusia bisa mengingat bahwa Kristus tidak 

menyakiti, tidak mempermalukan, dan apalagi membawa kematian. Karena Dia adalah kehidupan, roti, 

kesehatan, penghiburan, dan semua yang dibutuhkan manusia saat ini. 

23 Saudara-saudara, Aku telah berbicara kepada Anda. Pikirkan firman-Ku, arahkan dirimu pada 

pertolongan mereka, renungkan kehidupan dan semua yang mengelilingimu dengan cahaya yang 

Kuberikan kepadamu, sehingga ketika engkau mendengar-Ku sekali lagi, Aku dapat menemukanmu lebih 

sadar dan lebih siap untuk melaksanakan misimu. 

24 Aku telah berbicara kepadamu setiap saat dalam alegori, tetapi sekarang engkau berada di awal 

zaman baru di mana Aku akan berbicara kepadamu dengan cara yang jelas, karena sekarang engkau dapat 

memahami-Ku. 

25 Segala sesuatu dalam ciptaan berbicara kepada Anda tentang Tuhan dan kehidupan kekal, segala 

sesuatu yang mengelilingi Anda dan terjadi dalam kehidupan, seolah-olah merupakan gambaran spiritual. 

Tetapi engkau belum puas dengan karya-karya yang telah Aku ciptakan dan yang dengannya Aku 

berbicara kepadamu, memberimu wahyu dan mengajarimu. Setiap orang, setiap komunitas atau sekte 

agama menciptakan gambar, simbol, bentuk kultus dan patung untuk representasi Ilahi. Engkau telah 

menganggap hal ini perlu, dan Aku telah mengizinkanmu, wahai umat manusia. Tetapi sekarang roh Anda 

lebih tercerahkan, lebih berkembang daripada masa lalu, roh Anda dapat melihat dan memahami 

kehidupan dengan jelas. Saya akan mengirimkan pesan ini kepada semua orang sehingga mereka dapat 

terbangun kepada Cahaya dan sepenuhnya berhadapan dengan Kebenaran. 

26 Karunia-karunia rohani, yang telah layu karena pengabaian manusia terhadapnya, akan merasakan 

embun cinta-Ku jatuh ke atasnya, dan ketika orang-orang kemudian mengangkat pikiran mereka kepada-

Ku lagi dalam kemurnian, mereka akan melihat apa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka 

akan mendengar suara Bapa yang akan berbicara kepada mereka dengan berbagai cara, dan mereka akan 

merasakan kehadiran-Nya di setiap kesempatan. 

27 Kemudian mereka akan berhenti menciptakan simbol-simbol keagamaan dan bentuk-bentuk 

penyembahan, karena, dengan melihat wajah Bapa yang bersinar di dalam semua ciptaan, mereka tidak 

akan lagi merasa perlu untuk benda-benda ini, yang kepadanya mereka mengaitkan kemampuan-

kemampuan khusus, untuk mempercayai benda-benda ini seolah-olah benda-benda ini adalah gambaran 

dari Bapa. 

28 Kepada kalian para murid yang telah mendengar firman ini dalam ajaran-Ku, Aku bertanya: 

Mengapa kalian berpikir bahwa kalian perlu menciptakan simbol-simbol untuk penyembahan kalian ketika 

kalian memiliki-Ku di depan mata kalian, mendengar-Ku dan merasakan-Ku? 

29 Jika engkau menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan bahwa engkau hanya menghormati apa 

yang diwariskan para pendahulu kepadamu, Aku katakan kepadamu bahwa mereka, yang diliputi oleh 

cahaya wahyu-Ku, memahami dengan alegori yang merupakan spiritualisasi. 

30 Umat ini memiliki misi spiritual yang besar untuk dipenuhi di tengah-tengah umat manusia yang 

terancam oleh materialisme yang paling tak terbatas ini, yang tumbuh dan berkembang sebagai paganisme 

baru, sebagai pemujaan baru dan terbesar dengan materi, dunia dan nafsu-nafsunya. 

31 Dan dalam menghadapi cobaan-cobaan ini - apakah Anda masih ingin mempertahankan kenangan 

kultus penyembahan berhala? Apakah ini contoh kerohanian yang harus Anda berikan, dan apakah ini 

senjata yang Anda tempa untuk berperang? 

32 Biarlah Firman-Ku bertunas di dalam hatimu sehingga engkau dapat segera berangkat untuk 

bersaksi tentang pengajaran-Ku dengan pekerjaanmu. 

33 Ketika Aku tidak lagi membuat diri-Ku dikenal olehmu karena periode ini telah berakhir, jangan 

menyimpang dari jalan, jangan menahan diri untuk mencari-Ku dalam kesengsaraanmu, teruslah percaya 

pada instruksi-Ku. 

34 Akulah gerbang sempit yang harus engkau lewati dan Maria adalah tangga yang akan engkau naiki 

dalam cinta dan ketaatan kepada Bunda-Mu. Jika engkau percaya kepada-Ku dan mengagumi-Ku, engkau 

tidak akan menemui jebakan apa pun dan engkau akan memperpendek jalan. 
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35 Anda berada dalam masa pertempuran kebaikan melawan kejahatan. Engkau telah dipanggil untuk 

bekerja bersama-Ku dalam pertempuran yang sudah dimulai ini. Saya telah mengajarkan Anda bagaimana 

berjuang untuk menghalau kegelapan dan membawa terang bagi setiap jiwa. Firman-Ku telah 

menuntunmu untuk hidup dengan waspada dan penuh doa, sehingga kamu tidak membiarkan dirimu 

tergoda oleh cahaya-cahaya palsu, atau mendengarkan suara-suara yang menipu. 

36 Setelah waktu ini berlalu dan engkau menganggap proklamasi-Ku sudah jauh, dan dalam 

memenuhi instruksi-Ku, engkau menyampaikan kabar baik ini kepada keturunanmu, engkau akan 

merindukan masa-masa itu lagi dan akan merasa bahagia karena telah dipilih untuk menyaksikan 

manifestasi Ilahi-Ku. Tetapi pada saat itu semua yang telah engkau semua tambahkan ke dalam ajaran ini 

akan lenyap, dan Firman-Ku akan meledak dari rohmu dengan jernih dan murni, hanya mengungkapkan 

terang dan kebenaran. 

37 Ketika engkau ditanyai oleh rekan-rekanmu, bicaralah tanpa menyembunyikan apa pun tentang apa 

yang terkandung dalam Pekerjaan-Ku, dan di hadapan mereka, ingatkanlah mereka tentang Guru dalam 

setiap ajaran-Nya. 

38 Saya menganggap Anda bertanggung jawab atas generasi yang belum datang, yang diturunkan dari 

Anda. Ingatlah bahwa Firman-Ku kali ini telah diberikan bukan hanya untuk beberapa generasi, tetapi 

untuk semua orang yang akan mengikutimu, dan bahwa mereka harus memperlengkapi diri mereka sendiri 

dengan kerohanian yang lebih besar untuk mencapai puncak yang telah Aku tetapkan sebagai tujuan bagi 

manusia. 

39 Aku memberkati mereka yang mengikuti jalan ke atas dan seiring berjalannya waktu mencapai 

peningkatan yang lebih besar dalam mempelajari pekerjaan-Ku, dan yang bersiap untuk mendengar suara-

Ku dalam roh mereka segera setelah masa pewartaan-Ku melalui organ pemahaman manusia ini berakhir. 

Berbahagialah mereka yang percaya pada pekerjaan-Ku dan tahu bagaimana menghormatinya melalui 

spiritualisasi mereka. 

40 Berapa banyak dari sesama manusia yang bisa Anda selamatkan melalui doa-doa Anda? Dunia ini 

berada di ambang jurang dan Aku mengutusmu ke sana agar engkau dapat mencegah kejatuhannya. 

Hentikanlah para pemuda dalam perjalanan mereka yang cepat yang mengarah pada kehancuran moral 

mereka; sucikanlah jiwa mereka sehingga mereka dapat membentuk dasar-dasar untuk kehidupan yang 

benar dan berbudi luhur. 

41 Berjalanlah di jalan dunia dan bawalah sebagai standar hidupmu kebenaran ajaran-Ku. Tetapi 

hormati negeri yang engkau masuki, maka jalan yang engkau tempuh akan dipersiapkan, dan akan ada 

perjanjian di antara bangsa-bangsa, dan engkau akan membuat bumi ini menjadi rumah di mana engkau 

semua akan merasakan kehangatan Bapa Surgawi dan saling mengenali satu sama lain sebagai saudara dan 

saudari. 

42 Aku telah menderita ketika Aku melihat ketidakbersyukuran makhluk-makhluk-Ku, tetapi jika 

mereka telah menyangkal Aku sebagai Bapa, Aku tidak pernah menyangkal bahwa kamu adalah anak-

anak-Ku, bahkan jika beberapa orang tercemar. Aku telah melihat bangsa-bangsa besar yang telah 

berpaling dari-Ku dan memberikan diri mereka sendiri hanya untuk kehidupan material mereka, untuk 

masalah-masalah mereka, tanpa mengharapkan apa pun dari-Ku. Tetapi segera waktu kebangkitan akan 

tiba, dan dari anak-anak hingga orang tua, mereka akan mendedikasikan hidup mereka untuk mempelajari 

dan mempraktikkan ajaran-Ku. Orang tua akan berbicara penuh kebaikan dan menunjukkan jalan dengan 

cahaya pengalaman mereka. Anak-anak akan mengejutkan dunia dengan membuka karunia-karunia rohani 

mereka dan dengan pengabdian kepada Pekerjaan-Ku. 

43 Umat yang terkasih, ambillah dari pengajaran-Ku hari ini moral tertinggi untuk hidupmu. Jika 

engkau ingin dunia percaya pada wahyu ini, berikanlah kesaksian terbesar tentang kebenaran-Ku melalui 

hidupmu. Aku telah mengatakan kepadamu untuk menjadi cermin yang murni, orang-orang yang tahu 

bagaimana memberi contoh iman, ketaatan dan kemurnian. 

44 Pastikan bahwa kemurnian dan kebaikan mendapatkan kekuatan di antara kalian, dan dengan 

demikian kalian akan memperbaiki mereka yang telah memasuki barisan kalian tanpa niat yang jujur. 

45 Engkau semua yang telah memahami kebenaran dan kesempurnaan ajaran-Ku memiliki tugas 

untuk menangkal dengan perbuatan baikmu semua kejahatan yang dilakukan terhadap pekerjaan ini oleh 

mereka yang belum memahami tujuan utamanya. 
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46 Ketahuilah bagaimana benih jahat telah berlipat ganda di antara Anda sampai hampir menumbuhi 

benih yang benar. Kepalsuan, takhayul, kemunafikan, keserakahan untuk mendapatkan keuntungan, 

pengaruh buruk, fanatisme, dan semua ketidakmurnian telah menjadi gulma yang telah menyebar di antara 

orang-orang ini, yang Aku ingin melihat mereka bebas dari setiap noda, untuk mengirim mereka sebagai 

utusan-Ku kepada orang-orang dan bangsa-bangsa lain. 

47 Aku mempercayakan tugas pemurnian ini kepada mereka yang mencintai yang sejati, yang murni. 

Ini adalah karya ketekunan yang luar biasa. Tetapi betapa besar kebahagiaan umat ini ketika mereka 

kemudian mengalami bahwa cahaya mereka akhirnya telah membubarkan kegelapan. Hanya pada saat 

itulah Aku akan menganggapmu sebagai pembawa berita gembira ini dan mengutusmu ke dunia untuk 

berperang melawan kerajaan kejahatan dengan menangkal kuasanya melalui pembaharuan sesama 

manusia. . 

48 Pertimbangkanlah betapa besar kasih dan kesabaran ilahi yang telah Aku ajarkan kepadamu dan 

mengoreksimu, menyuruhmu untuk mengizinkan-Ku menunjukkan kesalahan dan kekeliruanmu dan 

menuntunmu menuju kesempurnaan. Tetapi oh betapa banyak orang yang tetap tuli terhadap kata-kata ini 

dan dalam kelambanan mereka, dalam kekerasan hati mereka, membiarkan saat-saat persiapan yang 

berharga berlalu tanpa mau percaya pada pencobaan yang menanti mereka. 

49 Suatu hari nanti dunia akan menghakimi dan menanyakan tentang umat ini, dan hanya dia yang 

telah "menyaksikan" yang akan bertahan. Tetapi dia yang telah menggunakan Pekerjaan-Ku untuk tujuan 

yang egois dan berbahaya akan melihat keadilan bumi menimpanya, dan kemudian dia akan menyesali 

terlambat bahwa dia ingin menciptakan kerajaannya sendiri, takhtanya yang penuh sanjungan dan 

kenyamanan di dalam Pekerjaan rohani-Ku sendiri, yang merupakan pekerjaan cinta kasih, kerendahan 

hati, dan penyerahan diri. 

50 Aku berkata kepadamu semua sekali lagi: "Berjaga-jagalah dan berdoalah", dan jika engkau benar-

benar percaya pada Firman-Ku, jangan tunda untuk menaatinya sampai besok, karena besok mungkin 

sudah terlambat. 

51 Lihatlah, manusia, bumi sudah menjadi terlalu kecil untuk menampung begitu banyak penderitaan 

manusia. Di masa lalu, planet ini tampak bagi manusia sebagai "lembah" tanpa ujung; sekarang ia telah 

menaklukkan dan menghuninya. 

52 Aku memberikan dunia ini kepada manusia sebagai rumah dan mengatakan kepadanya: "Tumbuh 

dan berkembang biaklah dan penuhilah bumi", dan memang dia telah memenuhi bumi, tetapi dia telah 

melakukannya dengan dosa dan penderitaan. 

53 Dunia ini, yang seharusnya menjadi rumah dari satu keluarga yang merangkul semua umat 

manusia, adalah tempat perselisihan dan kesempatan untuk memperebutkan kekuasaan yang tidak masuk 

akal, untuk pengkhianatan dan perang. Kehidupan ini, yang seharusnya digunakan untuk belajar, untuk 

perenungan spiritual dan untuk upaya mencapai kehidupan kekal dengan menggunakan cobaan dan 

pelajaran untuk kepentingan roh, disalahpahami oleh manusia sehingga ia membiarkan hatinya diracuni 

oleh kebencian, kepahitan, materialisme dan ketidakpuasan. 

54 Orang-orang melupakan bahasa yang digunakan hati nurani untuk berbicara kepada mereka, 

mereka kehilangan iman dan membiarkan karunia-karunia roh mereka padam, sehingga beberapa orang 

menyerahkan diri mereka pada materialisme, sementara yang lain menggerutu tentang keberadaan ini dan 

mengutip keinginan yang tak ada habisnya sebagai alasan untuk melarikan diri dari dunia ini dan 

memasuki negara lain. 

55 Ini yang saya tanyakan: Apakah Anda sudah memiliki spiritualitas yang diperlukan untuk 

menghuni dunia yang lebih baik? Tidakkah Anda mempertimbangkan bahwa jika Anda tidak dewasa - 

bahkan jika Anda bisa memasuki rumah rohani yang terbaik - Anda tidak akan bisa menghargai nilai 

kehidupan itu, atau sepenuhnya menikmati kedamaiannya? 

56 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu: Kelebihan kehidupan yang Anda miliki saat ini adalah 

bahwa roh tahu bagaimana mengatasi semua perubahan kehidupan dan kesulitan yang ada; dan ini bukan 

hanya itu, tetapi terlebih lagi, bahwa Anda setuju dengan itu, Anda akan mengalami dalam roh Anda 

kebahagiaan yang datang dari menjadi berguna bagi sesama manusia di dunia di mana kebutuhan besar 

seperti itu berlaku. 
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57 Pada hari ketika jiwa telah mencapai kesempurnaan yang diperlukan untuk merasakan dirinya 

berada di Kerajaan Surga-Ku, tempat atau dunia yang dihuninya, atau apakah ia berinkarnasi atau tidak, 

tidak akan ada konsekuensinya. Ia akan membawa Kerajaan Surga di dalam dirinya sendiri dan menikmati 

anugerahnya di dalam semua dan setiap misi yang akan diutus oleh Bapa untuk diselesaikan. 

58 Renungkanlah hal ini dan sekarang sadarilah bahwa lembah bumi ini adalah tanah yang luas yang 

menawarkan peluang yang menguntungkan untuk memperoleh di dalamnya jasa-jasa yang diperlukan 

untuk menaklukkan rumah-rumah yang dirindukan oleh roh Anda. 

Damai sejahtera-Ku menyertai Anda! 
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Instruksi 117 
1 Hai manusia, beristirahatlah di tanah yang kokoh, berdiamlah di bawah naungan pohon palem ini 

dan dengarkanlah suara-Ku sehingga semua kelemahanmu dapat disembuhkan, engkau dapat memperoleh 

kembali kekuatanmu dan melanjutkan perjalanan. Lihatlah bahwa tidak perlu menceritakan kepada-Ku 

kesedihan hatimu, atau dari mana asalmu, karena Aku tahu segalanya. Saya tahu bahwa jiwa Anda telah 

melalui perjuangan berat untuk mencoba menjauh dari jalan yang bengkok. Engkau datang untuk mencari 

dukungan dan kekuatan dari-Ku agar tidak putus asa. Ketika engkau hampir menjadi lemah, ketika 

kekuatanmu hampir habis, engkau mengangkat matamu kepada-Ku untuk meminta pertolongan-Ku, dan 

Aku segera menuruti dan memanggilmu ke oasis kedamaian ini sehingga engkau dapat beristirahat dalam 

penderitaanmu. 

2 Berapa banyak ajaran-Ku yang telah engkau pahami dan pahami sejak pertama kali engkau 

mendengar Firman? Melalui itu Anda telah memahami bahwa jiwa tidak menyempurnakan dirinya sendiri 

dalam sehari, atau dalam setahun, atau seumur hidup, karena jiwa bersifat kekal, jalan perkembangannya 

harus panjang untuk mencapai kesempurnaannya. Engkau juga telah belajar mendengarkan suara hati 

nurani, yang selalu berbicara kepadamu tentang hukum, tentang cinta kasih, kebaikan, kebenaran dan 

kemurnian, dan engkau telah berhasil membedakannya dari suara lain yang berasal dari indera kedagingan 

atau hawa nafsu hati dan yang tidak selalu menuntun ke jalan yang baik. 

3 Anda sudah tahu bahwa Anda memiliki senjata untuk mempertahankan diri, Anda juga tahu mana 

perisai yang melindungi Anda, itulah sebabnya Anda sudah mulai menggunakan doa, pikiran yang baik, 

kekuatan kehendak dan iman. 

4 Anda telah belajar untuk memberikan komponen-komponen yang membentuk keberadaan Anda 

pada tempat yang tepat dalam kehidupan, karena Anda telah memahami bahwa yang esensial adalah roh 

Anda, dan bahwa setelah itu muncul perasaan dan pikiran, yang menempati tempat yang layak. 

5 Anda sekarang tahu bahwa spiritualitas sejati dalam diri manusia tidak terdiri dari pemisahan dari 

apa yang termasuk dalam kehidupan material, tetapi dalam keselarasan dengan seluruh ciptaan, dan untuk 

mencapai keselarasan ini, roh harus mendahului, harus berada di atas manusia, dengan kata lain: harus 

menjadi pemimpin. Jika tidak, maka roh adalah budak dari daging. 

6 Engkau tahu bahwa di jalan-Ku engkau tidak bisa berpura-pura cinta, atau ketulusan, atau 

pengetahuan, karena engkau langsung merasakan tatapan yang menembus dan mengarahkan segalanya. 

Anda tahu bahwa kebajikan-kebajikan dan perbuatan-perbuatan Anda haruslah benar agar jasa-jasa Anda 

menjadi nyata. 

7 Ketika saya berbicara kepada Anda dengan cara ini, saya melakukannya bukan karena saya 

menuntut kesempurnaan tertinggi dari Anda, tetapi untuk meminta Anda berusaha mencapainya. 

8 Jika Anda menderita hari ini, jika Anda mengalami cobaan yang sulit atau berada di atas ranjang 

kesakitan, Anda tahu bahwa cawan itu memurnikan dan memperbaharui Anda, bahwa krisis itu membuat 

Anda menebus pelanggaran, atau bahwa itu adalah pelajaran bijak bagi roh, dan kemudian Anda 

mengosongkan cawan itu dengan kesabaran dan penyerahan diri. 

9 Engkau telah belajar memahami bahwa Aku membangun sebuah bait di dalam dirimu masing-

masing, dan engkau tidak lagi berani menghancurkan apa yang telah dibangun, tetapi cobalah untuk 

bekerja sama dengan-Ku dalam pekerjaan ini. 

10 Anda sudah memahami dengan baik bahwa anda tidak boleh mendapatkan pahala di hadapan 

manusia untuk menerima pujian atau pahala dari mereka, tetapi di hadapan Bapa anda, satu-satunya 

Pribadi yang bisa menilai pekerjaan anda. 

11 Ketika Anda memahami semua ajaran cinta kasih yang Kuberikan kepada Anda, betapapun tidak 

teraturnya sifat material Anda dan betapapun ganasnya nafsu Anda, maka harus ada ketundukan daging di 

hadapan roh, yang akan menjadi awal untuk mencapai keharmonisan dan keteraturan yang harus ada 

dalam diri manusia agar dapat dengan benar menyebut dirinya "anak-Ku". 

12 Masa depan banyak orang tergantung pada perilaku Anda di masa sekarang, orang-orang tercinta, 

jangan meragukannya. Oleh karena itu, pikirkanlah hal itu, bebaskanlah diri Anda dari sisa-sisa egoisme 

terakhir yang masih ada dalam diri Anda dan wujudkanlah perdamaian, persatuan, moralitas, dan 



U 117 

48 

spiritualitas untuk masa depan, yang sangat diperlukan agar generasi baru akan menemukan jalan yang 

lapang. 

13 Jangan ragu melakukan pekerjaan ini di dunia, karena ini bukan pertama kalinya Aku 

mempercayakan benih-Ku kepadamu. Buktinya adalah bahwa Aku berbicara kepadamu dalam bentuk ini 

dan engkau memahami-Ku. 

14 Ini adalah kelanjutan dari ajaran-Ku, tetapi bukan akhir zaman seperti yang ditafsirkan manusia. 

Dunia akan terus berputar-putar di angkasa dunia, jiwa-jiwa akan terus datang ke bumi dan menjelma 

untuk memenuhi takdir mereka. Manusia akan terus mengisi planet ini di masa depan, dan hanya cara 

hidup di antara manusia yang akan berubah. Perubahan yang akan dialami kehidupan manusia akan sangat 

besar, begitu besar sehingga bagi Anda akan tampak seolah-olah satu dunia berakhir dan dunia yang lain 

dimulai lagi. 

15 Sama seperti setiap saat kehidupan umat manusia telah dibagi menjadi beberapa zaman atau 

zaman, dan masing-masing zaman telah membedakan dirinya sendiri oleh sesuatu - baik oleh 

penemuannya, oleh wahyu ilahi yang telah diterima manusia di dalamnya, oleh perkembangan rasa 

keindahan, apa yang Anda sebut seni, atau dengan ilmu pengetahuan - saya katakan kepada Anda, zaman 

ini akan dibedakan oleh perkembangan karunia-karunia roh, bagian dari keberadaan Anda yang 

seharusnya Anda mulai kembangkan di dalam diri Anda sendiri, untuk menghindarkan diri Anda dari 

kejahatan dan kesalahan yang begitu besar. 

16 Tidakkah Anda percaya bahwa kehidupan manusia bisa sepenuhnya diubah dengan membuka sifat 

spiritual Anda, mengembangkan karunia-karunia rohani Anda dan memberlakukan hukum hati nurani di 

bumi? 

17 Oh, seandainya Anda bisa menyadari semua yang dimiliki oleh roh Anda! Tetapi Anda tidak 

mengetahuinya, meskipun ribuan tahun Anda telah tinggal di dunia dan di ruang spiritual, karena dalam 

egoisme Anda - yang merupakan cinta untuk diri Anda sendiri - hanya ilmu pengetahuan yang melayani 

eksistensi material yang penting bagi Anda. 

18 Akulah yang akan menyingkapkan di hadapanmu kebajikan, kemampuan, keindahan, kekuatan dan 

keajaiban yang tersembunyi di dalam rohmu, karena ini adalah waktu yang tepat untuk melakukannya, 

karena dengan demikian engkau akan menuai buah-buah terakhir dari suatu zaman. 

19 Segera semua orang akan menyadari bahwa Aku, Tuhan mereka, telah berbicara kepada mereka di 

segala zaman yang telah dilalui umat manusia, setiap wahyu-Ku telah menjadi seperti anak tangga pada 

tangga rohani yang telah Aku tinggikan sehingga engkau semua dapat naik kepada-Ku. 

20 Masa ini akan disebut masa terang, masa roh atau masa kebenaran; tetapi Aku berkata kepadamu, 

bahwa ini adalah masa kebangkitan roh-roh dan pemulihan mereka. 

21 Jiwa adalah bait suci yang dibangun oleh-Ku, tempat kudus yang terus menerus dicemarkan oleh 

manusia. Tetapi sekarang zaman terang, yang begitu sering dinubuatkan, telah tiba, yang cahayanya yang 

terang akan terlihat oleh semua orang dan di bawah kehangatannya semua anak-anak Tuhan akan 

berkumpul. Saya tidak berbicara kepada Anda tentang komunitas agama yang menyambut beberapa orang 

dan menolak yang lain, yang menyatakan kebenarannya dan menyangkal kebenaran orang lain, atau yang 

menggunakan senjata yang tidak layak untuk memaksakan dirinya dengan cara kekerasan atau intimidasi. 

Tidak, Aku berbicara kepadamu hanya tentang Hukum, yang dijelaskan melalui Doktrin, yang merupakan 

pesan yang telah Aku ungkapkan kepadamu pada saat ini melalui Firman ini. Jadi, ketika saatnya tiba bagi 

Anda untuk pergi dan membagikan Kabar Baik ini, beritakanlah perdamaian, cinta kasih, belas kasihan, 

persatuan, dan persaudaraan dengan perbuatan Anda. Tetapi jika engkau bertemu dengan seseorang dalam 

perjalananmu yang secara munafik mengkhotbahkan hal yang sama denganmu, tetapi memutarbalikkan 

kebenaran, engkau harus menyingkapkan kebohongan itu dengan perbuatanmu. Sebaliknya, jika engkau 

bertemu dengan saudara-saudaramu yang memberitakan kebenaran, kasih dan belas kasihan melalui 

teladan mereka, maka engkau harus bersatu dengan mereka, karena perjuangan mereka dan perjuanganmu 

akan sama. 

22 Saya tidak bisa tidak mengatakan kepada Anda bahwa jika Anda tidak setia dan tidak 

diperlengkapi, Anda tidak akan merasa layak untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Jika engkau kemudian 

melihat orang lain mulai berjuang dengan iman yang sejati dan dengan ketulusan, jangan menghalangi 
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mereka, karena dengan demikian tanggung jawabmu terhadap keadilan-Ku akan menjadi dua kali lebih 

berat. 

23 Saya menarik perhatian Anda pada segala sesuatu sebelumnya sehingga tidak ada yang 

mengejutkan Anda, dan oleh karena itu, ketika Anda bangkit untuk bertempur, Anda akan tahu bagaimana 

membangkitkan cita-cita ketinggian spiritual dalam diri Anda. 

24 Bumi ini, yang selalu mengirimkan panenan jiwa-jiwa yang sakit, lelah, gelisah, dan bingung ke 

alam barzakh, atau mereka yang memiliki sedikit kedewasaan, akan segera menawarkan kepada-Ku buah-

buah yang layak untuk cinta-Ku. 

25 Penyakit dan rasa sakit akan semakin meninggalkan kehidupan Anda saat Anda menjalani 

kehidupan yang sehat dan dewasa secara spiritual, dan kemudian ketika kematian datang, Anda akan siap 

untuk perjalanan menuju rumah spiritual. 

26 Siapakah yang masih bisa tersesat atau bingung ketika memasuki rumah roh, jika dia sudah 

merasakannya dalam kehidupan ini pada saat-saat berdoa, bermeditasi, bermimpi atau memperdalam 

dirinya dalam Hukum-Ku? 

27 Saat ini, begitu banyak kedamaian dan begitu banyak kebaikan yang tampaknya tidak dapat Anda 

capai, dan itu karena Anda melihat semua kebingungan yang ada di sekitar Anda, kebingungan yang, 

seperti yang Anda ketahui, akan meningkat di semua bidang kehidupan manusia. Tetapi Aku berkata 

kepadamu, percayalah kepada-Ku, berjaga-jagalah, berdoalah dan jadilah penabur yang tak kenal lelah, 

sehingga malam yang penuh badai ini dapat menjadi terang yang baru. 

Fajar akan terbit dan bumi akan merasakan penghuni barunya yang memberkahinya dengan karya-karya 

mulia dan memulihkan serta membangun kembali semua yang telah dihancurkan dan dinodai oleh orang-

orang bodoh dan orang-orang profan. 

28 Umat manusia, pada hari ini Aku telah mengungkapkan kepadamu sebagian dari rencana ilahi-Ku 

untukmu. Saya telah memberitahukan kepada Anda sebelumnya tentang apa yang akan terjadi di masa 

depan, dan telah mempersiapkan Anda untuk perjuangan yang akan datang atas seluruh umat manusia. 

29 Pikirkanlah dengan seksama dan Anda akan merasa dikuatkan, karena sesungguhnya Aku berkata 

kepadamu: Berbahagialah mereka yang membaca buku ini yang mengungkapkan "Firman-Ku" kepadamu. 

Di dalamnya Anda telah menemukan banyak ajaran yang tidak Anda ketahui. 

30 Aku ingin mendengar dari mereka yang tidak menyebut apa pun di bumi ini sebagai milik mereka 

sendiri, untuk melayani-Ku setelahnya. Aku telah memilihmu di antara orang-orang yang rendah hati, 

seperti setiap saat Aku mencari hamba-hamba-Ku di antara orang-orang yang sederhana hatinya. Engkau 

tahu bahwa para pemilik kekayaan di dunia ini selalu sibuk dengan mereka dan tidak mengingat-Ku. Saya 

telah memberikan mereka waktu tertentu untuk mengagumi apa yang sangat mereka cintai. Tetapi selalu 

akan tiba saatnya untuk mendengar suara-Ku, untuk memikul salib mereka dan mengikuti-Ku; tetapi 

pertama-tama mereka akan memurnikan diri mereka dalam wadah penderitaan. 

31 Murid-murid yang terkasih, hanya tinggal tujuh tahun lagi, yang akan menjadi seperti tujuh fajar di 

mana kalian dapat mendengarkan-Ku. Aku ingin engkau semua meninggalkan ketidakkekalanmu dalam 

periode waktu ini dan langkahmu menjadi pasti, sehingga ketika tahun 1950 tiba, engkau semua dapat 

berkata kepada-Ku: "Tuhan, penyatuan di antara kami telah menjadi kenyataan, dan kami membawa 

kepada-Mu bukti-bukti spiritualisasi dan persaudaraan kami." 

32 Umat ini tahu bahwa Aku hanya menunggu spiritualisasi mereka untuk membuat suara-Ku 

terdengar di dalam hati nurani mereka ketika Aku berkata kepada mereka: Manusia, bangkitlah dan 

berkembang biaklah seperti debu di bumi. Lintasi lembah, kota, gurun dan lautan dan sebarkan instruksi 

ini dengan cinta kasih dan kerendahan hati. Kepedulian-Ku yang mahakuasa akan membuka jalan dan 

meniadakan batas-batas. Kasih-Ku akan melindungimu dari penganiayaan atau kejahatan yang menyergap, 

dan Aku akan menaruh firman-Ku di bibirmu ketika ada kesempatan yang menuntutnya. 

33 Besar, sangat besarlah pekerjaan yang Kupercayakan kepadamu, karena Aku ingin engkau kuat 

dan besar dalam rohmu. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu bahwa di dalam hati Bapamu, sikap 

mementingkan diri sendiri tidak ada tempat. 

34 Tujuh tahun Aku percayakan kepada orang-orang yang telah menerima ladang-ladang yang 

diberkati ini, agar mereka dapat menuai dari ladang-ladang itu buah-buah yang layak bagi Keilahian-Ku. 
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35 Saudara-saudara, kasihanilah dan bersabarlah terhadap mereka yang sedang mengambil langkah 

pertama. Nasihatilah mereka dengan kebaikan yang telah saya koreksi kepada Anda. Kasihilah satu sama 

lain dengan kasih yang telah Kukasihi kamu, maka akan ada keharmonisan di antara kamu. 

36 Mendekatlah, Hadirat-Ku seperti naungan pohon, Firman-Ku seperti nyanyian burung. Datanglah 

kepada-Ku, kamu yang lapar dan haus akan kebenaran, kamu yang sakit, kamu yang miskin rohani dan 

bodoh, mendekatlah kepada-Ku! 

37 Aku tidak menolakmu karena kemiskinannya, Aku juga tidak menghinamu karena pangkatmu. 

Aku tahu bahwa di dalam diri kalian masing-masing ada roh yang membutuhkan cahaya-Ku untuk bangkit 

untuk hidup. 

38 Aku membawa kesehatan bagi yang sakit dan harapan bagi yang menderita. Tidak seorang pun 

akan pergi tanpa penghiburan atas penderitaannya. Tetapi kemudian, ketika engkau telah mencapai 

kedamaian, engkau akan merasa berpakaian dengan martabat yang Kuberikan kepadamu. Jangan 

menggerutu pada dunia dan perubahan nasib dan penderitaannya. Ingatlah bahwa merekalah yang 

menuntunmu kepada-Ku. Jangan menarik diri dari sesama manusia, sebaliknya, sekarang engkau telah 

mengalami bagaimana Aku menerimamu dan bagaimana Aku memberimu karunia, jangkau mereka lebih 

banyak lagi dan lakukanlah kepada mereka yang membutuhkan apa yang telah engkau lihat Aku lakukan 

kepadamu. 

39 Melalui salah satu dari engkau semua yang sungguh-sungguh mempraktikkan ajaran-Ku, akan ada 

banyak orang yang memperoleh anugerah-Ku. 

40 Doa, amal dan niat baik adalah semua yang engkau butuhkan sehingga pengetahuanmu tentang 

petunjuk-Ku akan bersinar seperti cahaya yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Waktu kunjungan 

akan datang dan Aku ingin semua murid-Ku bersiap-siap. 

41 Selama orang menikmati kedamaian atau kesenangan duniawi, mereka tidak akan memanggil 

Anda, tetapi didorong oleh rasa sakit, mereka akan mencari Anda. Bersiaplah, karena sebentar lagi 

kesedihan akan dicurahkan ke atas dunia. Kemudian engkau akan dipanggil oleh orang sakit untuk 

membawakan mereka balsem-Ku. Banyak dari sesama manusia akan meminta doa-doa Anda dan juga 

menginginkan instruksi Anda untuk menemukan jalan yang akan membawa mereka ke kenaikan spiritual. 

42 Apakah Anda melihat betapa rumit dan besarnya tugas yang menanti Anda? 

43 Dalam keheningan engkau mengakui bahwa wahyu yang Kuberikan kepadamu pada saat ini sangat 

besar. Jika engkau tahu bagaimana berperilaku seperti murid-murid-Ku, engkau akan melihat terang yang 

lebih besar dalam pekerjaan-Ku. 

44 Bentuklah orang-orang yang damai dan spiritualisasi, singkirkanlah dari hati Anda sisa-sisa 

fanatisme terakhir yang masih ada di dalam diri Anda. Dapatkan penyucian melalui pembaharuan, maka 

Aku akan memberikan tanda di langit yang akan terlihat di dunia dan yang akan memberitahukan 

kepadamu bahwa "hari Tuhan" telah tiba. Tanda ini akan terlihat bahkan oleh orang yang "buta" dan 

dipahami oleh pikiran yang tidak berpendidikan. 

45 Gunakanlah senjata terkuat yang telah Kupercayakan kepadamu, yaitu doa; dan berdoalah agar 

engkau tidak memberi telinga kepada mereka yang mencoba memadamkan api imanmu. Waspadalah, 

orang-orang, jangan biarkan siapa pun menggelapkan hati Anda dan mencoba membuat Anda kehilangan 

jalan. Engkau sudah mengetahui Hukum-Ku, inilah jalannya; jangan pernah menyimpang darinya dan 

engkau tidak perlu takut. 

46 Jika di dunia ini ada yang ingin menghancurkan Anda, dan ada yang mendoakan Anda karena 

mereka pikir Anda tersesat, ingatlah bahwa di dalam rohani ada beberapa orang yang mengawasi setiap 

langkah Anda. Bunda Surgawi Anda melindungi Anda di bawah mantelnya, Elia melindungi Anda dengan 

cinta kasih seorang gembala rohani, dan saudara-saudari Anda yang tinggal di alam barzakh dan 

berdedikasi untuk kebaikan melindungi dan menasihati Anda. Demikianlah saya berbicara kepada mereka 

yang, di tengah-tengah kebimbangan dan keraguan, mengambil langkah pertama mereka dan masih sering 

tersandung dan jatuh. 

47 Tak lama lagi iman akan menyala di dalam hati mereka, dan ketika ini terjadi, tidak ada dan tidak 

ada seorang pun yang akan mampu memadamkannya. Tetapi sebelum itu Aku harus memberikan ajaran-

Ku kepadamu sehingga hatimu akan dikuatkan pada saat yang sama ketika rohmu semakin menjauh dari 

yang tidak berguna. Dengan cara ini, Anda secara bertahap akan berkembang ke atas. Kemudian engkau 
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akan merasakan bagaimana kehausan akan kebenaran dan cinta kasih, yang engkau berikan kepada-Ku 

untuk dikenali, telah dipadamkan, sehingga engkau akan pergi memenuhi tugasmu dengan penuh kekuatan 

dan keberanian. 

48 Aku mempersiapkan engkau semua dengan kasih yang tak terbatas, karena instruksi-Ku melalui 

para pembawa suara ini tidak berlangsung selamanya. Sebentar lagi engkau semua tidak akan lagi 

mendengar Firman ini, namun engkau semua harus kuat dalam pertempuran yang akan datang ketika 

Firman-Ku tidak lagi disampaikan dalam bentuk ini. 

49 Apa yang akan Anda lakukan jika Anda belum memahami ajaran Guru? Bagaimana anda akan 

dapat mempertahankan iman anda jika anda tidak mempelajari senjata yang dapat membantu anda 

mempertahankan diri anda? Renungkanlah firman ini, karena banyak orang akan sekali lagi berlutut di 

hadapan berhala-berhala karena mereka tidak tahu bagaimana menggunakan ajaran-Ku. 

50 Umat, jangan tuli terhadap suara-Ku dan jangan salah menafsirkan Pekerjaan-Ku. Saya telah 

mengatakan kepada Anda untuk memberitahukannya dengan ketulusan yang telah saya percayakan kepada 

Anda. Dengarkanlah suara-Ku sehingga ketika engkau mendengar suara musuh-musuhmu, engkau dapat 

membebaskan dirimu dari jerat dan perangkap mereka. 

51 Sampai sekarang, Anda telah melihat kehidupan dan orang-orang secara dangkal. Tetapi sekarang 

Aku tunjukkan kepadamu makna dan esensi dari semua ajaran yang telah Aku ungkapkan kepadamu 

dalam Tiga Zaman, sehingga engkau dapat memiliki pengetahuan penuh tentang siapa dirimu, dan agar 

engkau dapat menerima takdirmu seperti Kristus menerima salib-Nya, dan engkau dapat mengasihi 

sesamamu di dalam Sang Pencipta. Semua ini menyingkapkan dan menunjukkan kepadamu Doktrin-Ku. 

Sekarang Aku berkata kepadamu bahwa orang yang telah ditandai oleh-Ku tidak boleh merasa lebih 

unggul daripada orang yang belum menerima tanda itu, karena banyak dari mereka akan memberimu 

bukti-bukti spiritualisasi dan bahwa mereka memiliki karunia-karunia rohani yang sama besarnya 

denganmu. 

52 Ini adalah waktu ketika Lonceng Surgawi terdengar di dalam Infinite, memanggil manusia ke 

Majelis, mengundang mereka untuk berkontemplasi dan berdoa. Gaungnya bergema tanpa henti di lubuk 

hati setiap orang, karena ini adalah Waktu Ketiga ketika Elia, sebagai utusan-Ku dari satu ujung dunia ke 

ujung dunia yang lain, memanggil jiwa-jiwa untuk tampil dalam penghakiman. Engkau akan menjadi 

bagian dari mereka yang mencari-Ku pada saat itu melalui Roh dan bukan melalui patung-patung dan 

gambar-gambar yang dibuat oleh tangan manusia, sehingga Aku dapat mengatakan bahwa engkau 

termasuk orang-orang yang telah bertekun dalam Hukum-Ku, karena dalam hal yang sama yang Aku 

berikan kepadamu di Gunung Sinai Aku menginstruksikan kepadamu, untuk menyembah-Ku, engkau 

tidak boleh memiliki gambar apa pun di depan matamu yang mewakili Keilahian-Ku. 

53 Jika Aku telah memanggilmu untuk melakukan penyembahan rohani sejak saat itu, adalah benar 

dan pantas bahwa engkau mempersembahkannya kepada-Ku sekarang, wahai orang-orang yang untuk 

sementara waktu kehilangan harapan untuk mencapai pembaharuan dan spiritualisasi yang lengkap. 

Ketahuilah bagaimana Aku telah memperpanjang keberadaanmu dan bagaimana Aku telah membuatmu 

berjalan di jalan restorasi dan evolusi, sehingga dalam langkahmu dan dalam pengembaraanmu yang terus-

menerus, engkau dapat meninggalkan setiap ketidaksempurnaan dan setiap kekotoran di belakangmu. 

Bukankah Anda sudah melihat bagaimana air, yang diselimuti lumpur, dalam perjalanannya yang cepat, 

akhirnya menjadi jernih kembali? Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, hal yang sama akan terjadi pada 

jiwamu. 

54 Akulah Tuhan atas kehidupan dan atas segala sesuatu yang diciptakan. Oleh karena itu, Aku 

katakan bahwa Akulah satu-satunya yang mengetahui misteri, keabadian dan takdir semua makhluk. 

55 Jika umat manusia tidak begitu keras kepala berpegang teguh pada ketidaktahuannya, 

keberadaannya di bumi akan berbeda. Namun manusia menentang perintah-Ku, mengutuk takdir mereka, 

dan bukannya bekerja sama dengan-Ku dalam pekerjaan-Ku, mereka mencari cara untuk menghindari 

hukum-hukum-Ku untuk memaksakan kehendak mereka. Aku juga mengatakan kepadamu bahwa jika 

manusia mengamati dengan cermat setiap tindakan mereka, mereka akan melihat bagaimana mereka 

memberontak terhadap-Ku di setiap kesempatan. 

56 Ketika Aku menghujani manusia dengan kesenangan-Ku yang baik, mereka menjadi egois; ketika 

Aku membiarkan mereka menikmati kesenangan, mereka mencapai pesta pora; ketika Aku menguji 
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kekuatan mereka untuk membentengi jiwa mereka, mereka memberontak; dan ketika Aku mengizinkan 

cawan kepahitan mencapai bibir mereka untuk memurnikan mereka, mereka mengutuk kehidupan dan 

merasa kehilangan iman mereka. Ketika Aku menaruh beban keluarga besar di pundak mereka, mereka 

putus asa, dan ketika Aku mengambil salah satu kerabat mereka dari bumi, mereka menuduh-Ku tidak 

adil. 

57 Tidak pernah engkau semua setuju, tidak pernah Aku mendengar engkau semua memberkati 

Nama-Ku dalam pencobaanmu, dan Aku juga tidak pernah mengalami engkau semua mencoba untuk 

bekerja sama dalam pekerjaan penciptaan-Ku. 

58 Tidakkah Anda ingat contoh yang saya berikan kepada Anda di dalam diri Yesus ketika Dia 

menguduskan hidup itu untuk memuliakan Bapa-Nya? 

59 Yesus tidak memiliki apa-apa di dunia ini, namun Ia tidak pernah mengeluh tentang kemiskinan-

Nya. Ia harus meninggalkan ibu-Nya dan rumah-Nya dan meninggalkan segala sesuatu karena kasih-Nya 

kepada Dia yang mengutus-Nya. Pekerjaan-Nya sangat sulit dan jalan-Nya sangat menyedihkan sampai 

akhir, tetapi Ia tidak pernah memberontak terhadapnya. Ia dianiaya dan diejek, dihukum dan akhirnya 

dibunuh, tetapi 

Dari hati-Nya, bibir-Nya dan bahkan mata-Nya hanya datang berkat, pengampunan dan penghiburan bagi 

mereka yang mengasihi Dia dan juga bagi mereka yang menyakiti Dia. 

60 Tetapi bukan hanya Aku yang bisa Anda jadikan contoh yang layak ditiru. Ingatlah ketaatan 

Abraham ketika Tuhan menuntut nyawa anaknya, kesabaran Ayub yang memberkati-Ku dalam setiap 

kunjungannya, dan seperti contoh-contoh ini, masih banyak contoh lain yang telah turun kepadamu 

melalui catatan sejarah. 

61 Kadang-kadang engkau heran ketika engkau melihat orang sakit dengan sabar memikul salibnya, 

orang buta atau lumpuh memberkati Kehendak-Ku. Pada kesempatan lain, Anda tidak dapat memahami 

pengabdian seorang ayah yang baru saja kehilangan anak yang sangat dicintainya; orang-orang yang 

terwujud saat ini, yang begitu jauh dari kebenaran, tidak dapat memahami pengabdian, kesabaran, dan 

penghormatan terhadap nasihat Tuhan. Akulah yang memberikan kepadamu contoh-contoh indah tentang 

kerendahan hati, ketaatan kepada Kehendak-Ku dan kedewasaan rohani, sehingga engkau dapat memiliki 

teladan untuk diteladani dalam pencobaan-pencobaanmu. 

62 Aku berkata kepadamu, jika umat manusia ini melakukan apa yang menjadi Kehendak-Ku dalam 

segala hal, maka ia tidak akan mengenal rasa sakit lagi di bumi karena damai sejahtera-Ku akan ada di 

dalam rohnya. 

Damai sejahtera-Ku menyertai Anda! 
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Instruksi 118 
1 "Biarlah anak-anak kecil datang kepada-Ku, Aku berkata kepadamu lagi. Jangan berpikir bahwa 

mereka tidak dapat menerima-Ku karena mereka kecil di matamu. 

2 Tidak peduli seberapa besar rasa bersalah dan noda yang ada pada jiwa, selama jiwa itu hidup di 

masa kanak-kanak, jiwa itu berbagi kemurnian dan kepolosan cangkang fisiknya. Justru pada saat inilah 

jiwa membutuhkan segala macam bantuan agar tidak menyimpang dari jalan yang benar. 

3 Reinkarnasi adalah kesempatan yang ditawarkan Tuhan, dalam keadilan-Nya yang penuh kasih, 

kepada jiwa untuk mendapatkan kembali kemurniannya dan kembali ke jalan yang benar. Ini adalah cara 

di mana ia dapat menggunakan pengalaman yang telah diperolehnya dalam ziarahnya. 

4 Ketika Anda melihat anak-anak, lakukanlah dengan rasa hormat, karena Anda tidak tahu jiwa apa 

yang tersembunyi di dalam diri mereka. Tetapi yang bisa Anda yakini adalah, bahwa masing-masing 

makhluk kecil ini memiliki masa lalu yang mewakili sejarah panjang, kehidupan perkembangan yang luar 

biasa. 

5 Selama jiwa mengalami masa kanak-kanak dari ketinggian jasmaninya, ia membutuhkan bantuan 

orang yang lebih tua, karena tubuhnya masih terlalu lemah untuk menopangnya. Perlu kelembutan agar 

hati tidak mengeras, dan juga perlu teladan dan ajaran untuk mendidik dan mendorongnya sampai saatnya 

tiba ketika ia dapat menyatakan dirinya sendiri. 

6 Setiap jiwa membawa pesannya ke dunia, dan untuk dapat mengekspresikan hal yang sama, maka 

segala sesuatu di lingkungannya harus mendukungnya. Ketika jiwa, setelah jalan panjang 

perkembangannya yang penuh perjuangan dan cobaan untuk mencapai kesempurnaannya, akhirnya 

melihat dirinya bebas dari noda, kesulitan dan kebodohan dan hanya ada cahaya di dalamnya, maka jiwa 

itu semakin mirip dengan kemurnian anak-anak. 

7 Anak tahu secara intuitif bahwa ia tidak mampu mengurus dirinya sendiri, dan oleh karena itu, ia 

menaruh semua kepercayaannya kepada orang tuanya. Tidak ada yang ditakuti selama berada di sisi 

mereka. Ia hanya mengharapkan hal-hal yang baik dan tahu bahwa ia tidak akan menginginkan apa pun. 

Kemudian ia menemukan bahwa di dalam diri mereka terdapat sumber pengetahuan, kelembutan dan 

kehidupan, itulah sebabnya ia mengalami kebahagiaan bersama mereka. 

8 Kapankah orang akan memiliki perasaan ini? Kapankah mereka akan bersama-Ku? Kapankah jiwa 

manusia akan mencapai iman, kemurnian dan kepercayaan yang dimiliki anak kecil dalam kepolosannya? 

9 Sungguh Aku berkata kepadamu bahwa ketika hal ini terjadi, engkau akan sekali lagi mendengar 

Firman-Ku yang penuh kasih yang berkata kepadamu: "Biarkan anak-anak datang kepada-Ku, karena 

merekalah yang empunya Kerajaan Surga." 

10 Dahulu kala Anda diberitahu: Hormatilah ayah dan ibumu, dan cara terbaik untuk menghormati 

mereka adalah dengan menjalani kehidupan yang benar dan bajik. 

11 Apakah perlu saya mengingatkan Anda tentang tugas Anda di bumi saat ini? Hatimu berkata 

kepada-Ku: Tidak, Tuhan, berbicaralah kepada kami sekarang dari kehidupan rohani. Namun saya melihat 

bahwa manusia tidak menetapkan diri mereka untuk menghormati orang tua mereka. Dan jika mereka 

belum memenuhi perintah-perintah pertama, bagaimana mereka bisa memenuhi ajaran-Ku yang baru? 

12 Di atas dasar-dasar Hukum Taurat, dengan terang Ajaran-Ku yang Aku ajarkan kepadamu di Era 

Kedua, Aku sedang membangun dinding-dinding Tempat Suci; dan sekarang, dengan Firman-Ku yang 

baru, Aku sedang menyelesaikan pembangunan Bait Suci Rohani. 

13 Saya harus mengatakan kepada Anda bahwa fondasi Anda masih lemah karena Anda tidak hidup 

selaras dengan hukum-hukum Era Pertama; karena hanya di atas moralitas yang benar dan kebajikan yang 

dimurnikan, Anda akan dapat membangun bait suci batin Anda. 

14 Pertanyaan saya adalah ini: Bagaimana Anda bisa menghormati Bapa Surgawi Anda tanpa terlebih 

dahulu menghormati orang tua Anda di bumi? Bagaimana mungkin Anda bisa mencoba menganggap umat 

manusia sebagai saudara-saudari Anda jika Anda tidak terlebih dahulu mengasihi keluarga Anda, yang 

terdiri dari orang tua, saudara-saudari, suami atau istri dan anak-anak Anda? 

15 Inilah sebabnya mengapa Aku telah berkehendak agar engkau semua menyatukan Hukum Zaman 

Pertama dengan ajaran yang Kuberikan kepadamu melalui Yesus, serta dengan wahyu-wahyu di zaman 
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ini, karena dengan demikian engkau semua akan memiliki semua pengetahuan dan alat untuk menapaki 

jalan spiritual yang menuntun ke cahaya abadi. 

16 Jika Anda tidak mempraktikkan kebajikan dalam hidup Anda namun dengan bangga menunjukkan 

pemenuhan Anda terhadap hukum, saya katakan kepada Anda bahwa Anda bertindak tidak masuk akal 

dan memutarbalikkan kebenaran. 

17 Murid-Ku harus murni hatinya di dunia ini agar menjadi murni dalam roh. 

18 Hormatilah melalui hidupmu mereka yang memberimu keberadaan sesuai dengan kehendak-Ku, 

dan kemudian besok anak-anakmu akan menghormatimu. Jangan hanya memuliakan Aku dengan 

pekerjaan rohani, tidak, pekerjaan manusiamu juga memuliakan Roh-Ku. 

19 Ini adalah saat ketika banyak orang, ketika mereka mengalami kunjungan besar yang sedang 

berkumpul di atas umat manusia, berseru; "Tangan Tuhanlah yang menghukum umat manusia melalui rasa 

sakit." Tetapi Aku katakan kepadamu bahwa ini adalah cara berpikir yang keliru tentang keadilan-Ku. 

20 Kapankah Anda akan memahami bahwa rasa sakit hanya ada sebagai akibat dari dosa-dosa Anda 

dan bahwa manusia sendirilah yang mengutuk dan menghukum dirinya sendiri? 

21 Engkau harus memahami bahwa ketika Aku mengizinkan rasa sakit menyerang hatimu, Aku 

dengan demikian memberimu bukti paling jelas bahwa dosa adalah rintangan terbesar sehingga engkau 

dapat melihat terang dan menikmati damai sejahtera Roh. 

22 Banyak orang percaya bahwa mereka mengasihi-Ku dan melayani-Ku, tetapi ketika penderitaan 

menghantam mereka, mereka bertanya kepada diri mereka sendiri dengan cemas: "Bagaimana mungkin 

meskipun aku mengasihi Bapa-Ku, Dia mengizinkan aku meminum cawan penderitaan ini?" - Mereka 

tidak menyadari bahwa mereka bukan hanya tidak mengasihi-Ku, tetapi mereka juga membiarkan nafsu 

dan pengejaran mereka akan hal-hal duniawi menjadi kultus bagi mereka, yang mereka utamakan, tanpa 

menyadari penyembahan yang seharusnya mereka persembahkan kepada-Ku. 

23 Jika manusia memberi penghormatan kepada kebenaran, kasih, keadilan dan kebaikan - yang 

merupakan atribut Roh-Ku - apakah engkau berpikir bahwa rasa sakit, perang, kelaparan, kebingungan dan 

kematian masih bisa ada di dunia? Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, tidak ada satupun dari semua ini 

yang akan ada dalam hidupmu dan sebagai gantinya akan ada kedamaian, kesehatan jiwa dan raga, 

keberanian untuk hidup dan kesejahteraan. 

24 Ingatlah bahwa Anda diberitahu di dalam Hukum Taurat, "Jangan ada ilah lain selain Aku." 

Namun ada banyak dewa-dewi yang diciptakan oleh ambisi manusia untuk disembah, dihormati, dan 

bahkan dikorbankan. 

25 Pahamilah bahwa Hukum-Ku tidak usang dan, tanpa engkau sadari, Hukum-Ku berbicara 

kepadamu tanpa henti melalui hati nurani; namun manusia terus menjadi penyembah berhala dan 

penyembah berhala. Mereka mencintai tubuh mereka, menyanjung kesombongan mereka dan memanjakan 

kelemahan mereka; mereka mencintai harta dunia yang untuknya mereka mengorbankan kedamaian dan 

masa depan spiritual mereka. Mereka memberi penghormatan kepada daging, kadang-kadang mencapai 

kemerosotan dan bahkan menemukan kematian dalam keinginan akan kesenangan. 

26 Yakinkan dirimu sendiri bahwa engkau telah mengasihi hal-hal duniawi lebih dari Bapamu. 

Kapankah engkau mengorbankan dirimu bagi-Ku dengan mengasihi-Ku pada sesamamu dan melayani-

Ku? Kapankah Anda mengorbankan waktu tidur Anda atau membahayakan kesehatan Anda untuk 

menolong dan meringankan penderitaan yang menimpa sesama Anda? Dan kapankah engkau telah pergi 

sampai hampir mati demi salah satu cita-cita luhur yang diilhami oleh Ajaran-Ku? Lihatlah bahwa 

penyembahan yang Anda lakukan dengan kehidupan material lebih diutamakan daripada penyembahan 

kehidupan spiritual bagi Anda. Itulah sebabnya Aku telah mengatakan kepadamu bahwa kamu memiliki 

allah lain yang kamu sembah dan layani lebih dari Allah yang benar. 

27 Bagaimana engkau dapat mengetahui di bumi kehidupan yang mencakup keadilan, dan bagaimana 

engkau dapat merasakan pada jiwamu mantel ilahi kedamaian-Ku? Apa yang akan dapat Anda lakukan 

agar tidak merasakan sakit lagi, jika ini adalah satu-satunya hal yang dapat ditawarkan oleh dewa-dewa 

palsu, yang telah Anda ciptakan dan cintai dari masa lampau hingga saat ini? 

28 Cintailah Aku lebih dari semua makhluk ciptaan, karena jika engkau mengasihi-Ku, engkau akan 

tahu bagaimana memberi semua makhluk tempat yang benar dan sejati. 
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29 Kebingungan yang memerintah di dunia saat ini sangat besar; tetapi roh umat manusia sudah siap, 

dan cukuplah panggilan-Ku untuk membuat mereka kembali menoleh kepada Hukum-Ku. 

30 Waktunya semakin dekat ketika cahaya Roh-Ku akan mencapai hati dan membuat mereka 

merasakan dan memahami apa yang belum mereka pahami sampai sekarang. 

31 Murid-murid yang terkasih, engkau menunjukkan kepada-Ku rohmu yang haus akan kebenaran, 

dan oleh karena itu Aku mengundangmu untuk datang ke mata air ini untuk minum sampai engkau 

memuaskan dahagamu. Tembuslah sampai ke inti Firman-Ku; ingatlah bahwa Aku hanya terwujud sampai 

batas tertentu, dan kemudian terserah engkau semua untuk menarik kesimpulan yang benar dengan 

memeriksa semua yang telah engkau semua dengar secara menyeluruh. Berdoalah dan tanyakanlah 

kepada-Ku dalam doamu, maka engkau akan mengalami bagaimana engkau menerima percikan cahaya-

Ku dengan setiap manifestasi. Jangan berharap untuk menerima seluruh kebenaran dalam satu saat. 

Ketahuilah bahwa ada jiwa-jiwa yang telah lama mencari kebenaran, yang meneliti dan mencoba 

menembus semua rahasia dan masih belum mencapai tujuan yang diinginkan. 

32 Kristus mengajarkan Anda jalan ketika Ia berkata, "Kasihilah satu sama lain." Tetapi sampai hari 

ini Anda belum menyadari cakupan perintah yang luhur ini. Sungguh, Aku berkata kepadamu, seluruh 

kehidupan manusia akan diubahkan jika engkau hidup sesuai dengan prinsip yang tertinggi ini, karena 

hanya kasih yang akan mampu mengungkapkan kepadamu rahasia nasihat Allah, karena di dalam Dia 

terletak asal mula kehidupan. Carilah kebenaran dengan semangat, carilah makna kehidupan, cinta kasih, 

jadilah kuat dalam kebaikan, dan Anda akan mengalami betapa sedikit demi sedikit semua yang salah, 

tidak adil dan tidak sempurna akan jatuh dari keberadaan Anda. Jadilah lebih reseptif setiap hari terhadap 

cahaya Rahmat Ilahi, maka Anda akan dapat bertanya kepada Tuhan Anda semua yang ingin Anda 

ketahui, semua yang dibutuhkan roh Anda untuk mencapai kebenaran tertinggi. 

33 Bekerjalah di bumi dengan lebih banyak dedikasi dan mengabdikan diri Anda dengan setia pada 

tugas-tugas Anda. Selalu berjuang untuk kemajuan jiwa Anda sehingga kehidupan material Anda tidak 

mandul. 

34 Berdoalah dengan doa sederhana yang berasal dari hati yang paling murni dan ujilah perbuatan 

Anda dengan bantuan hati nurani. Maka engkau akan menikmati kehadiran-Ku. 

35 Dalam hubungan roh ini, Anda akan menerima aliran cahaya untuk memahami kehidupan dengan 

lebih baik. Anda tidak akan kekurangan inspirasi yang akan menuntun Anda untuk menjadi lebih baik dan 

lebih baik lagi. Pada saat-saat itu, kuasa dan karunia-karunia Roh akan bangkit, dan engkau akan mampu 

melaksanakan berbagai misi yang telah Kupercayakan kepadamu. 

36 Intuisi, yang merupakan penglihatan spiritual, firasat dan ramalan, memperjelas dirinya sendiri di 

dalam pikiran dan membuat jantung berdetak lebih cepat dalam menghadapi pesan-pesan dan suara-suara 

yang diterimanya dari ketidakterbatasan. 

37 Begitu orang telah belajar untuk bersekutu dengan Roh-Ku, mereka tidak perlu lagi berkonsultasi 

atau mempertanyakan buku-buku. Saat ini mereka masih bertanya kepada orang-orang yang mereka 

percayai untuk mengetahui lebih banyak, atau mereka mencari kitab suci dan buku-buku dalam keinginan 

untuk menemukan kebenaran. 

38 Berbahagialah orang yang dengan penuh semangat berusaha untuk mendengar Firman-Ku dan 

tidak ingin melewatkan satu pun dari ajaran-Ku, karena ia akan berhasil membentuk dalam rohnya kitab 

yang akan menjadi warisan terbaiknya di zaman ini. 

39 Firman-Ku adalah kebangkitan dan kehidupan bagi jiwa yang takut dan binasa di lautan nafsu 

yang penuh badai. Oleh karena itu, orang yang telah menerimanya di dalam hatinya dan merasakan 

esensinya akan hidup selamanya. Dan keinginan terbesarnya adalah untuk mengungkapkan hal yang sama 

kepada sesamanya, sehingga semua orang dapat memakannya dan mencapai kehidupan kekal. 

40 Aku memberkati mereka yang memberitakan kedatangan-Ku di Era Ketiga dan benar-benar 

memenuhi tugas mereka, karena benih mereka akan berkembang dalam waktu singkat. Tetapi celakalah 

mereka yang menyalahgunakan nama-Ku atau ajaran-Ku untuk mengejutkan orang-orang yang mudah 

tertipu dengan menyebut diri mereka sebagai utusan Tuhan atau mengambil tempat-Ku untuk dilayani, 

karena mereka akan disingkapkan dan diserahkan kepada penghakiman. Dalam perjalanan mereka, mereka 

akan menemukan bahwa orang-orang telah terbangun dan akan menuntut bukti dari mereka yang akan 

membenarkan semua yang mereka khotbahkan. 
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41 Akulah "Sang Firman" yang berbicara kepada roh Anda. Aku adalah Guru yang menemukan 

dirinya dikelilingi sekali lagi oleh para murid. Sementara beberapa dari mereka berdoa dan mendapatkan 

pahala agar merasa murni dan layak untuk bersama-Ku, yang lain memutarbalikkan dan merendahkan 

ajaran-Ku. Aku berkata kepadamu bahwa setiap orang dari mereka akan bertanggung jawab kepada-Ku 

atas pengajaran yang telah Aku berikan kepada mereka semua. Generasi sekarang, sebagai akibat dari 

materialisme mereka, tidak akan memahami makna wahyu ini, dan generasi barulah yang, ketika Aku 

akan bersatu dengan mereka dari roh ke roh, akan mengetahui isi Kitab Kebijaksanaan ini yang Aku 

tinggalkan untuk kalian sebagai warisan di Era Ketiga ini. 

42 Orang-orang sedang menunggu tanda-tanda pesan-Ku. Saya akan mengizinkan ajaran ini 

diterjemahkan dan dibawa ke negara-negara lain untuk membuatnya dikenal. Betapa banyak orang yang 

menantikannya tanpa mengetahui bahwa saat ini Aku sedang memberikan dan mendiktekan ajaran-ajaran 

yang tak terhitung jumlahnya yang darinya buku yang berisi pesan-Ku akan disusun. 

43 Firman-Ku telah dicurahkan kepadamu dengan berlimpah seperti aliran air jernih yang 

membersihkan dan menghidupkan segala sesuatu yang dilaluinya. 

44 Jika engkau memperlengkapi dirimu sendiri, engkau akan menjadi kuat dan memiliki otoritas 

rohani seperti yang dimiliki oleh orang-orang pilihan-Ku di masa lalu. Engkau akan dihormati oleh 

sebagian orang dan ditakuti oleh yang lain, karena engkau membawa kebenaran dalam rohmu, engkau 

akan menyingkapkan kepalsuan, kebohongan dan kemunafikan di mana pun mereka berada. 

45 Banyak orang, ketika mereka mengetahui bahwa engkau memiliki wahyu-Ku, akan datang 

kepadamu karena penasaran; yang lain akan menolakmu, dan yang lain lagi ingin menghancurkanmu. 

Dalam semua kasus, Anda harus membatasi diri Anda untuk memenuhi tugas Anda, yaitu menjadi saksi. 

Kemudian Anda akan mengalami bahwa justru mereka yang mengejek Anda atau berniat membunuh 

Anda akan tergerak oleh kata-kata Anda, melemparkan senjata mereka jauh dari mereka dan bergabung 

dengan Anda di jalan Anda. 

46 Konflik besar semakin mendekat; setelah kekacauan, kedamaian akan datang ke dunia ini. Manusia 

harus mengosongkan cawan ini sehingga ia bisa belajar menghargai dan mengusahakan kedamaian dan 

kebajikan roh. Adalah perlu baginya untuk menderita kesukaran agar ia dapat diguncang dan dimurnikan; 

dan ketika beban kesalahannya menjadi tak tertahankan baginya, ia merasakan keinginan yang membara 

agar kedamaian yang telah lama ia buang dari hatinya dapat kembali ke jiwanya, yang untuk itu ia akan 

mempersembahkan pertobatannya yang penuh. 

47 Aku berkata kepadamu, bahwa damai sejahtera ini akan datang dan akan dijaga dan dipelihara di 

dalam hati manusia untuk waktu yang lama. 

48 Bumi ini akan menjadi ladang yang subur di mana benih-Ku akan berkembang dan berbuah, 

karena hati manusia sudah lapar akan cinta kasih dan haus akan kebenaran; hati manusia juga bosan 

dengan kata-kata sia-sia dan ajaran tanpa cinta kasih. Oleh karena itu, manusia akhirnya merasa bahwa ia 

harus diajar oleh seorang guru sejati yang mengungkapkan kehidupan spiritual kepadanya dan 

mempersiapkannya untuk eksistensi yang lebih tinggi. Hukum-Ku, yang selalu hadir dalam kehidupan 

manusia, dilupakan oleh mereka, dan oleh karena itu umat manusia bergerak menuju kekacauan; oleh 

karena itu hati manusia kosong dan miskin dalam roh. 

49 Oleh karena itu, saya mengundang Anda semua untuk kembali ke jalan yang benar. Damai 

sejahtera-Ku siap untuk datang kepadamu, dan yakinlah bahwa dengan itu kebajikan akan bersemi 

kembali dalam jiwa-jiwa manusia. Setelah keegoisan di mana manusia hidup, amal akan kembali kepada 

mereka, dan mereka akan berusaha untuk memahami orang yang membutuhkan pertolongan, dan 

memberinya kedamaian dan penghiburan yang untuk waktu yang lama mereka tidak tahu bagaimana cara 

memberikannya. Kemudian mereka akan mengalami sukacita yang akan dirasakan oleh orang yang 

mengasihi sesamanya sebagai saudara atau saudari. Kapankah para penabur amal yang baik itu akan 

muncul? Aku telah mengatakan kepadamu bahwa demi seorang yang benar, dunia ini dapat diselamatkan. 

50 Pertimbangkan hal ini: Jika Anda semua mau berusaha untuk menjadi adil dan baik, lembah air 

mata ini akan segera berubah menjadi dunia dengan spiritualitas yang tinggi. 

51 Kalian, manusia, bekerjalah tanpa menjadi lelah. Ajarkanlah, lakukanlah pekerjaan yang 

mengilhami transformasi, dan karena Anda telah dibangkitkan kepada kehidupan baru, berdoalah bagi 

mereka yang berpikir bahwa mereka masih hidup tetapi telah mati bagi iman dan pengharapan. Anda yang 
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sekarang kuat dan sehat, doakanlah mereka yang sakit. Berdoalah bagi mereka yang tidak berdoa dan 

berikan semangat kepada mereka yang sedang mengalami pencobaan besar. Dukunglah yang lemah dan 

bawalah perdamaian bagi bangsa-bangsa yang sedang berperang. Bantulah semua jiwa-jiwa yang telah 

meninggalkan tubuh mereka di medan perang untuk bangkit dan masuk ke dalam kehidupan spiritual yang 

sadar akan keadaan mereka dan langkah yang telah mereka ambil. Berdoalah untuk semua orang, misi 

Anda tidak terbatas hanya untuk mereka yang Anda cintai dan kenal sebagai orang yang Anda cintai, 

tetapi untuk semua orang yang hidup di dunia ini dan di dunia lain. Lakukanlah hal ini, murid-murid, 

karena misi rohanimu bersifat universal, karena Aku tidak menetapkan batasan apa pun bagimu untuk 

saling mengasihi, tetapi selalu berkata kepadamu: "Kasihilah satu sama lain." 

52 Untuk membantumu dalam tugas ini, Cahaya Roh-Ku telah turun untuk membelai engkau, wahai 

anak-anak kecil, yang telah bekerja dengan tekun untuk dapat menawarkan kepada mereka yang 

membutuhkan tempat yang damai di mana mereka dapat mendengar Suara-Ku, yang merupakan balsem, 

cahaya dan kedamaian. 

53 Miskin dan rendah hati adalah tempat berkumpulnya, karena Anda telah belajar bahwa ini bukan 

kuil. Sebaliknya, engkau bersusah payah untuk memberikan kemurnian kepada jiwamu, yang sudah 

engkau ketahui adalah bait-Ku yang sejati. 

54 Tempat-tempat pertemuan ini bagaikan pohon-pohon di jalan lebar kehidupan Anda, mereka 

bagaikan pohon-pohon palem di padang gurun, tempat peristirahatan untuk memberikan istirahat dan 

keteduhan bagi para pengembara. 

55 Oh, seandainya saja setiap provinsi memiliki salah satu dari pohon-pohon ini di mana orang-orang 

bisa mendengar "burung bulbul" saya berdendang! Tetapi langkah Anda lambat dan pekerjaan Anda 

sedikit. Oleh karena itu, ada banyak daerah tanpa pepohonan dan banyak pengembara yang tidak 

menemukan oasis, tidak ada naungan, tidak ada tempat berlindung atau suara burung. 

56 Karena engkau memiliki penghiburan dari Hadirat-Ku melalui Firman ini, dapatkanlah pahala 

sehingga pohonmu dapat tumbuh dan naungannya bertambah, karena jumlah pengembara akan sangat 

meningkat, yang disebabkan oleh kesaksian dari mereka yang telah menemukan kedamaian jiwa di sini. 

57 Bekerjalah bersama-sama dan laksanakan pekerjaan yang telah Kupercayakan kepadamu. Tetapi 

berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan*, karena dengan demikian 

kamu sendiri akan menghancurkan pekerjaanmu. 
* Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan masuk ke dalam pencobaan. Ini adalah koreksi dari 

terjemahan Luther, yang berbunyi dalam Markus 14:38: Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh 

ke dalam pencobaan. ─ Permintaan dalam "Doa Bapa Kami": "Dan janganlah membawa kami ke dalam 

pencobaan" juga tidak diterjemahkan dengan benar, karena Allah tidak mencobai kita. (Yakobus 1:3) Oleh karena 

itu, kita tidak perlu meminta kepada-Nya untuk tidak membawa kita ke dalam pencobaan, tetapi agar Ia 

melindungi kita dan memimpin kita sehingga kita tidak jatuh pada saat pencobaan. (Wahyu 3:10) 

58 Engkau bertanya kepada-Ku di dalam hatimu apa saja godaan yang mungkin membuatmu jatuh, 

dan Aku menjawab bahwa godaan-godaan ini adalah kesia-siaan, fanatisme, atau materialisme. 

59 Sekarang engkau terkejut bahwa Aku berbicara kepadamu dengan cara ini, karena engkau berpikir 

tidak mungkin jatuh melalui tindakan yang begitu tidak layak bagi seorang murid-Ku. 

60 Kalau saja engkau tahu berapa banyak di antara engkau semua, yang datang ke sini dengan penuh 

kelemahlembutan dan menangis setiap kali engkau melakukan pelanggaran terkecil, dan yang bersumpah 

mengasihi-Ku di setiap doa, tetapi setelah itu mengubah kerendahan hati menjadi kesombongan dan kasih 

sesama yang aktif menjadi keegoisan. 

61 Aku mengenalmu lebih baik daripada engkau mengenal dirimu sendiri, dan adalah penting bahwa 

Aku berbicara kepadamu dengan cara ini sehingga engkau dapat hidup dengan penuh kewaspadaan. 

62 Aku mempercayakan kepada kalian semua tugas untuk membangun tempat suci rohani yang akan 

menjadi bait-Ku yang sejati, sebuah altar yang tidak terlihat oleh pandangan manusia tetapi yang akan 

memiliki kekuatan altar yang benar-benar ada. Kehadirannya akan terasa melalui apa yang Anda 

pancarkan kepada sesama manusia. 

63 Inilah Bait Suci yang saya tuntut untuk Anda bangun, karena saya tahu bahwa di dalamnya Anda 

akan menemukan damai sejahtera, kehidupan, dan terang Roh. 
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64 Jika engkau bersatu dengan persaudaraan sejati, mengikuti petunjuk-Ku, bertekun dalam 

kerendahan hati, iman dan amal, dan berhati-hati untuk tidak menjadi stagnan tetapi berusaha untuk 

mencapai spiritualisasi yang lebih besar setiap hari, jangan ragu bahwa engkau akan segera melihat 

misimu tercapai dan pekerjaanmu selesai. 

65 Lawanlah semua benih pertikaian, kepalsuan, penipuan atau materialisme yang mungkin tumbuh 

di tengah-tengah Anda, karena jika Anda lalai, maka rumput liar akan tumbuh dan berkembang dan pada 

akhirnya akan menumbuhi dinding-dinding bait suci Anda. 

66 Jangan menunggu sampai hasil pekerjaan Anda menyerupai apa yang terjadi pada orang-orang 

yang mendirikan menara Babel. Berusahalah agar pada akhir perjuangan, semua kegembiraan dan 

kedamaian di dalam jiwa Anda; tetapi berhati-hatilah agar jangan sampai kebingungan dan rasa sakit 

muncul pada saat-saat terakhir. 

67 Berbahagialah orang yang berusaha untuk berdamai dengan hati nuraninya. 

68 Berbahagialah orang yang menabur benih kedamaian di jalannya. 

69 Anda yang datang ke sini untuk mendengar kata-kata manis saya dipersilakan. 

70 Datanglah kepada-Ku setiap kali engkau tertekan oleh penderitaan atau oleh kurangnya iman, 

karena Akulah Terang yang akan memulihkan ketenangan rohmu. 

71 Ketika kamu harus jauh dari tempat-tempat pertemuan ini, kamu akan mendengar Aku di dalam 

hati nuranimu, yang akan menunjukkan jalan kepadamu. 

72 Ketika manusia mengalami masa kebingungan rohani, kejelasan Firman-Ku datang untuk 

mencerahkannya karena ia mampu memahami kehidupan yang lebih tinggi. 

73 Anda semua adalah saksi fakta bahwa pada saat-saat ini, ilmu pengetahuan menggunakan seluruh 

waktu dan kecerdasannya untuk menemukan di alam jawaban atas banyak pertanyaan manusia. Dan Alam 

menanggapi panggilan manusia, memberikan kesaksian tentang Penciptanya, yang merupakan sumber 

kebijaksanaan dan cinta kasih yang tak habis-habisnya, tetapi juga keadilan. Namun, manusia tidak sadar 

akan kebenaran dan terus, seolah-olah dengan penghakiman, membebani dirinya sendiri dengan beban 

berat materialismenya. 

74 Ini adalah ketakutan orang-orang untuk mengambil langkah maju menuju evolusi, sebuah langkah 

maju karena mereka terbiasa untuk tetap berada dalam tradisi yang ditinggalkan nenek moyang mereka. 

75 Manusia takut untuk berpikir dan percaya secara mandiri; ia lebih suka tunduk pada tradisi orang 

lain, sehingga menghilangkan kebebasannya untuk mengenal-Ku. Karena alasan ini, ia hidup terbelakang.  

76 Tetapi sekarang waktu terang telah tiba bagi umat manusia, yang dengannya manusia memperoleh 

kehendak diri. 

77 Jika umat manusia telah menyaksikan perkembangan ilmu pengetahuan dan melihat penemuan-

penemuan yang tidak akan dipercayai sebelumnya, mengapa umat manusia menolak untuk percaya pada 

perkembangan roh? Mengapa dia kaku terhadap sesuatu yang menghentikannya dan membuatnya tidak 

bergerak? Mengapa ia tidak membuka dirinya untuk kehidupan kekal? 

78 Bandingkan bagaimana wahyu-wahyu-Ku pada saat ini sesuai dengan perkembangan material 

Anda sehingga Anda tidak akan pernah mengutuknya dalam kesalahan. 

79 Janganlah manusia membayangkan apa pun tentang pekerjaan material dan ilmu pengetahuannya, 

karena dia tidak tahu bahwa tanpa wahyu-Ku dan tanpa pengaruh-Ku atau bantuan makhluk spiritual yang 

mengilhamimu dari alam barzakh, tidak ada yang bisa ditemukan. 

80 Manusia adalah bagian dari Penciptaan, ia memiliki tugas yang harus dipenuhi, seperti yang 

dimiliki oleh semua makhluk Sang Pencipta; selain itu, ia telah dianugerahi kecerdasan yang lebih tinggi 

dan kehendaknya sendiri, sehingga melalui usahanya sendiri ia dapat mencapai perkembangan dan 

kesempurnaan roh, yang merupakan eksistensi tertinggi dari dirinya. 

81 Melalui roh, manusia bisa memahami Penciptanya, memahami manfaat-manfaat-Nya serta 

mengagumi hikmat-Nya. 

82 Jika, alih-alih menjadi sia-sia atas pengetahuan duniawimu, engkau menjadikan semua Pekerjaan-

Ku sebagai milikmu, tidak akan ada rahasia bagimu. Kemudian kamu akan mengenali dirimu sebagai 

saudara dan saling mengasihi seperti yang Aku instruksikan kepadamu dalam setiap Pekerjaan-Ku. Anda 

akan memiliki kebaikan, cinta kasih, belas kasihan, dan di atas segalanya, kesatuan. 
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83 Betapa kecilnya anda jika anda berpikir bahwa anda maha kuasa dan maha besar dan karena itu 

menolak untuk mengakui bahwa di atas kuasa dan ilmu pengetahuan anda adalah Dia yang sebenarnya 

mengetahui segala sesuatu dan mampu melakukan segala sesuatu! 

84 Manusia yang malang, jika dia puas menjadi materi dan hanya materi, itulah sebabnya dia tetap 

tunduk hanya pada hukum alam yang mengatur makhluk fana dan sekejap yang dilahirkan, tumbuh dan 

mati! 

85 Kapankah Anda akan bangkit dari keadaan materialisme di mana Anda menemukan diri Anda? 

Anda harus berusaha untuk melihat melampaui surga yang telah Anda bayangkan, tempat kekekalan yang 

telah ditakdirkan untuk Anda. 

86 Jangan menunggu orang lain untuk memulai jalan menuju-Ku; datanglah, jelajahi misteri dan Dia 

akan memberitahukan kepadamu apa yang harus dilakukan; Dia akan memberitahukan kepadamu tugas 

yang harus engkau selesaikan. 

87 Aku mengundangmu untuk mendekatkan diri kepada-Ku; tetapi untuk ini tidak perlu 

meninggalkan tugas-tugas atau penyegaran yang sehat dari kehidupan manusia. 

88 Murid-murid, Anda telah datang ke bumi pada saat semua kehidupan manusia tunduk pada 

kekuasaan ilmu pengetahuan manusia; meskipun ada materialisme yang besar, cahaya yang menerangi 

batin Anda akan membuat Anda memahami apa yang harus Anda lakukan. Beginilah cara Anda akan 

membuka karunia-karunia Anda, karena tidak ada yang boleh goyah, segala sesuatu harus berkembang 

secara harmonis. 

89 Aku tidak memberikan ajaran-Ku kepadamu hanya sebagai kendali moral bagi hawa nafsumu; 

sebaliknya, dengan ajaran-Ku engkau bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi dari kesempurnaan 

spiritualmu. 

90 Kendali bagi nafsu Anda haruslah hati nurani Anda. 

91 Aku tidak datang untuk mendirikan agama baru di antara kalian, dan ajaran ini juga tidak 

menyangkal agama-agama yang sudah ada. 

92 Ini adalah pesan Cinta Kasih Ilahi untuk semua, panggilan untuk semua roh. 

93 Siapa pun yang memahami maksud Ilahi dan memenuhi perintah-perintah-Ku akan merasa dirinya 

dituntun menuju kemajuan dan perkembangan rohnya yang lebih tinggi. 

94 Pahamilah bahwa kecuali dunia memulai jalan spiritualisme, perdamaian akan jauh dari 

realisasinya. 

95 Aku, di dalam Yesus, mengajarkan hukum sentimen yang paling tinggi dan paling murni. 

Datanglah kepada-Ku, kalian semua, ubahlah dirimu menjadi murid-murid-Ku yang sangat Aku kasihi, 

dan Aku akan mengajarimu untuk hidup dalam damai. 

Damai sejahtera-Ku menyertai Anda! 
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Instruksi 119 
1 Adalah kehendak-Ku bahwa umat manusia harus mengetahui sejarah bangsa Israel, karena Aku 

menggunakan bangsa ini sebagai alat untuk pengajaran-Ku dan menundukkan mereka pada ujian yang 

besar sehingga mereka akan menjadi seperti buku yang terbuka untuk semua generasi. 

2 Kedua belas suku itu mewujudkan kemanusiaan sepanjang masa. Tetapi saat ini kemiripannya 

bahkan lebih besar lagi antara orang-orang itu ketika mereka menjadi tawanan di negeri asing dan dunia 

saat ini yang merupakan budak dosa dan materialisme, yang merupakan kekuatan yang mewujudkan 

kekuatan Firaun yang baru. 

3 Jika pada waktu itu belas kasihan Yehuwa membebaskan umat-Nya dengan membuat jalan bagi 

mereka melalui padang gurun dan memimpin mereka ke Kanaan, maka hari ini Aku datang sebagai terang 

keadilan dan kasih untuk membebaskan semua orang di bumi dari penawanan mereka dan memimpin 

mereka ke "Tanah Perjanjian". Sekarang Aku akan membawa jiwamu ke dalam kerajaan terang dan 

damai-Ku, dan Aku juga akan menurunkan manna baru ke atas jiwa-jiwa, yang akan menjadi makanan 

Kehidupan Kekal selama pengembaraan panjang mereka. 

4 Perjanjian baru akan Kubuat dengan manusia, tetapi bukan dengan simbol-simbol, di dalamnya 

Roh-Ku akan hadir. 

5 Cita-cita kebaikan dan keinginan untuk bersatu dengan semua bangsa di dunia akan kembali 

bangkit dalam diri umat-Ku, seperti halnya kedua belas suku yang bersatu ketika mereka menyeberangi 

padang pasir yang luas, terinspirasi oleh cita-cita yang sama. 

6 Konfrontasi akan sangat hebat, dan di sepanjang jalan akan ada rintangan, musuh dan godaan. 

Tetapi dari pencobaan ini para prajurit akan muncul dengan penuh semangat dan para rasul akan dipenuhi 

dengan amal dan iman. Sepanjang perjalanan hidup, tetapi terutama di masa-masa kritis pencobaan, Aku 

akan mendorong orang banyak dan memperkuat iman mereka melalui mukjizat-Ku. Kemudian, ketika 

orang-orang telah mencapai kedamaian dan hidup dalam harmoni, Aku akan menyebabkan mereka mulai 

menikmati buah-buah manis dari kerajaan cahaya dan kedamaian yang sudah ada di bumi ini - sebagai 

rasa pendahuluan dari kelezatan yang akan dialami jiwa-jiwa nanti ketika mereka tinggal di rumah 

spiritual. 

7 Buah-buahan yang sudah dipetik oleh jiwa di sini akan menjadi kompensasi atas pengorbanan, 

jerih payah dan kesulitan yang telah diderita oleh hati Anda. Kelak, ketika umat ini mengetuk pintu 

gerbang Kerajaan-Ku dalam jumlah besar, Aku akan menyambut mereka dengan sukacita dan berkata 

kepada mereka: Masuklah, datanglah kepada-Ku dan tinggalkanlah di belakangmu debu-debu jalan dan 

keletihan. Inilah kota damai, dihiasi dan menunggu penghuni barunya. 

8 Orang-orang, yang takut akan kehadiran Bapa mereka, akan percaya bahwa saat penghakiman 

mereka telah tiba. Kemudian Aku akan berkata kepada mereka: Jangan takut, masuklah ke dalam Rumah-

Ku, yang adalah milikmu. Padang gurun telah memurnikanmu dan membuatmu layak untuk datang 

kepada-Ku. 

9 melihat begitu banyak kerusakan di antara manusia, mengetahui kebencian dan peperangan mereka 

dan hasil menyedihkan dari ajaran materialistis, engkau telah berpikir bahwa umat manusia ini, untuk 

mencapai pembaruan dan pertobatan kepada Hukum-Ku, pertama-tama harus menanggung penderitaan 

yang parah dan bahwa banyak waktu akan berlalu sebelum manusia akhirnya akan saling mengasihi sesuai 

dengan ajaran-Ku. 

10 Aku berkata kepadamu, meskipun benar bahwa pencobaan yang sangat besar menanti dunia ini, 

hari-hari kesedihan akan diperpendek, karena kepahitan manusia akan begitu besar; bahwa hal yang sama 

akan menyebabkan manusia terbangun, mengangkat mata mereka kepada-Ku dan mendengarkan suara 

hati nurani mereka, yang akan menuntut mereka untuk memenuhi Hukum-Ku. 

11 Keadilan-Ku akan membasmi semua kejahatan yang ada di dunia ini. Sebelum itu, saya akan 

menyelidiki semuanya: Komunitas agama, ilmu pengetahuan dan institusi sosial, dan kemudian sabit 

Keadilan Ilahi akan melewatinya, memotong rumput-rumput liar dan meninggalkan gandum. Setiap benih 

yang baik yang Kutemukan di dalam hati manusia, akan Kulestarikan sehingga benih itu dapat terus 

berkecambah di dalam jiwa manusia. 
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12 Ada seluruh bangsa dan negara yang telah membuang benih-Ku dari hati mereka; yang lain telah 

melupakan ajaran-Ku yang paling penting; yang lain lagi yang tidak berjaga-jaga atau berdoa. Namun 

demikian, dan terlepas dari kemandulan di mana mereka hidup - orang-orang ini akan segera diubah 

menjadi ladang yang subur karena belas kasihan-Ku akan bekerja di hati mereka. 

13 Penting untuk mempersiapkan "peralatan ladang", untuk mengisi "lumbung" dengan benih rohani 

yang telah Kubawa kepadamu, dan bahwa engkau mengenali, melalui karunia-karunia rohani yang telah 

Kupercayakan kepadamu, saat ketika engkau harus meninggalkan tempat peristirahatanmu untuk 

berangkat menabur. Anda harus berjaga-jaga dan berdoa agar fajar yang diberkati itu tidak mengejutkan 

Anda yang tertidur dalam kebodohan, dalam materialisme atau dalam dosa; karena dengan demikian Anda 

tidak akan mengenali jam yang tepat untuk pergi ke "ladang" dan ketika Anda berangkat, Anda tidak akan 

memiliki kekuatan yang tersisa untuk perjuangan. 

14 Jika engkau memiliki iman kepada Firman-Ku, persiapkanlah dirimu sekarang juga melalui doa 

sehingga engkau dapat menemukan ladang yang cocok untuk ditabur. Jika engkau tidak menyelesaikan 

pekerjaan ini, anak-anakmu akan mengambil benih kasih yang telah Kuberikan kepadamu dan 

menyelesaikan perintah-Ku. 

15 Berbahagialah para pekerja yang ditugaskan untuk menyuburkan ladang dan mengolahnya, karena 

mereka akan melihat embun kasih karunia-Ku turun ke ladang, yang akan menjadi berkat Bapa yang terus-

menerus bagi usaha anak-anak dan belaian bagi semua orang yang bangkit untuk beriman dan hidup. 

16 Dahulu engkau diberitahu bahwa waktunya akan tiba ketika manusia akan memahami semua 

wahyu di masa lalu, dan Aku katakan kepadamu bahwa waktu ini telah dimulai, dan bahwa di dalamnya 

rohmu menerima terang-Ku melalui ilham. 

17 Kristus datang ke dunia dan membuka jalan bagi Anda dengan mengajarkan kepada Anda cara 

yang sempurna untuk menggenapi hukum Taurat dengan kehidupan-Nya, karya-Nya dan firman-Nya. 

Bahkan sebelum Dia muncul di dunia, Dia telah diberitakan oleh para nabi sehingga orang-orang dapat 

menantikan Dia dan mengenali Dia segera setelah mereka melihat Dia di depan mata mereka. 

18 Dalam Abraham dan putranya Ishak, Aku memberikan perumpamaan tentang apa yang akan 

diwakili oleh kematian pengorbanan Juruselamat, ketika Aku menguji kasih Abraham kepada-Ku dengan 

memintanya mengorbankan putranya, Ishak yang sangat dicintainya dengan tangannya sendiri. Dengan 

perenungan yang tepat, Anda akan mengenali kemiripan tindakan itu dengan tindakan yang kemudian 

menandakan pengorbanan Putra Tunggal Allah demi keselamatan dunia. 

19 Abraham adalah representasi Allah, dan Ishak adalah gambaran Yesus. Pada saat itu sang patriark 

berpikir bahwa jika Tuhan menuntut nyawa anaknya, itu adalah agar darah orang yang tidak bersalah 

dapat menghapuskan pelanggaran umat manusia, dan meskipun ia sangat mengasihi orang yang menjadi 

daging dagingnya, ketaatannya kepada Tuhan dan belas kasihan serta kasih kepada bangsanya lebih kuat 

daripada nyawa anak kesayangannya. - Abraham yang taat hendak melakukan pukulan maut terhadap 

anaknya; pada saat, karena kesakitan, dia mengangkat tangannya untuk mengorbankan anaknya, Kuasa-Ku 

menahannya dan memerintahkannya untuk mengorbankan seekor domba sebagai ganti anaknya, sehingga 

simbol itu bisa tetap ada sebagai kesaksian kasih dan ketaatan. 

20 Berabad-abad kemudian, umat manusia menuntut kepada-Ku kematian pengorbanan Yesus, Putra-

Ku yang terkasih, dan Aku harus menyerahkan-Nya kepadamu sehingga teladan kelemahlembutan-Nya, 

yang dimeteraikan oleh kematian dan darah pengorbanan-Nya, akan tetap tertulis tak terhapuskan dalam 

kesadaran umat manusia. 

21 Kalau dalam kasus Ishak, seekor domba menggantikannya untuk menyelamatkan nyawanya, dalam 

kasus Yesus, tidak ada seorangpun yang bisa menggantikan-Nya, karena Ia tahu bahwa darah-Nya perlu 

ditumpahkan agar makna dan terang dari pengorbanan itu bisa menerangi roh, hati dan pikiran manusia 

yang tidak memiliki kerohanian. Itulah sebabnya Yesus juga disebut "Anak Domba Allah". - Hukum 

Taurat mengatakan kepada anda, "Jangan membunuh," tetapi Kristus, di dalam pengajaran kasih-Nya, 

menunjukkan kepada anda pelajaran yang agung tentang mati untuk menyelamatkan orang-orang lain. 

22 Berbahagialah orang yang mati untuk memberikan kehidupan kepada mereka yang 

membutuhkannya, karena ia akan hidup selamanya. 
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23 Lihatlah bagaimana waktunya telah tiba bagimu untuk memahami esensi spiritual yang terkandung 

dalam wahyu-wahyu-Ku sebelumnya, yang hanya ditafsirkan oleh umat manusia secara material tanpa 

berusaha membenamkan diri di dalamnya untuk menemukan makna spiritualnya. 

24 Aku menempatkanmu di awal jalan pemahaman sehingga engkau dapat mencapai inti ajaran-Ku. 

Jika Aku menyajikan segala sesuatu kepadamu dengan penerangan penuh, rohmu tidak akan tegang untuk 

sampai ke dasar Firman-Ku. 

25 Saya ingatkan Anda bagaimana kerumunan orang banyak pada waktu itu - di Era Kedua, yang 

haus darah akhirnya melihat Yesus tergantung di kayu salib, dan di samping-Nya dalam pergolakan 

kematian dua orang terhukum lainnya - mendengar Dia berkata kepada Bapa: "Tuhan ampunilah mereka, 

karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Semua yang hadir mendengarnya, tetapi mereka 

tidak mengerti kata-kata itu, dan waktu harus berlalu agar manusia mengerti bahwa darah yang perlahan-

lahan menetes ke bumi itu adalah lambang Kasih Ilahi dan pengampunan yang tertinggi, yang turun 

bagaikan mantel yang tak terbatas untuk menyelimuti semua manusia. 

26 Berabad-abad telah berlalu sementara itu, tetapi umat manusia saat ini - menangis mengenang 

kematian pengorbanan Yesus dan ngeri melihat kekejaman mereka yang menguji-Nya - masih dalam 

kegelapan. 

adalah sama dengan yang mengorbankan ribuan sesama manusia dari hari ke hari. 

27 Jika Kristus datang kembali ke bumi sebagai manusia di zaman ini, Ia tidak akan lagi berkata 

seperti yang dilakukan-Nya di Golgota: "Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang 

mereka lakukan", karena sekarang Anda menerima terang hati nurani dalam kelimpahan, dan jiwa-jiwa 

telah berkembang jauh. Siapakah yang tidak tahu bahwa Aku adalah Pemberi kehidupan, sehingga tidak 

seorang pun dapat mengambil kehidupan sesamanya? Jika manusia tidak dapat memberikan eksistensi, ia 

tidak berhak mengambil apa yang tidak dapat ia berikan kembali. 

28 Hai manusia, apakah kamu mengira bahwa kamu memenuhi Hukum-Ku hanya karena kamu 

mengatakan bahwa kamu memiliki agama dan kamu melakukan ibadah lahiriah? Di dalam Hukum Taurat 

anda diberitahu: "Jangan membunuh", tetapi anda melanggar perintah ini, karena anda menumpahkan 

darah sesama anda di atas altar dosa anda. 

29 Orang Israel dan orang Kristen berperang dan saling membunuh - bukankah Aku tidak 

memberikan mereka berdua satu hukum yang sama? 

30 Penebusan untuk hal ini akan berdarah dan menyedihkan, karena nyawa yang telah direnggut 

manusia dan darah yang telah mereka tumpahkan berteriak menuntut keadilan. Celakalah mereka yang 

telah membunuh, dan bahkan lebih celaka lagi bagi mereka yang telah menyarankan atau memerintahkan 

untuk membunuh! 

31 Selangkah demi selangkah bangsa-bangsa menuju lembah (kematian) di mana mereka berkumpul 

untuk dihakimi. 

32 Namun masih ada orang-orang yang berani menyebut nama-Ku yang mengobarkan peperangan 

dan yang tangannya ternoda oleh darah sesamanya. Apakah ini bunga atau buah dari ajaran yang telah 

Kuajarkan kepadamu? Tidakkah anda belajar dari Yesus bagaimana Ia mengampuni, bagaimana Ia 

memberkati orang yang melukai-Nya, dan bagaimana bahkan di dalam kematian Ia memberikan 

kehidupan kepada para algojo-Nya? 

33 Manusia telah meragukan Firman-Ku dan mengabaikan iman; oleh karena itu mereka telah 

menaruh segala sesuatu dalam kepercayaan mereka dengan paksa. Maka Aku telah mengizinkan mereka 

untuk melihat kesalahan mereka sendiri dengan menuai buah dari pekerjaan mereka, karena hanya dengan 

demikian mereka akan membuka mata mereka untuk memahami kebenaran. 

34 Di atas meja kasih ini ada makanan yang bahkan raja-raja di bumi pun tidak dapat menawarkannya 

kepada Anda: Mereka adalah roti surga, yang didambakan oleh orang miskin, dan anggur yang diminum 

oleh para paria dunia. Makan dan minumlah, tetapi jangan pernah sombong karena memiliki barang-

barang ini, karena dengan demikian engkau akan menyembunyikan kesia-siaan di balik pakaianmu yang 

minim, dan Aku ingin engkau rendah hati dalam pikiran dan hati. Ambillah contoh dari mereka yang, 

meskipun mereka mengenakan mantel kerajaan di pundak mereka, juga tahu di dalam hati mereka 

bagaimana menjadi rendah hati. Roti dan anggur-Ku untuk semua orang, karena Aku melihat kalian semua 

membutuhkan secara rohani. Pada mulanya Aku menganugerahkan kepada kalian semua rahmat-Ku yang 
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merupakan benih ilahi. Sejak saat itu Anda telah berjalan di jalan yang berbeda sesuai dengan takdir Anda, 

dan di jalan ini masing-masing telah menuai sesuai dengan apa yang ditaburnya - sebagian berbuah 

berlimpah, sebagian yang lain hanya menuai rasa sakit dan kesengsaraan. Sementara beberapa orang hanya 

hidup sebentar di bumi karena mereka telah mencapai cahaya yang diperlukan untuk naik, yang lain, 

meskipun mereka telah hidup lama di lembah air mata, bahkan belum mencapai pengetahuan tentang siapa 

mereka, atau ke mana mereka akan pergi. Aku berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa yang mengembara tanpa 

tujuan, itulah sebabnya Aku menghentikan langkah mereka untuk menunjukkan kepada mereka jalan yang 

menuju ke "Tanah Perjanjian". 

35 Cahaya Roh-Ku menembus setiap hati, bahkan jika hati itu tetap tertutup. Demikian pula, cahaya 

Royal Star tampaknya tidak menembus kamar tidur Anda saat terkunci, namun sinarnya yang tak terlihat 

mencapai interiornya dan memberikan suasana hidup pada ruangan. Engkau tidak perlu menunggu 

cahaya-Ku menembus batinmu, meskipun pintu-pintu jiwamu tertutup. Betapa indahnya menemukan 

Anda dengan bait suci batin Anda yang siap untuk menerima rahmat cinta-Ku yang penuh perhatian. 

Biarlah Aku menyembuhkanmu dan menguatkanmu, dan setelah itu Aku akan menjadikanmu pekerja dan 

murid-Ku. 

36 Banyak di antara kamu yang saat ini tidak ada apa-apanya dalam hidup, menjadi yang terakhir 

bahkan dalam keluargamu, akan segera melihat dirimu duduk di meja-Ku. Anda yang telah dicemooh dan 

diusir dari lingkaran orang-orang yang Anda cintai, esok hari akan dikenali oleh orang-orang yang telah 

salah menilai Anda. 

37 Apakah Anda ingin menyadarkan atau menenangkan hati Anda? Maka tempuhlah jalan ini, yaitu 

kerendahan hati, ketinggian spiritual dan amal. Bawalah kesembuhan bagi yang sakit, kunjungi tempat 

tidur yang sakit, hiburlah yang menderita dan hormati mereka yang telah memikul salib ini di hadapan-

Mu. Ambillah sebagai teladanmu mereka yang berjaga di malam hari dan mempelajari pekerjaan-Ku, dan 

juga mereka yang memberikan pelayanan cinta kasih kepada sesama mereka, meskipun mereka minum 

secangkir penderitaan. 

38 Demikianlah Aku berbicara kepada mereka yang mulai mengucapkan kata-kata pertama dari 

bahasa spiritual, kepada para pemula yang Aku ajarkan aturan-aturan dasar Hukum Taurat dan tujuan 

akhir dari Pekerjaan-Ku. Di dalamnya anda akan belajar bahwa jika anda berdoa dari roh ke roh dan 

mengasihi sesama manusia, anda tidak hanya akan menyembuhkan orang sakit tetapi juga membangkitkan 

orang mati. 

39 Di wilayah yang rendah hati ini di mana Aku saat ini sedang memanifestasikan diri-Ku, Aku telah 

mengungkapkan kepadamu bahwa Era Ketiga dimulai pada tahun 1866 dan bahwa manifestasi ini akan 

berakhir pada tahun 1950, ketika banyak anak-anak-Ku akan mendengar-Ku. Sesungguhnya Aku berkata 

kepadamu bahwa bibir yang telah memberikan pengajaran-Ku kepadamu tidak berbicara atas kehendak 

mereka sendiri, tetapi di bawah inspirasi ilahi. 

40 Para pekerja yang terkasih di ladang-ladang ini, terimalah tugasmu dengan cinta sejati, olahlah 

ladang-Ku dengan membuat alur-alur di mana engkau menempatkan benih ilahi. Ketahuilah benih itu 

sehingga Anda hanya menaburnya, karena di dalam buahnya akan ditemukan evolusi ke atas dan cahaya 

jiwa Anda. Apakah menurut Anda, ketika Anda meninggal dunia di dunia rohani, Anda harus mengasihani 

diri sendiri hanya karena kurangnya semangat Anda dalam tugas yang membawa Anda mendiami bumi? 

41 Jangan lupa bahwa Aku terus mengatakan kepadamu untuk menabur gandum di ladang-Ku, karena 

ladang-ladang di mana rumput liar dan onak telah tumbuh akan dipotong oleh sabit Keadilan Ilahi. 

42 Aku mengatakan hal yang sama kepada murid-murid dan orang banyak di Era Kedua: 

"Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, setiap pohon yang tidak ditanam oleh tangan Bapa Surgawi-Ku 

akan dicabut sampai ke akarnya." 

43 Berdoalah, hai para pekerja, lakukanlah dengan rendah hati di hadapan Bapamu dan pastikanlah 

bahwa penaburanmu berkenan di hadapan-Ku. Bersihkan ladang Anda tanpa lelah, carilah cahaya untuk 

membersihkan kesalahan sampai hanya gandum yang berbuah di dalamnya. 

44 Ini adalah benih murni yang telah engkau terima, tetapi imanmu yang kecil tidak 

memungkinkanmu untuk mengenali kemurnian itu, dan tanpa menyadarinya, engkau mencampurnya 

dengan benih lain yang tidak berasal dari-Ku. 
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45 Aku telah berkata kepadamu: Ketahuilah benih itu, supaya kamu dapat menyucikan satu demi satu 

benih yang kamu tabur, dan supaya dari bibir anak-anakmu, ketika mereka mulai berjalan di jalan Tuhan, 

hanya kebenaran yang akan muncul. Saya melihat mereka yang berusaha keras untuk menembus sampai 

ke dasar doktrin ini tetapi belum mampu membebaskan diri dari pengaruh ajaran, agama dan dogma asing 

sampai hari ini. 

46 umat, bantulah para pembawa suara-Ku dengan doa-doamu, latihlah nabi-nabimu dan kuatkanlah 

mereka. Jangan lupa bahwa menjelang akhir manifestasi-Ku, Aku akan mengungkapkan kepadamu 

banyak ajaran yang telah Aku simpan bagimu untuk melengkapi warisan ini dengan bros emas. 

47 Setelah waktu perwujudan ini, cahaya-Ku akan membantumu untuk memahami apa yang telah 

engkau dengar, di mana engkau dapat memisahkan yang esensial dan benar dari yang berlebihan, yaitu 

dari apa yang bersifat materi. 

48 Aku akan mengilhami umat ini, saksi-saksi Firman-Ku, sehingga mereka mempelajari ajaran-Ku 

dengan seksama dan mereka memahami makna yang mendalam dari apa yang Kukatakan kepada mereka 

dan apa esensi dari ajaran-Ku. 

49 Ketika engkau telah melewati tahap persiapan dan diperlengkapi untuk mengajar, Aku akan 

membuka jalan bagimu, dan kemudian engkau tidak akan lagi terintimidasi oleh bahaya dan duri yang tak 

terlihat atau jerat dan ancaman berbahaya yang akan engkau temui, karena saat itu segala sesuatu akan 

dipersiapkan untuk engkau tabur. 

50 Segala sesuatu yang kemudian akan Aku perintahkan, dan cahaya-Ku akan turun ke atasmu seperti 

embun turun ke lembah-lembah di keheningan malam. Cinta adalah apa yang akan Anda tabur. Bagaimana 

Anda ingin bangsa-bangsa membuat perjanjian perdamaian jika tidak ada cinta kasih di hati mereka? 

51 Aku telah mengatakan kepadamu bahwa damai sejahtera akan ada pada orang-orang yang 

berkehendak baik, tetapi tidak ada orang di bumi yang aku temukan berkehendak baik ini. 

52 Oleh karena itu, perlu muncul suatu umat yang tidak mengejar harta dunia, tetapi yang 

mengajarkan cinta kasih, doa, kebajikan, dan iman yang aktif kepada sesama. Umat ini akan Kusebut 

milik-Ku, dan manusia akan mengenalinya sebagai umat Allah. Dari moralitas masyarakatnya, dari adat 

istiadatnya yang baik, dari kehidupan bermoral yang mereka jalani, akan datang kedamaian, yang akan 

membawa kesejahteraan bagi manusia, tanpa mereka lupa bahwa kedamaian yang sempurna, satu-satunya 

kedamaian yang mengisi jiwa dengan kebahagiaan, hanya datang kepada orang yang menginginkannya 

dengan cinta sejati. 

53 Kapankah Anda akan mencapai kedamaian pikiran ketika Anda bahkan belum mencapai 

kedamaian hati? - Aku berkata kepadamu, sampai senjata persaudaraan terakhir dihancurkan, tidak akan 

ada kedamaian di antara manusia. Senjata-senjata persaudaraan adalah semua senjata yang digunakan 

manusia untuk saling mencabut nyawa satu sama lain, menghancurkan moral, merampas kebebasan, 

kesehatan, ketenangan pikiran, atau menghancurkan iman. 

54 Batas dari begitu banyak kejahatan sudah hampir tercapai, mereka harus berhenti. Itulah sebabnya 

suara-Ku telah membuat dirinya terdengar di kedalaman jiwa-jiwa dan telah memanggil manusia dari 

segala bangsa untuk meletakkan senjata-senjata pemusnah dan kematian sehingga mereka dapat 

dikonsumsi dalam api keadilan-Ku. 

55 Kemudian Aku akan berbicara secara rohani dan suara-Ku akan terdengar di dalam hati nurani 

semua anak-anak-Ku. 

56 Jika orang-orang yang sombong dan tidak masuk akal mau merenung dan berdoa, mereka akan 

menyadari ke mana mereka mengarahkan langkah mereka dan mereka akan berhenti sejenak. Tetapi 

mereka tidak bisa mendapatkan kejernihan pikiran yang sempurna karena kebencian dan ambisi 

membutakan mereka. 

57 Berdoalah, kalian semua yang ingin menjadi bagian dari orang-orang yang damai. Semua orang 

yang ingin mengulurkan tangan persaudaraan kepada sesama manusia untuk menyelamatkan mereka - 

mendekatlah kepada terang. 

58 Benih kejahatan, yang tersebar di seluruh bumi, sedang berbuah seperti yang belum pernah terjadi 

sebelumnya. Tetapi saya juga harus memberi tahu Anda bahwa benih yang baik juga bertunas di berbagai 

titik di planet ini. 
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59 Persiapkan dirimu secara spiritual, kamu semua yang merasa bahwa di dalam hatimu benih ilahi 

ini mulai berkecambah, sehingga setiap kali kamu bertemu dengan para penabur lain di jalanmu, kamu 

dapat mengenali mereka dan kamu dapat bersatu dalam Hukum-Ku. 

Damai sejahtera-Ku menyertai Anda! 
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Instruksi 120 
1 Sudah lama diberitahukan kepada Anda melalui mulut seorang nabi bahwa akan tiba saatnya 

ketika Roh Ilahi akan dicurahkan ke atas semua manusia dan roh. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 

masa ini adalah masa di mana engkau sekarang hidup. Tetapi hal itu datang kepadamu secara mengejutkan 

dan tanpa persiapan karena engkau tidak terlalu mementingkan suara-suara kenabian dan engkau tidak 

mempelajari atau memahami nubuat itu. 

2 Hari ini Anda mencari segala sesuatu yang supernatural bagi Anda untuk menemukan konfirmasi 

bahwa kehidupan spiritual itu ada. Beberapa orang mengamati dan mempelajari bintang-bintang, yang lain 

mengharapkan suara-suara misterius atau tanda-tanda, yang lain lagi ingin menemukan penjelasannya 

dalam ilmu pengetahuan; tetapi sangat sedikit orang yang telah berkonsentrasi pada bagian terdalam dari 

roh mereka untuk mendengar suara Tuhan mereka di sana, untuk merasakan Dia dan mengasihi-Nya. 

3 Ketika Aku menampakkan diri kepada murid-murid-Ku untuk terakhir kalinya di Era Kedua, 

mereka melihat awan menyelimuti wujud Sang Guru, mengangkat-Nya dan membawa-Nya bersama awan 

itu ke dalam ketidakterbatasan. Di sana mereka menerima janji dan pengumuman bahwa Tuhan akan 

kembali kepada manusia dalam bentuk rohani yang sama seperti ketika orang-orang itu melihat Dia pergi. 

4 Hanya mereka yang bisa memahami manifestasi Ilahi itu, karena hanya merekalah satu-satunya 

yang diperlengkapi sementara dunia tidur. Sekarang Aku berkata kepadamu bahwa engkau telah melihat 

perkataan nabi dari Era Pertama dan janji yang Aku berikan kepadamu menjadi kenyataan. Tetapi 

kedatangan-Ku dalam bentuk spiritual hanya dirasakan oleh mereka yang mempersiapkan diri mereka 

secara batiniah, atau mereka yang menantikan-Ku dengan indera yang terjaga. 

5 Dalam keheningan luhur yang sama yang dengannya Aku melayang di awan di Era Kedua itu, Aku 

turun ke atas semua roh saat ini; namun tidak semua telah melihat, merasakan atau mendengar-Ku, karena 

sekarang, seperti dulu, hanya ada sedikit yang mau menerima. Suara-Ku lembut, namun kehadiran-Ku 

akan mengguncang umat manusia dalam semua institusi sosialnya. 

6 Para penguasa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengejek Yesus ketika mereka mendengar 

Dia mengatakan bahwa Dia adalah seorang Raja, bahwa Dia datang untuk memerintah. Ketika mereka 

melihat Dia mati di kayu salib, ejekan dan keraguan mereka semakin meningkat, tetapi mereka tidak bisa 

membayangkan bahwa tidak lama lagi mereka akan binasa bersama dengan pemerintahan dan bawahan 

mereka, dan bahwa Dia yang sudah mereka hakimi dan bunuh sebagai penipu itu akan memenangkan hati 

banyak orang dan bangsa-bangsa melalui kebenaran pengajaran-Nya yang penuh dengan keadilan, kasih 

dan kerendahan hati. 

7 Di sinilah Aku, terlihat dan dapat disentuh oleh orang yang mempersiapkan dirinya secara batiniah 

dan ingin melihat-Ku, dan Aku menyebarkan cahaya dalam semua roh sehingga tidak ada yang mencari-

Ku dalam bentuk lain selain bentuk rohani, atau berusaha menemukan-Ku dalam bentuk lahiriah 

sementara ia membawa-Ku dalam hatinya. 

8 Elia telah datang untuk mempersiapkan kedatangan-Ku. Dia sekali lagi telah membuat jalan 

bahkan dengan mencerahkan pikiran dan melonggarkan bibir orang-orang yang melaluinya Aku telah 

memberikan Firman-Ku kepadamu. Begitu Aku berhenti berbicara kepada Anda melalui pikiran manusia, 

Elia akan terus menyebarkan cahaya di sepanjang jalan umat manusia. 

9 Hebat sekali pesan Utusan Tuhan di Era ini. Ketahuilah bahwa di Era Kedua saya sudah 

mengatakan kepadamu: "Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu ke keadaan semula." 

10 Siapakah mereka yang sungguh-sungguh merasakan kehadiran rohani-Nya? Saya juga bisa 

mengatakan kepada Anda seperti yang saya katakan saat itu: "Elia telah bersama Anda dan Anda belum 

merasakannya". 

11 Engkau menyebutnya sebagai pendahulu, dan ini memang benar sejak pertama kali. Dia memberi 

Anda firasat tentang komunikasi ilahi melalui manusia dan membangkitkan orang mati bahkan sebelum 

Yesus datang ke dunia. Dia membawakan Anda pesan-pesan pertama tentang reinkarnasi jiwa dan telah 

membuka jalan Tuhan sejak saat itu, hingga zaman sekarang, di mana Anda menikmati manifestasi ini dan 

mengagumi keteraturan dan kesempurnaan yang dengannya setiap wahyu spiritual telah menjadi 

kenyataan. 
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12 Elia bagaikan seorang gembala, ikutilah dia, karena ia akan menuntun anda ke jalan yang benar 

sampai anda tiba di rintangan dimana Ia yang adalah Bapa dari segala ciptaan menanti anda. 

13 Persiapkan diri Anda secara spiritual dalam keheningan meditasi Anda, karena Ia akan mendekat 

kepada Anda untuk mengungkapkan kepada Anda semua yang belum dapat dipahami oleh pikiran Anda. 

14 Peperangan semakin mendekat, dan Elia ingin membuat Anda kuat. Jangan takut, jangan tidak 

percaya kepada pembimbing rohani Anda; karena jika pada masanya ia menyebabkan seberkas kilat jatuh 

melalui doa untuk membuktikan keberadaan Tuhan yang benar kepada para penyembah dewa-dewa palsu, 

pada saat ini ia akan melakukan mukjizat di hadapan dunia material yang akan mengguncang mereka dan 

membuat mereka membuka mata mereka terhadap kebenaran. 

15 Apakah Anda takut berbicara kepada sesama Anda tentang reinkarnasi jiwa? Apakah Anda tidak 

yakin akan keadilan penuh kasih yang terkandung di dalamnya? 

16 Bandingkan bentuk penebusan ini dengan bentuk hukuman kekal di dalam api neraka yang tak 

henti-hentinya - sebuah ide yang digunakan manusia untuk mengintimidasi jiwa-jiwa manusia. Katakan 

kepada-Ku, yang mana di antara kedua jenis ini yang memberi Anda gagasan tentang keadilan ilahi, 

sempurna dan penuh belas kasihan. Yang satu mengungkapkan kekejaman, kebencian yang tak terbatas, 

dendam; yang lain hanya berisi pengampunan, cinta kasih kebapakan, pengharapan untuk mencapai 

kehidupan kekal. Betapa hebatnya distorsi yang dialami ajaran-Ku sebagai akibat dari penafsiran yang 

buruk! 

17 Saya mempersiapkan Anda untuk berperang karena saya tahu bahwa Anda akan diperangi karena 

apa yang akan Anda ajarkan. Tetapi jika rekan-rekan Anda yang memerangi Anda saat ini dikejutkan oleh 

kematian dan saya bertanya kepada mereka - ketika mereka mati dalam dosa - yang mana yang mereka 

sukai: api kekal yang mereka yakini atau kesempatan untuk menjadi lebih keras dalam kehidupan yang 

baru - sungguh, saya katakan kepada Anda, mereka akan lebih memilih solusi yang kedua, bahkan jika 

mereka harus melawannya dalam hidup mereka, dibutakan oleh fanatisme. 

18 Murid-murid, setia dan bertekun dalam pengajaran-Ku, karena pada akhirnya terang akan 

mengalahkan kegelapan. Terang itu adalah iman yang sejati, adalah akal, pengetahuan, kebijaksanaan. 

19 Elia akan berjalan di depan Anda seperti obor ilahi dan menerangi jalan Anda. 

20 Pada saat ini Aku mempersenjatai Anda dengan kebajikan sehingga Anda dapat memenuhi misi 

sulit yang telah Aku percayakan kepada Anda di Era Ketiga - sebuah misi yang akan menjadi kebaikan 

umat manusia dan akan berfungsi untuk memimpin jiwa Anda ke atas di jalan perkembangan. Saya 

menjadikan para penasihat dan dokter dari mereka yang sebelumnya adalah paria atau hanya egois. 

Penting bagi anda untuk memiliki iman dalam karunia rohani anda sehingga anda bisa melakukan 

pekerjaan yang luar biasa. Jika engkau memiliki iman, engkau akan begitu takjub dengan pekerjaan yang 

engkau lakukan sehingga engkau akan berkata kepada-Ku: "Mengapa Engkau mengaruniakan kepadaku 

hal-hal yang begitu besar padahal aku sangat tidak layak?" Pahamilah bahwa setelah wadah penderitaan 

yang telah engkau lewati, Instruksi Ilahi-Ku telah memperlengkapi engkau untuk berevolusi ke atas. 

21 Sampaikanlah dengan tanpa pamrih sepenuhnya apa yang telah Kuberikan kepadamu, dan engkau 

akan membuka banyak mata terhadap kebenaran dan secara batiniah akan menggerakkan banyak 

sesamamu manusia dengan perbuatanmu. Ajarkanlah bahwa siapa yang melayani manusia, ia melayani 

Aku. Ada godaan-godaan di jalan, tetapi untuk melawannya, Aku telah memberikan senjata yang 

diperlukan. 

22 Murid-murid, berapa banyak di antara Anda dalam kesederhanaan Anda yang telah menjadi seperti 

mercusuar yang bersinar di jalan sesama Anda? Selama engkau mempraktikkan ajaran-Ku, engkau tidak 

akan terkalahkan dalam ujian. Tetapi jika engkau tidak bersatu, atau jika engkau mempraktikkan ajaran ini 

sesuai dengan imajinasi dan kehendakmu, maka engkau akan dikalahkan dalam pertempuran, bukan dalam 

Pekerjaan-Ku, karena ini adalah Kebenaran dan tidak dapat dihancurkan. Persiapkanlah dirimu, karena 

setelah kepergian-Ku, Aku akan meninggalkan ladang-ladang yang siap ditabur, tanah-tanah, desa-desa, 

dan bahkan bangsa-bangsa. Dan engkau harus terus menabur benih ini dan mengajar mereka yang belum 

mendengar-Ku, menyampaikan kepada mereka esensi Firman-Ku dan memberitahukan kepada mereka 

nubuat-nubuat-Ku tentang apa yang akan terjadi setelah tahun 1950. 

23 Ya, umat, Aku akan membiarkan nubuat-nubuat ini tertanam di dalam hati, karena pada saat itu 

kamu tidak akan lagi mendengar firman ini disampaikan melalui perantaraan manusia. Dari para pembawa 
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suara yang Anda lihat hari ini, beberapa akan diambil dari bumi, dan mereka yang masih tersisa akan 

menutup organ pemahaman mereka terhadap manifestasi ini dan dunia roh. Ini akan menjadi masa jerat 

dan bahaya, ketika nabi-nabi palsu, pembawa suara palsu akan muncul dan dewa-dewa palsu akan 

berbicara. Maka Anda harus kuat sehingga Anda tidak akan diperdaya oleh para penipu. Tariklah kekuatan 

dari Firman-Ku sehingga engkau tidak menyerah karena kelemahan. 

24 Taatlah, latihlah ketaatan, bersiaplah untuk melaksanakan apa yang Aku perintahkan kepadamu, 

dan engkau akan mengalami bahwa rasa sakit akan meninggalkan jalanmu dan engkau tidak akan pernah 

ditipu. Bukan kehendak-Ku agar engkau binasa, atau agar kemalangan yang Kuperingatkan terjadi 

padamu. Berjaga-jagalah dan berdoalah, karena seperti halnya orang-orang di dunia ini dapat memasang 

jerat untuk menjatuhkan Anda, demikian pula, seperti yang Anda ketahui, makhluk-makhluk yang tidak 

jujur dan bingung ada di alam barzakh yang dapat mempengaruhi Anda dengan kegelapan mereka. 

25 Sadarilah, wahai para pemimpin komunitas, bahwa orang-orang ini, yang mendengar ketetapan-

Ku, semakin memahami celaan yang Kuberikan kepadamu dan tanggung jawab para pembawa suara-Ku, 

dan jika esok hari engkau tidak menaati ketetapan-ketetapan itu, orang-orang yang sama ini akan 

memberontak, menolakmu, dan membuatmu menyadari kesalahanmu. 

26 Adalah Kehendak-Ku agar orang-orang ini dan orang banyak yang belum datang dapat melihatmu 

mengambil tempatmu dengan segala ketekunan dan martabat yang menjadi milik masing-masing, 

sehingga orang dapat mengetahui dari pekerjaanmu bahwa kamu telah menjadi pekerja yang baik di kebun 

anggur ini. Apakah kalian memahami-Ku, hai manusia? Apakah engkau semua bersedia menaati 

ketetapan-Ku selama tahun-tahun terakhir manifestasi-Ku di antaramu? 

27 Pikirkan baik-baik tentang perintah-Ku untuk mencapai kesatuanmu sehingga engkau dapat 

menemukan makna sebenarnya dari perintah itu. Berkali-kali engkau ingin menunjukkan kesatuanmu 

kepada-Ku, dan Aku telah membuktikan kepadamu kepalsuan yang ada di dalamnya. Aku ingin kalian 

saling membantu, saling menghormati, karena jabatan yang dipegang masing-masing telah dipercayakan 

kepadamu oleh-Ku; untuk memiliki cinta sejati satu sama lain, karena dengan demikian Aku akan 

menemukan dalam pekerjaanmu dasar-dasar untuk bentuk perilaku dan pengabdian yang terpadu. Buatlah 

dirimu sadar dengan jelas akan keinginan-Ku dan ikuti instruksi-Ku, karena jika engkau tidak 

melakukannya, engkau tidak dapat membayangkan kekacauan yang menantimu. Saya tidak ingin 

menakut-nakuti Anda jika tidak perlu, saya ingin menyadarkan Anda sekarang, karena masih ada waktu 

untuk merenung untuk memperbaiki kesalahan Anda. Engkau tidak akan bisa berkata besok, ketika 

engkau jatuh, "Tuhan, karena Engkau meramalkan segala sesuatu, mengapa Engkau tidak pernah 

meramalkan bencana ini bagi kami?" 

28 Murid-murid, Aku telah memberikan instruksi ini kepadamu hari ini karena Aku tidak ingin kamu 

menangis setelah kepergian-Ku, meskipun Aku tahu bahwa banyak orang akan menangis. 

29 Pada zaman dahulu, segala sesuatu yang bersifat spiritual merupakan misteri bagi manusia, dan 

oleh karena itu mereka harus menciptakan ilmu pengetahuan dan teologi untuk mempelajari dan 

memahami Yang Ilahi. Tetapi sesungguhnya Aku berkata kepadamu, Kristus, ketika Ia tinggal di antara 

manusia, Ia berbicara dengan kesederhanaan yang paling besar sehingga semua orang dapat memahami 

doktrin kasih. Ia tahu bahwa Ia tidak akan dipahami dengan benar, tetapi Ia harus menunggu sampai tiba 

saatnya, melalui perkembangan spiritual yang akan dicapai oleh umat manusia, akan memungkinkan bagi 

mereka untuk mengetahui seluruh kebenaran. Itulah sebabnya Ia berjanji kepada dunia untuk kembali 

secara rohani dan mengirimkan cahaya yang akan membuat dunia mengerti semua yang akan 

membingungkan di dalam hati manusia. 

30 Angkatlah jiwamu, karena waktu yang telah diumumkan adalah waktu yang sedang Anda alami 

saat ini. Guru yang berjanji kepada Anda untuk kembali adalah Dia yang berbicara kepada Anda, dan 

terang yang dijanjikan-Nya untuk dikirimkan kepada Anda adalah terang yang aktif secara rohani di dalam 

diri semua orang pada saat ini. 

31 Terang kebenaran begitu jelas sehingga Anda tidak perlu menjadi teolog untuk memahami apa 

yang telah diwahyukan kepada Anda sepanjang zaman. Jika pada awal jalan pengembangan segala sesuatu 

merupakan misteri bagimu, selangkah demi selangkah dan dari instruksi ke instruksi, Aku telah 

menyingkirkan tabir, menghilangkan kegelapan dan menghilangkan ketidakbenaran. 
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32 Bapa tidak bisa menjadi rahasia bagi anak-anak-Nya, karena Ia membiarkan diri-Nya dirasakan, 

dirasakan dan dilihat di dalam segala sesuatu yang diciptakan, mulai dari yang terkecil sampai yang tak 

terbatas. Orang-orang menciptakan "rahasia" tanpa ingin menyadari bahwa mereka dengan demikian 

menahan jiwa dalam perkembangannya menuju Sang Pencipta. 

33 Aku tidak berkata kepadamu: Datanglah kepada Bapa supaya kamu mengenal Dia, tetapi Aku 

berkata kepadamu: Datanglah kepada Bapa, supaya kamu mengenal Dia: Kenali Bapa sehingga anda bisa 

datang kepada-Nya. Barangsiapa yang tidak mengenal-Nya tidak akan dapat mengasihi Dia, dan 

barangsiapa yang tidak mengasihi Dia tidak akan dapat pergi kepada-Nya. 

34 Aku datang ke dunia untuk memberitahukan kepadamu, "Akulah Jalan," dan menambahkan, 

"Barangsiapa mengenal Anak, ia mengenal Bapa." 

35 Apakah jalan Kristus? Kasih, belas kasihan, kelembutan, ketulusan. Seperti apakah Anak itu untuk 

mengenal Bapa melalui Dia? Bijaksana, adil, penuh kasih, penuh belas kasihan, penuh kuasa dan amal 

yang aktif. 

36 Sang Guru datang ke dunia untuk menunjukkan kepada anda Allah yang sejati, bukan Allah yang 

diciptakan oleh bangsa-bangsa di dalam hati mereka. Dengan cara yang sama, pada zaman ini cahaya Roh 

Ilahi turun sepenuhnya ke atas semua jiwa, sehingga Anda dapat menikmati spiritualisasi Anda saat 

melihat kasih Bapa yang tak terbatas. 

37 Berbahagialah orang yang mengikuti-Ku di jalan kasih dan kerendahan hati. 

38 Berbahagialah orang yang mengasihi dan percaya, yang mengetahui misinya dan memenuhinya. 

39 Ketika Aku berbicara kepadamu tentang 'jalan', Aku tidak mengacu pada jalan yang ada di bumi, 

karena bukan di dunia yang kamu huni di mana kerajaan-Ku berada. Ini adalah jalan spiritual yang selalu 

mengarah ke atas. Ini adalah perkembangan dan kemajuan yang akan dicapai oleh jiwa Anda. Oleh karena 

itu, di mana pun Anda berada di bumi, Anda bisa berada di jalan roh. 

40 Anak-anakku, jika kalian telah tersesat, kembalilah ke sana, dan jika kalian telah berhenti, majulah. 

41 Tugas yang engkau emban telah Kuberikan kepadamu sesuai dengan kemampuan dan 

kekuatanmu; engkau hanya perlu memahami dan mencintainya. Berdoalah setiap hari agar anda bisa 

menerima terang yang diperlukan untuk pekerjaan anda. Maka tetaplah diperlengkapi, penuh perhatian, 

sehingga engkau dapat mendengar suara-suara dari mereka yang memanggilmu, dari mereka yang 

memintamu, dan juga agar engkau dapat bertahan dalam pencobaan. Setiap hari keberadaan Anda adalah 

satu halaman dari buku yang Anda masing-masing tulis. Setiap hari ditandai dengan cobaan, dan setiap 

cobaan memiliki makna dan alasan. 

42 Aku ingin menjadikanmu umat yang sehat jiwa dan ragamu, karena engkau adalah umat pilihan, 

saksi manifestasi-Ku sepanjang masa, dan engkau harus memenuhi misi yang sulit di zaman ini dan 

mempersiapkan jalan bagi generasi baru. 

43 Aku telah menaburi jalanmu dengan bukti-bukti cinta kasih sehingga engkau tidak meragukan Aku 

maupun dirimu sendiri. Engkau yang telah mendengarkan-Ku saat ini - jangan pergi ke kubur dengan 

membawa rahasia persatuan yang telah Aku miliki denganmu, karena ini adalah tugas utamamu. 

Berbicaralah kepada manusia dalam nama-Ku, jadilah saksi atas wahyu-wahyu-Ku dengan pekerjaanmu. 

44 Jangan katakan kepada-Ku bahwa engkau tidak memiliki perlengkapan untuk melakukan hal ini, 

karena banyak hal yang telah Aku katakan kepadamu, dan sementara engkau mendengarkan Aku, engkau 

memurnikan dirimu sendiri dan membuat dirimu layak. Anda semua bisa membawa pesan ini ke dunia. 

Orang-orang menantikannya dan siap untuk menerimanya. Apakah Anda tidak menemukan keinginan 

untuk spiritualisasi dan kedamaian yang dimiliki orang-orang? Apakah Anda tidak tergerak oleh 

kebodohan dan rasa sakit mereka? 

45 Roh-Ku mencurahkan kepada mereka, berbicara kepada mereka melalui hati nurani mereka dan 

mengatakan kepada mereka: Datanglah kepada-Ku dan beristirahatlah. Terimalah iman yang kurang, 

berhentilah menjadi orang buta yang menghalangi jalan. 

46 apakah Anda tahu Pekerjaan yang sedang saya bangun di dunia ini? - "Tidak," katamu kepada-Ku, 

"kami hanya melihat umat manusia dalam kekacauan, kami melihatnya terjerumus ke dalam jurang yang 

dalam dan menderita kunjungan besar." Tetapi Aku berkata kepadamu bahwa Aku telah mengizinkan 

manusia untuk berbuat adil terhadap dirinya sendiri dengan tangannya sendiri, sehingga ia dapat 

menyadari semua kesalahannya, sehingga ia dapat kembali kepada-Ku dalam keadaan murni. Kepada 
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semua makhluk Aku telah menurunkan cahaya-Ku dan berdiri di samping mereka pada hari-hari 

kesengsaraan. 

47 Roh-Ku telah turun ke atas setiap jiwa dan malaikat-malaikat-Ku ada di mana-mana di alam 

semesta, memenuhi perintah-Ku untuk menertibkan segala sesuatu dan berada di jalur yang benar. 

Kemudian, ketika semua telah memenuhi misi mereka, kebodohan akan lenyap, kejahatan tidak akan ada 

lagi dan hanya kebaikan yang akan memerintah di planet ini. 

48 Oh, seandainya saja engkau memahami-Ku! Seandainya saja engkau bisa menyadari betapa besar 

kerinduan-Ku untuk menyempurnakanmu! Betapa jauhnya engkau sudah naik dan betapa dekatnya engkau 

dengan-Ku! Jika kehendakmu adalah kehendak-Ku, engkau sudah mencapai puncak di mana Aku 

menunggumu. 

49 Dan apakah keinginan-Ku, hai manusia? - Penyatuan dan kedamaian Anda. 

50 Untuk membantu Anda, Aku berada di antara Anda sekali lagi, Aku berbicara kepada Anda, Aku 

menggerakkan hati Anda untuk mengantisipasi kebangkitan Anda. 

51 Setiap pohon yang baik akan dilindungi, dan akar-akar serta cabang-cabangnya akan menyebar 

untuk memberikan perlindungan dan makanan kepada para pejalan; tetapi rumput liar akan dicabut sampai 

ke akarnya dan dibuang ke dalam api yang tak terpadamkan. 

52 Aku berbicara kepadamu secara kiasan, dan ketika aku berbicara kepadamu tentang pohon itu, 

yang kumaksudkan adalah perbuatan manusia. 53. 53. Kepada mereka yang telah Kupercayakan misi-misi 

besar, Aku berkata: Persiapkanlah panenmu. Para ayah dari keluarga, guru dan penguasa, tuan dan 

pelayan, besar dan kecil,  

53 Aku tidak ingin engkau menunjukkan kepada-Ku ladangmu yang tidak digarap. Bahkan jika itu 

hanya sebutir kecil, tunjukkanlah kepada-Ku dengan murni dan lantang. 

54 Datanglah kepada-Ku, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tetapi datanglah dengan 

bersukacita, puas dengan pekerjaanmu, sehingga engkau bisa merasa hebat, seperti Aku. 

55 Firman-Ku adalah Air Surgawi yang memuaskan dahaga jiwa. Siapa pun yang mencicipinya tidak 

akan pernah haus lagi. Akulah mata air yang tak habis-habisnya yang jatuh seperti air terjun dan 

memandikan roh dan hatimu. 

56 Engkau yang telah menyucikan dirimu dalam penderitaan, melalui doa dan penebusan dosa, telah 

mendapatkan hak untuk mendapatkan anugerah mendengarkan Firman-Ku. Teruslah bersikap lemah 

lembut dan rendah hati sehingga Anda tidak pernah kehilangan cahaya ini. Hidupmu telah menjadi tandus, 

seperti padang pasir, tanpa naungan, tanpa oasis; tetapi Aku menyebabkan bahwa di tengah-tengah padang 

pasir engkau akan menemukan pohon palem dan mata air di mana engkau bisa mendapatkan kembali 

keberanian dan harapan. Sekarang setelah Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda, karena Anda 

memiliki damai sejahtera di dalam hati Anda, jangan pergi ke "kota dosa" untuk binasa dalam kesenangan 

dan kesia-siaannya. 

57 Ini adalah dan akan disebut "masa roh", karena di dalamnya saya harus datang di atas "awan" 

untuk membiarkan cahaya bersinar yang menyingkapkan dan membongkar misteri-misteri - waktu ketika 

saya harus membuka Kitab Petunjuk pada halaman yang sesuai dengan zaman di mana Anda hidup. 

Dengan cinta ilahi-Ku, Aku saat ini sedang mencerahkan pikiran manusia, yang seperti batu karena 

ketidakpekaan mereka terhadap hal-hal spiritual. Tetapi dari batu-batu ini Aku akan membuat air mengalir 

dan bahkan bunga-bunga bertunas. 

58 Arahkan matamu ke belakang, lihatlah masa lalu dan engkau akan menemukan bahwa Aku selalu 

menaburkan cinta kasih di jalanmu. Setiap kali engkau mengira Aku tidak ada dan kesepianmu 

berkepanjangan, Aku membuat diri-Ku terasa di dalam hatimu dan Aku menjadi tongkat penopang 

sehingga engkau tidak hancur. Kalian berkumpul bersama dalam kelompok-kelompok kecil untuk 

mendengarkan Firman-Ku, tetapi besok kalian akan berlipat ganda seperti pasir di lautan dan kerumunan 

orang banyak ini secara rohani akan menjadi orang-orang yang membentuk dua belas suku Israel. Ada 

tertulis bahwa Aku akan menyatukan mereka kembali untuk menghakimi mereka. Dari sekian banyak 

orang ini Aku akan memilih mereka yang akan menjadi rasul-rasul-Ku yang baru pada waktu itu. Tetapi 

Aku akan mempersiapkan hati semua orang sehingga mereka dapat merasakan kasih dan belas kasihan 

bagi sesama mereka, dan dalam ketaatan kepada dorongan hati nurani mereka dan perasaan hati mereka, 



U 120 

71 

melakukan pekerjaan di antara manusia yang layak bagi Dia yang telah menetapkan mereka untuk 

membawa pesan baru-Ku dengan rasa yang baik yang meniadakan kepahitan dunia. 

59 Jika Anda menganggap misi Anda sebagai salib, saya katakan dengan sungguh-sungguh bahwa itu 

adalah salib; tetapi saya akan menjadi "pembawa salib" Anda. Semua yang engkau lakukan untuk 

kebaikan sesamamu, Aku akan membalasnya, berubah menjadi terang bagi rohmu. Ingatlah Kristus ketika 

Ia naik ke surga dengan penuh kemuliaan dan keagungan, setelah menyelesaikan karya kasih dan 

penebusan-Nya. 

60 Berdoalah, hai manusia; para nabi muncul di antara bangsa-bangsa dan berbicara tentang 

manifestasi-Ku dan kehadiran-Ku di antara kamu. Engkau harus mengakui mereka karena mereka adalah 

utusan-Ku. Tetapi belajarlah untuk membedakan mereka dari nabi-nabi palsu, yang juga akan muncul dan 

mengucapkan kata-kata yang tampaknya terang, tetapi sebenarnya hanya berisi kegelapan. Mereka yang 

menjadi utusan-Ku akan mempersiapkan hati, membangunkan bangsa-bangsa, akan menjadi penunjuk 

jalan-Ku, sehingga ketika engkau datang ke daerah-daerah itu, engkau akan menemukan ladang yang 

subur. 

61 Segala sesuatu yang terjadi saat ini telah diberitahukan kepadamu oleh para nabi-Ku di masa lalu. 

Tetapi siapakah yang hari ini mengakui penggenapan apa yang dijanjikan kepadamu? Banyak yang 

tertidur, sangat sedikit yang terbangun; tetapi di tengah-tengah kegelapan malam dosa dunia ini, Aku telah 

datang kepada mereka yang tampaknya tertidur, tetapi yang menanti-nantikan Aku. 

62 Kitab Era Ketiga saat ini sedang dituliskan oleh "bulu emas"-Ku di bawah dikte suara cinta-Ku. 

Malaikat penjaga yang dengan penuh semangat mengawasi ajaran Bapa membimbing tangan mereka yang 

menulis, sehingga mereka dapat menuliskan di dalam Kitab yang akan dilestarikan untuk generasi yang 

akan datang - Kitab cinta kasih, Kitab kebijaksanaan yang sempurna, Kitab di mana orang yang sederhana 

dan yang terpelajar, orang kecil dan yang besar, orang yang sombong dan yang sederhana dapat 

membacanya. Firman-Ku akan menjadi pedang yang berperang, berbicara tentang kedatangan-Ku pada 

saat ini, tentang cara komunikasi-Ku. Ini akan mencerahkan pikiran orang-orang yang tidak berpendidikan 

dan menembus hati batu karang dan menghilangkan keraguan mereka. Ajaran-Ku akan terus menyebar 

dari hati ke hati dan dari orang ke orang dan akan dipahami, dipercayai, dan dicintai bahkan oleh mereka 

yang tidak berpendidikan, yang bodoh, yang berdosa, yang kafir, dan penyembah berhala, yang akan 

mengakui perwujudan cinta-Ku. 

63 Beristirahatlah dan bersukacitalah karena engkau telah merasakan kehadiran-Ku saat ini, karena 

engkau telah mencapai titik di mana jiwamu meninggalkan semua hal yang tidak berguna untuk berjalan 

dengan langkah-langkah kesempurnaan di jalan yang menuntunnya untuk naik. Berjaga-jagalah dan 

berdoalah bagi mereka yang tidak mau mendengarkan-Ku, meskipun mereka telah dipanggil. Kasihanilah 

mereka. 

64 Saya katakan kepada Anda di Era Ketiga: perlu memiliki pahala agar layak menerima karunia 

Tuhan. Aku telah memberikan banyak karunia kepada kalian tanpa kalian bisa mengatakan kepada-Ku apa 

manfaatnya. Tetapi Aku, yang melihat segala sesuatu, tahu jasa apa yang telah engkau peroleh di masa 

lalu sehingga layak menerima apa yang Kupercayakan kepadamu hari ini. Tetapi janganlah ada yang 

menyombongkan diri karena penyataan ini, karena alasan yang baik roh tidak diizinkan untuk 

mengungkapkan masa lalunya kepada daging. 

65 Anak-anak yang terkasih, teruslah berkumpul bersama; tetapi jika hari pengajaran-Ku datang dan 

pembawa suara sekali saja tidak hadir, jangan takut. Berdoalah, persiapkanlah dirimu secara batiniah, 

angkatlah rohmu kepada-Ku dan Aku akan mencurahkan terang-Ku, kuasa-Ku, anugerah-Ku, dan kasih-

Ku kepadamu pada saat itu. Jika engkau mencari-Ku dengan roh, Aku akan berbicara kepadamu dari roh 

ke roh. 

Damai sejahtera-Ku menyertai Anda! 
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Instruksi 121 
1 Janjiku untuk kembali kepadamu telah terpenuhi. Bagaikan seorang pencuri, aku memasuki kamar 

tidurmu dengan berjinjit dan membangunkanmu dari tidurmu. Siapa pun, ketika membuka matanya, 

melihat-Ku dan meminta-Ku untuk membantunya bangkit, merasakan kuasa-Ku di dalam roh dan 

tubuhnya dan dengan cepat bangkit. Sekali lagi Aku menunjukkan kepadamu jalan sempit Hukum-Ku - 

jalan yang harus dilalui oleh kamu semua. 

2 Berbahagialah mereka yang telah mempersiapkan diri mereka untuk menerima Roh-Ku, karena 

dari tempat kudus batin mereka akan keluar doa-doa untuk perdamaian bagi bangsa-bangsa di bumi. Kelak 

mereka akan mengajar sesama mereka untuk berdoa dengan cara ini, sehingga melalui hubungan ini 

mereka akan berhasil mendengar suara-Ku, yang akan terwujud dalam berbicara melalui ilham, dalam 

konseling melalui intuisi dan dalam "pengurapan" (penyembuhan) melalui karunia penyembuhan. Hari ini 

cahaya-Ku mengkomunikasikan dirinya melalui para pembawa suara, besok Aku akan terhubung langsung 

dengan roh setiap orang yang mempersiapkan dirinya secara batiniah. 

3 Banyak orang berkata kepada-Ku: Tuhan, kapankah Engkau akan memberiku karunia seperti 

sesama-Ku? - Tetapi Aku berkata kepadamu: Anda semua berbakat, Anda semua membawa warisan 

Anda, bahkan jika Anda belum mengetahuinya. Engkau akan melihat karunia-karunia rohani ini terungkap 

sejauh engkau menembus pengajaran-Ku. Kemudian, ketika kamu adalah hamba-hamba-Ku, Aku akan 

menunjukkan kepada setiap orang tugas dan misinya. 

4 Engkau telah menyiapkan tempat berkumpul yang rendah hati pada saat ini untuk menerima-Ku, 

dan Aku telah menyenangkanmu dengan Hadirat-Ku. Firman-Ku telah datang penuh dengan kebaikan dan 

terang untuk mengangkatmu ke dalam kehidupan sehingga kamu dapat mengambil tempat yang 

selayaknya di dalamnya. 

5 Jangan takut kepada mereka yang menolak atau menyangkal kedatangan-Ku. Anda harus bertindak 

dengan hati-hati dan bersabar terhadap mereka. Keadilan-Ku yang akan menimpa mereka. Sesungguhnya 

Aku berkata kepadamu, mereka yang paling banyak mengingkari dan menganiaya-Ku di akhirat nanti 

adalah mereka yang mengikuti Aku dalam jarak yang paling dekat. ingat Saulus, penganiaya Ajaran-Ku, 

yang kemudian menjadi murid-Ku. Para mualaf itu akan bergabung dengan Anda besok. Tetapi jika Anda 

benar-benar ingin menemukan iman, janganlah tidak senang ketika mereka mengatakan kepada Anda 

bahwa Anda bersama Tuhan palsu atau Guru palsu. Anda juga tidak perlu takut untuk mengatakan bahwa 

Kristus telah menyertai Anda. Saya sedang mempersiapkan Anda untuk semua yang akan datang. Jadilah 

berani dan Aku akan mengutusmu ke berbagai daerah di mana Aku akan menggenapi Firman-Ku yang 

mengatakan bahwa melalui salah satu dari kalian, suatu daerah akan mencapai kedamaian dan 

keselamatan, karena hatinya akan seperti gembala yang mengasihi dan menjaga domba-dombanya. Selain 

itu, cinta kasih yang ia miliki untuk sesamanya dan pengorbanan yang ia lakukan untuk mereka tidak akan 

sia-sia. 

6 Janganlah seorang pun melupakan kata-kata ini, karena Dia yang saat ini masih hidup tidak dikenal 

di antara manusia, esok hari akan menyelesaikan misi yang sulit di antara umat manusia. 

7 Aku mengirimkan damai sejahtera-Ku kepada bangsamu. Terimalah dalam roh Anda dan biarkan 

ia menjangkau bangsa-bangsa lain. Saya memberkati mereka semua. Berdoalah agar kedamaian ada di hati 

semua orang. 

8 Aku sedang menunggu umat manusia terbangun sehingga ia ingat bahwa Aku ada; ia telah 

melakukan semua pekerjaannya di depan Mata-Ku, tetapi sekarang Hari Kiamat sudah dekat ketika 

Keadilan-Ku akan mengakhiri kejahatan. Dengarkanlah ajaran-Ku dan jauhi perbuatan jahat. Sucikanlah 

tubuh dan jiwamu, karena jika Aku mengasihi tanpa batas sebagai Bapa, Aku tak terhindarkan sebagai 

Hakim. 

9 Bangsa-bangsa di bumi tidak pernah kekurangan cahaya rohani. Sesungguhnya Aku berkata 

kepadamu, bukan hanya umat ini yang memiliki nabi dan rasul, tetapi kepada semua orang Aku telah 

mengirim utusan untuk membangunkan mereka. Dengan terang dan kebenaran ajaran mereka, serta 

keserupaan dengan apa yang telah Aku ungkapkan kepadamu, engkau dapat menilai kata-kata mereka. 

Beberapa hidup sebelum kedatangan Mesias, yang lain bekerja setelah keberadaan-Ku sebagai manusia, 

tetapi semuanya membawa pesan rohani kepada manusia. 
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10 Ajaran-ajaran itu - seperti ajaran saya - telah mengalami pencemaran, karena jika esensinya belum 

diubah, ajaran-ajaran itu telah dimutilasi, atau ajaran-ajaran itu telah disembunyikan dari orang-orang yang 

haus akan kebenaran. 

11 Ini adalah satu kebenaran dan satu moralitas yang telah diwahyukan kepada umat manusia melalui 

para rasul, nabi dan hamba. Lalu, mengapa orang memiliki gagasan yang berbeda tentang kebenaran, 

moralitas, dan kehidupan? 

12 Kebenaran ini, yang telah terdistorsi oleh umat manusia sepanjang masa, akan dipulihkan, dan 

cahayanya akan bersinar dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga akan tampak bagi orang-orang 

seolah-olah itu adalah sesuatu yang baru, meskipun itu adalah cahaya yang sama yang selalu menerangi 

jalan perkembangan anak-anak Keilahian-Ku. 

13 Banyak dari mereka yang mati karena mereka berbicara kebenaran, banyak juga dari mereka yang 

menjadi sasaran penyiksaan karena mereka tidak ingin membungkam suara yang berbicara dalam diri 

mereka. 

14 Jangan berpikir bahwa Surga hanya mengutus mereka yang telah berbicara kepada Anda tentang 

Roh, cinta kasih, moralitas; tidak, Dia juga telah mengutus mereka yang telah memberikan buah-buah 

ilmu pengetahuan yang baik kepada Anda, pengetahuan yang membawa cahaya ke dalam kehidupan 

manusia, yang meringankan beban mereka dan meringankan kesulitan mereka. Mereka semua telah 

menjadi utusan-Ku. 

15 Ada orang lain yang tidak membawa ajaran moralitas spiritual atau penemuan ilmiah, tetapi 

membawa pesan yang mengajarkan untuk merasakan dan mengagumi keindahan ciptaan. Mereka adalah 

utusan-utusan dari-Ku yang memiliki tugas untuk membawa keceriaan dan balsem ke dalam hati mereka 

yang menderita. 

16 Mereka semua telah meminum cawan yang pahit ketika mereka menyadari ketidakpahaman dunia 

yang buta terhadap kebenaran, kemanusiaan yang tidak peka terhadap yang indah dan yang baik. Namun, 

ketika Aku telah memberitahukan kepadamu bahwa di zaman ini semua akan dipulihkan; ketika Aku telah 

mengumumkan kepadamu bahwa semua akan kembali ke jalan yang benar dan semua ajaran-Ku akan 

dikembalikan ke makna aslinya - engkau dapat percaya bahwa masa kemegahan spiritual sudah dekat bagi 

dunia ini, meskipun engkau tidak boleh lupa bahwa sebelum itu terjadi, semua akan dihakimi dan 

disucikan. 

17 Setiap peziarah bumi yang tidak memiliki kedamaian di dalam hatinya, habiskan beberapa saat di 

bawah naungan "pohon" ini di sini, dan dia akan merasa terhibur. 

18 Di atas roh manusia juga melayang ingatan akan roh Elia sebagai Gembala jiwa-jiwa yang 

berinkarnasi dan yang tidak berinkarnasi, yang tanpa lelah mencari domba-domba yang dikasihi-Nya di 

sepanjang jalan untuk mengingatkan mereka akan tugas mereka dan untuk memilih mereka yang akan 

melayani-Ku pada saat ini. 

19 Engkau semua telah dibawa kepada-Ku melalui Elia, tetapi ketika engkau semua telah datang ke 

Hadirat-Ku dan merasakan pancaran cahaya Sang Guru, engkau semua telah melihat bagaimana semua 

pengorbanan dan pencobaanmu - yang telah engkau semua lalui - telah diseimbangkan untuk mendengar 

Firman-Ku sebagai balasannya. 

20 Sesungguhnya aku berkata kepadamu, umat sekarang ini memiliki kemiripan dengan umat di Era 

Pertama. 

21 Israel telah lama menjadi tawanan Mesir, yang kemudian dibebaskan oleh Musa. Rintangan, 

musuh, dan kesulitan menghalangi jalan umat untuk mencegah keselamatan mereka; tetapi iman dan 

ketekunan mereka menang, mereka mencapai kaki Gunung Sinai di mana mereka mendengar suara-Ku 

dan menerima Hukum Taurat. Di sana berhala-berhala itu jatuh dan kegelapan pergi dari hati mereka, 

kegelapan itu menjadi terang di dalam roh mereka, sehingga sejak saat itu mereka hanya percaya kepada 

Allah yang benar yang adil dan penuh kasih, mengasihi Dia dan melayani Dia. 

22 Kehidupan orang-orang itu segera mengalami perubahan. Hukum Taurat yang baru saja mereka 

terima menjanjikan kedamaian dan kemakmuran bagi mereka, sementara Musa mengarahkan jarinya ke 

cakrawala ke Tanah Perjanjian sebagai surga kedamaian dan kebahagiaan duniawi. 

23 Empat puluh tahun adalah penyeberangan padang gurun, empat puluh tahun adalah pelajaran dari 

Bapa kepada umat-Nya, untuk membuat kasih muncul dari hati mereka seperti air yang muncul dari batu 
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karang; untuk mengajar mereka menaklukkan godaan dan mencabut dari hati mereka kultus-kultus yang 

tidak jujur; untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana mengambil langkah pertama di jalan menuju 

perkembangan yang lebih tinggi, untuk memurnikan mereka sebelum mereka memiliki Tanah Perjanjian, 

dan agar generasi baru mereka akan membangun bangsa baru berdasarkan adat istiadat mereka dan 

penghormatan mereka kepada Sang Pencipta. 

24 Kehidupan di padang gurun, mukjizat-mukjizat yang Aku berikan kepada umat-Ku dan perjuangan 

membaja semangat mereka, dan dalam menghadapi kebebasan yang diperoleh kembali, mereka 

melupakan penawanan mereka dan semangat Israel bangkit kembali. 

25 Para nabi-lah yang mengumumkan kedatangan Mesias kepada umat manusia. Merekalah yang 

menjaga agar api harapan tetap menyala di dalam hati setiap kali mereka merasa rendah diri di bawah kuk 

bangsa lain. 

26 Banyak orang menantikan dengan sukacita kedatangan Rabbi dari Galilea, yang tidak bisa mereka 

kenali dalam diri Anak yang lahir dari rahim perawan seorang wanita Nazaret yang rendah hati di sebuah 

gua di dekat Betlehem. Tetapi sementara beberapa orang merasa bahwa Juruselamat dan Penebus mereka 

telah lahir, yang lainnya menyangkal Dia sejak saat pertama. 

27 Selama tiga puluh tiga tahun saya hidup di antara manusia. Seluruh kehidupan itu ditandai dengan 

teladan dan ajaran untuk kemanusiaan, karena saya tidak perlu belajar apa pun dari dunia ini. Dan ketika 

hanya tersisa tiga tahun sampai kepergian-Ku, Aku memulai aktivitas pengajaran-Ku di antara orang-

orang. Firman-Ku terdengar di jalan-jalan, di desa-desa, di rumah-rumah dan di serambi-serambi aula kuil; 

firman-Ku terdengar di ketinggian gunung, di padang gurun, di lembah-lembah dan di laut. 

28 Bercampur dengan kerumunan orang banyak adalah mereka yang membenci-Ku, mereka yang 

merasa dihakimi di setiap kesempatan oleh ajaran-Ku, mereka yang melihat posisi mereka terancam yang 

mereka pegang secara tidak adil. Mereka adalah orang-orang yang mengejar penghakiman, penghukuman 

dan kematian di kayu salib bagi Dia yang telah membawa kehidupan kekal bagi mereka. 

29 Rasa sakit dan kesedihan ada di dalam hati Sang Guru, karena Ia tahu jalan panjang yang harus 

dilalui oleh mereka yang menyangkal kebenaran dan yang dengannya Ia sudah melakukan mujizat yang 

tidak akan bisa dilakukan oleh manusia dengan sendirinya. 

30 Ketika Aku mengumumkan kepada murid-murid-Ku bahwa Aku akan segera pergi, kesedihan 

yang tak terhingga menguasai mereka. Kemudian Aku berkata kepada mereka, untuk memberi mereka 

keberanian baru: "Lihatlah, Aku akan datang kembali, dan tanda-tanda kedatangan-Ku adalah sebagai 

berikut: Ketika desas-desus perang sampai ke telingamu dan kerusakan manusia mencapai puncaknya, 

kedatangan-Ku sudah dekat. Tetapi sebelum Aku, Elia akan datang untuk mempersiapkan jalan." Setelah 

kata-kata itu, satu zaman berlalu hingga kata-kata itu digenapi. Pada tanggal 1 September 1866, roh Elia 

menyatakan dirinya melalui seorang pria saleh yang ditakdirkan dan diutus oleh-Ku untuk mengumumkan 

kehadiran-Ku dan menjadi pelopor manifestasi rohani-Ku di antara manusia. 

31 Orang itu menerima mandat Ilahi untuk mendirikan tujuh sidang jemaat, yang secara sederhana 

merupakan representasi dari tujuh meterai, dan pada saat yang sama instruksi untuk melatih pikiran orang-

orang pilihan untuk menjadi pembawa suara dari Guru Ilahi. 

32 Sejak saat itu, semua orang yang datang untuk mendengarkan-Ku dalam bentuk ini telah memiliki 

firasat sebagai hamba, ditandai atau ditandai sebagai anak-anak dari orang-orang yang telah menyatukan 

diri mereka dengan Tuhan mereka sejak awal dan telah menerima wahyu, mukjizat, ajaran-Nya dan 

Hukum-Nya dari-Nya. 

33 Tanamkan ajaran ini dalam hati Anda dan hayati dengan cinta kasih. 

34 Buanglah setiap pikiran yang mementingkan diri sendiri dan pikirkan misi Anda. Periode ini 

sangat penting dan menentukan bagi umat manusia. Hanya ajaran-Ku, yang berada di atas kelemahan 

manusia, yang dapat mengungkapkan kepadamu bahwa inilah saatnya kebenaran akan menghancurkan 

setiap kebohongan dan kegelapan. 

35 Umat manusia ini, yang saat ini masih tidur dan telah melupakan Tuhannya dan bahkan jiwanya 

sendiri, akan bangun dikejutkan oleh suara panggilan-Ku. Pertama, Aku menyatakan diri-Ku kepada umat 

Israel - bukan kepada umat Israel menurut darah, tetapi kepada umat ini, yang menurut roh dan yang 

kepadanya Aku mewariskan terang Perjanjian Ketiga. 
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36 Aku mencarimu, hai manusia, karena di antaramu ada orang-orang yang setia kepada-Ku. Saya 

belum bisa mengatakan kepada Anda bahwa Anda sudah memenuhi tugas Anda, karena jalan yang harus 

Anda tempuh masih panjang. Aku telah mendapati engkau mengabdikan dirimu pada harta duniawi, yang 

terwujud dalam kehidupanmu yang egois. Namun demikian, Aku tidak ingin mencela engkau semua, 

tetapi hanya memanggilmu untuk mendengarkan-Ku, sehingga engkau semua dapat dipenuhi dengan 

kebijaksanaan-Ku dan menjadi ahli spiritualisasi, yang merupakan tujuan engkau semua diutus untuk 

melakukannya. 

37 Bukalah matamu dan biarkan rohmu terbangun sehingga engkau dapat menyadari bahwa engkau 

benar-benar hidup di zaman yang baru dan engkau sedang menyaksikan penggenapan nubuat-Ku. Maka 

engkau akan dapat mengatakan dengan keyakinan bahwa Aku telah datang kepadamu pada waktu yang 

telah dinubuatkan. Hanya ketika engkau mengetahui esensi Firman-Ku, engkau akan dapat memberikan 

penafsiran yang benar terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi hari demi hari di duniamu. Tetapi umat 

manusia ini, yang dalam kebutaannya dengan sengit berdebat dan tidak melihat Cahaya Ilahi yang bersinar 

di hadapan rohnya, tidak menyadari waktu di mana ia hidup; karena jika ia tahu, tangan-tangan yang 

berseteru akan berhenti dalam pekerjaan mereka, akan ada pertemuan batin dan kewaspadaan, akan ada 

doa dan penghormatan, pengampunan di antara manusia dan pertobatan. Tetapi semua ini tidak ada, setiap 

hari ikatan cinta kasih baru tercabik-cabik di antara bangsa-bangsa di bumi. Spiritualitas dan moralitas 

telah ditolak, yang ada hanyalah perjuangan kebencian, egoisme, dan kelaparan akan kekuasaan, yang 

mengungkapkan kurangnya kebesaran batin dalam diri manusia. Di tengah-tengah pergumulan ini, maut 

membawa panen kehidupan setiap hari, sabitnya yang tak kenal ampun dan tak dapat rusak, memotong 

rumput liar pukulan demi pukulan. Namun umat manusia ini, yang berdosa, memperkosa dan menajiskan, 

berjuang keras untuk bertahan hidup, meskipun egois dan tanpa mempertimbangkan apakah cara-cara 

yang digunakannya adil dan manusiawi, atau sebaliknya. Sekarang saya bertanya kepada Anda: Apa yang 

Anda lakukan di masa Keadilan Ilahi ini? 

38 Memang benar bahwa waktunya belum tiba bagi Anda untuk bangkit dan mengangkat suara 

peringatan Anda. Tetapi Anda harus tahu bahwa saat ini justru ditakdirkan untuk digunakan sebagai 

persiapan Anda, karena Firman inilah yang membaja Anda untuk perjuangan rohani yang akan datang, 

yang telah memanggil Anda dan menyatukan Anda untuk menjadi umat yang damai, yang mampu 

membuka pintu hatinya untuk menerima orang asing atau orang asing, dan yang juga telah 

mempercayakan kepada Anda misi utusan untuk menyebarkan pesan ini ke seluruh penjuru bumi. 

39 Aku berkata kepadamu, damai sejahtera sejati hanya bisa datang dari Roh-Ku kepada roh manusia, 

dan damai sejahtera inilah yang telah Kubawa kepadamu dalam Wahyu ini untuk dibawa kepada bangsa-

bangsa dan umat manusia. Apakah Anda mengharapkan dunia menciptakan kedamaiannya sendiri? - 

Dengan benih apa ia bisa menciptakannya, karena tidak ada perasaan cinta kasih, keadilan atau belas 

kasihan di dalamnya? 

40 Nilailah sendiri tanggung jawab Anda, umat yang terkasih, ingatlah bahwa satu hari yang Anda 

lewatkan adalah satu hari di mana Anda menunda datangnya kabar baik ini ke dalam hati sesama Anda - 

bahwa satu pengajaran yang Anda hilangkan adalah satu roti yang lebih sedikit untuk ditawarkan kepada 

mereka yang membutuhkan. Bekerjalah dengan cinta kasih dan segera akan ada kedamaian di antara 

manusia. Tetapi jangan lupakan apa yang Aku katakan kepadamu: janganlah engkau mengacaukan 

perdamaian-Ku dengan perdamaian yang ingin ditandatangani oleh bangsa-bangsa, karena hal ini tidak 

akan dapat bertahan. Ini akan menjadi perdamaian palsu yang akan menghancurkan dirinya sendiri karena 

tidak memiliki benih cinta kasih, yaitu rasa hormat dan persaudaraan - karena didasarkan pada rasa takut 

satu sama lain, kepentingan diri sendiri, atau keuntungan materi. Damai sejahtera sejati adalah yang turun 

dari surga ke hati manusia dan dari sana meledak dan menyebar dalam karya-karya keadilan dan cinta 

kasih. Aku mengumumkan kepadamu bahwa damai sejahtera yang akan datang ke atas bangsa-bangsa ini 

tidak benar, dan jika engkau ingin menubuatkan hal ini, engkau dapat melakukannya dengan kepastian 

bahwa engkau tidak akan tertipu. Saya katakan kepada Anda: Agar perdamaian Kerajaan-Ku dapat 

ditegakkan di antara manusia, perang doktrin, komunitas agama, dan ideologi harus terlebih dahulu 

diperangi. Sebuah konfrontasi di mana beberapa orang menentang Nama-Ku dan Kebenaran-Ku dengan 

berhala-berhala palsu orang lain, dan di mana satu doktrin melawan yang lain - ini akan menjadi 

pertempuran baru, pertempuran rohani di mana dewa-dewa palsu, yang didorong dari tumpuannya, akan 
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jatuh dan setiap kepalsuan yang engkau percayai sebagai kebenaran akan terungkap selamanya. Kemudian 

Anda akan melihat kebenaran muncul dengan cemerlang dari kekacauan kebingungan dan kegelapan itu. 

41 Bintang kerajaan dengan cahayanya memberi Anda gambaran tentang apa itu kebenaran. 

Cahayanya bersinar di siang hari, dan ketika cahaya itu menghilang, malam pun dimulai. Kemudian 

manusia, dengan bantuan ilmu pengetahuannya dan menggunakan elemen-elemen dari alam yang sama, 

menemukan cahaya yang dapat digunakan untuk menerangi kegelapan malam; tetapi cahaya itu begitu 

lemah sehingga menghilang dan binasa segera setelah sinar bintang kerajaan muncul kembali. Engkau 

telah berhasil membuat terang di malam hari, tetapi siapakah, dengan ilmu pengetahuannya, yang dapat 

menyembunyikan cahaya matahari dan membuat kegelapan di siang hari? - Hanya Aku yang bisa 

melakukan ini untuk memberimu tanda kuasa-Ku, sama seperti Aku satu-satunya yang bisa menghasilkan 

cahaya nyata dan juga menyembunyikannya lagi jika itu adalah kehendak-Ku. Di bidang spiritual juga, 

Aku adalah satu-satunya Pribadi yang dapat membiarkan cahaya kebenaran bersinar di mana tipu daya dan 

kebohongan berkuasa; yang dapat menyebabkan kehidupan muncul dari kematian; bahwa cinta kasih, 

pertobatan atau pengampunan muncul dari kebencian, kedengkian atau dendam, atau bahwa akal budi 

muncul dari gangguan akal budi - dengan kata lain, bahwa cahaya muncul di atas kegelapan. Ya, manusia, 

cahaya kebenaran-Ku akan menerangi duniamu, dan malam rohani yang panjang yang telah kamu jalani 

ini akan memberi jalan. Sesuatu sudah mulai muncul, seperti sebuah 

Fajar; cahaya itulah yang telah membangunkan Anda saat ini dengan kata-kata: Berjaga-jagalah dan 

berdoalah, bangunkanlah sesama anda, sembuhkanlah mereka sehingga mereka bisa bangkit untuk 

berperang, dan carilah dia yang telah tersesat. Jadilah murid-murid cahaya, sehingga besok - setelah 

menjadi guru - Anda dapat meneruskan ajaran yang penuh cahaya. Untuk menjadi murid-Ku, kadang-

kadang harus berkorban; tetapi Aku berkata kepadamu, kedamaian jiwa lebih berharga daripada 

kemakmuran dunia. Jadilah anak-anak terang yang sejati sehingga setiap doa Anda bisa menjadi seperti 

bintang di langit kehidupan Anda, dan agar doa dari semua - yang dibentuk oleh pikiran Anda yang 

bersatu - bisa menjadi seperti cahaya fajar. 

42 Elia menuangkan cahaya ke jalan setapak dan domba-domba itu berangsur-angsur kembali ke 

rintangan. Pada saat saya datang ke setiap hati, ke orang-orang, Elia sudah melakukan kontak dengan 

mereka semua. 

43 Persiapkan dirimu, murid-murid; Aku tidak ingin ketika rasa sakit mencapai tingkat tertinggi 

dalam kemanusiaan, pikiran dan nalar Anda tertutupi seolah-olah oleh jubah gelap. Aku ingin murid-

murid-Ku tahu bagaimana bangkit sebagai orang yang kuat di saat pencobaan itu dan mampu mendengar 

suara hati nurani di tengah badai. 

44 Anak-anak-Ku, engkau berkata kepada-Ku dalam ketidaktahuan atau ketakutanmu: "Tuhan, jika 

Engkau ingin kami datang kepada-Mu - mengapa Engkau mengizinkan godaan dan kejadian-kejadian 

melintasi jalan kami?" Tetapi Guru menjawab Anda: Karena cobaan membawa cahaya ke dalam jiwa 

Anda - satu-satunya cara bagi Anda untuk melihat, dan penting bagi Anda untuk melihat untuk 

mendapatkan pengetahuan. Pahamilah bahwa ada banyak hal yang bisa dilihat dalam kehidupan rohanimu, 

karena sebagai anak-anak terang, engkau adalah pewaris kebenaran-Ku. 

45 Anda akan menjadi perintis masa anugerah, oleh karena itu tanggung jawab Anda sangat besar. 

Fondasi dari pekerjaan besar seperti itu harus kuat sehingga tempat suci Keilahian-Ku dapat berdiri di 

atasnya. Saya mengungkapkan kepada Anda banyak hal tentang apa yang akan terjadi di masa depan bagi 

umat ini. Dengan cara ini engkau tidak akan menatap-Ku yang selamanya tersembunyi dalam misteri. 

46 Selami Firman-Ku sehingga engkau dapat merohanikan dirimu sendiri, karena jika engkau tidak 

sampai ke dasar ajaran ini, engkau dapat menjadi mangsa fanatisme baru. Pahamilah, murid-murid, bahwa 

dalam spiritualisasi tidak ada ruang untuk fanatisme, atau prasangka, penyembahan berhala atau takhayul. 

Spiritualisme berarti sikap spiritual, spiritualisasi berarti kebebasan jiwa, karena orang yang mencapainya 

telah membebaskan dirinya dari materi, telah membebaskan dirinya dari nafsu kedagingan, telah menjalani 

pengorbanan serta pelepasan keduniawian yang dipahami dengan benar. Wahai orang-orang yang sudah 

sering mendengar-Ku, waktu penyempurnaan Firman-Ku sudah dekat, tetapi Aku melihat di dalam dirimu 

tidak ada pemahaman tentang ajaran-Ku, apalagi persiapan dan penafsiran yang benar atas ajaran yang 

telah Kuberikan kepadamu. 
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47 Engkau tidur dengan manis karena percaya kepada kasih-Ku. Tetapi Aku berkata kepadamu: 

Berjaga-jagalah dan berdoalah, sehingga bukan rasa sakit yang membangunkanmu - bukan rasa sakit yang 

Kukirimkan kepadamu, karena itu adalah sesuatu yang tidak berasal dari-Ku. Rasa sakit itu berasal dari 

dalam diri manusia sebagai akibat dari ketidaktaatannya. - Segala sesuatu berbicara kepadamu tentang 

Aku dan cinta-Ku: alam, kehidupan lahiriah, kehidupan batiniah, seluruh ciptaan, semua itu bagaikan jari 

penunjuk yang menunjukkan kepadamu ketidakterbatasan sebagai tujuan ke arah mana engkau harus 

mengarahkan langkahmu. Ketika Anda memikirkan semua ini, apakah Anda tidak memikirkan tentang 

kematian Anda sendiri? - Apakah Anda tidak sadar bahwa setiap hari yang Anda jalani adalah langkah 

yang membawa Anda lebih dekat ke rumah jiwa? Dengarkan dan pahamilah, karena di mana banyak orang 

melihat kematian adalah kehidupan, di mana mereka melihat kegelapan adalah terang, di mana mereka 

melihat ketiadaan adalah segala sesuatu, dan di mana mereka melihat akhir adalah kekekalan. Betapa 

banyak orang, dalam kecerobohan mereka, menyerupai anak-anak kecil yang, yang asyik dengan 

permainan kekanak-kanakan mereka, tidak memikirkan masa depan. 

48 Orang-orang yang memiliki cahaya pengalaman hidup ini di dalam hati Anda dan cahaya yang 

ditinggalkan oleh evolusi selama berbagai kehidupan di bumi di dalam jiwa Anda - mengapa jiwa Anda 

menyibukkan diri dengan apa yang tidak berguna baginya dan mengapa Anda sering menangis karena 

alasan-alasan yang tidak pantas untuk rasa sakit Anda? 

49 Carilah kebenaran dalam segala hal; kebenaran itu ada dalam segala hal, terang dan jelas seperti 

cahaya hari. 

50 Pergilah dan bicarakan ajaran-ajaran ini kepada sesama Anda. Saya sudah mempersiapkan 

provinsi-provinsi untuk menerima Kabar Baik. Tetapi saya melihat bahwa Anda masih takut akan 

konfrontasi, akan pendapat kerabat Anda. Beberapa orang lebih takut kepada orang tua atau saudara-

saudaranya daripada penghakiman Allah mereka. Apakah Anda takut akan pendapat mereka bahwa Anda 

berada dalam kesalahan, bahwa mereka menyebut Anda pengkhianat atau penipu? - Sesungguhnya Aku 

berkata kepadamu, Aku telah menempatkan di dalam rohmu permata kemuliaan yang sedemikian rupa 

sehingga sepatah kata pun darimu dapat meyakinkan mereka yang sangat engkau takuti. 

51 Anda melihat orang-orang kaya di dunia, para cendekiawan, orang-orang yang berkuasa, para 

filsuf, para ilmuwan, para rohaniwan dari berbagai denominasi dan orang-orang yang berkuasa, semuanya 

terlalu besar, dan saya katakan kepada Anda: Engkau tidak memerlukan kehebatan ini untuk dapat 

berbicara tentang kebenaran-Ku. Anda tidak memerlukan semua ini untuk menjadi hebat, karena 

kehebatan sejati, yaitu kehebatan roh, tidak memerlukan emas, atau ilmu pengetahuan manusia, atau gelar. 

Di mana jiwa tidak mengekspresikan dirinya dengan cinta kasih, maka tidak ada kebesaran sejati. Apakah 

Anda tidak tahu apa-apa tentang raja-raja yang duduk di atas takhta mereka hari ini dan membawa 

kesengsaraan mereka bersama mereka besok? Tidakkah Anda mengetahui para ulama yang mengoreksi 

apa yang mereka nyatakan sebagai kebenaran sebelumnya? Pernahkah Anda melihat seorang wanita 

cantik, dikagumi, dan diinginkan yang kemudian berjalan dalam keadaan compang-camping? - Jadi, 

janganlah mengacaukan nilai-nilai kekal dengan kesia-siaan manusia yang fana. 

52 Pikullah salibmu dan ikutlah Aku. Bawalah di hati Anda dan jangan takut. Pergilah selangkah 

demi selangkah; tinggalkanlah Firman-Ku di dalam hati seperti jejak cahaya. Maafkanlah mereka yang 

menyakiti Anda. Tetapi jika engkau jatuh dan mereka mengejek kejatuhanmu, jangan khawatir, karena 

sekarang Kristus yang berbicara kepadamu akan menjadi penolong bagi mereka yang memikul Salib-Ku. 

53 Dengarlah manusia, tahun 1950 sudah dekat, dan kehendak Yang Kekal akan terjadi. Anda tidak 

boleh terpecah-belah pada saat ini, karena Anda tidak tahu cobaan yang akan datang. Di sini, di mana Aku 

telah mempersiapkan umat untuk menerima Firman-Ku pada saat ini, tidak boleh ada kebingungan. 

Sampai saat itu, umat ini harus bersatu, dan pria dan wanitanya kemudian akan membuat roh mereka 

menerima proklamasi terakhir-Ku, di mana mereka akan mendengar kata-kata terakhir-Ku yang akan 

berkata kepadamu: Aku menunggumu di surga! 

54 Jika engkau mempersiapkan dirimu dengan cara ini, engkau akan segera merasakan cahaya Roh-

Ku datang kepadamu tanpa perantara manusia atau pembawa suara untuk berkomunikasi dengan para 

murid dari roh ke roh. Pada saat itu engkau akan memurnikan devosimu sedemikian rupa sehingga 

sesamamu akan terkejut ketika mereka mengenali spiritualitas murid-murid-Ku yang baru, spiritualitas 

yang akan bersaksi tentang kultus batin yang engkau praktikkan. 
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55 Kemudian umat manusia akan menyadari bahwa waktu yang dinubuatkan ribuan tahun yang lalu, 

ketika kedatangan-Ku kembali akan terjadi, adalah saat ini, karena orang-orang akan dapat melihat sendiri 

bahwa Cahaya Ilahi dicurahkan ke atas semua daging dan roh. 

Damai sejahtera-Ku menyertai Anda! 
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Instruksi 122 
(diproklamasikan tahun 1944) 

1 Lupakan sejenak kekacauan dunia sementara engkau mendengar Firman-Ku, maka rohmu akan 

melihat cahaya saat ini saat ia terbit. 

2 Sementara bagi banyak orang, saat-saat ini penuh dengan rasa sakit dan kematian, bagi Anda, saat-

saat ini penuh dengan kedamaian dan harapan. Tetapi jangan terlalu percaya pada kemampuan Anda, 

karena kunjungan-kunjungan itu mungkin akan mengejutkan Anda juga. Akulah yang telah memberimu 

damai sejahtera ini sehingga engkau dapat menghadiri manifestasi-Ku, menyelami Firman-Ku dan 

mempraktikkan ajaran-Ku. Aku telah memberimu waktu untuk mendengar dan memahami ajaran-Ku, 

tetapi Aku melihat bahwa pemahamanmu belum melampaui materi duniawi, dan karena itu engkau belum 

menemukan makna ajaran-Ku. Dalam kurangnya pemahaman ini, engkau menyerupai umat manusia yang, 

meskipun memiliki bukti nyata keadilan-Ku di setiap kesempatan, tidak berhenti sejenak untuk merenung 

dan dengan demikian memahami makna dari peristiwa-peristiwa ini. 

3 Saya ingin Anda membuka mata Anda terhadap realitas waktu di mana Anda hidup sehingga Anda 

dapat berdoa bagi dunia. Waktu yang diumumkan di zaman lain, di mana pertempuran kebaikan melawan 

kejahatan akan terjadi, adalah waktu sekarang ini. Murid-murid, jangan berbaring tidur untuk 

mengantisipasi zaman lain. Engkau adalah anak-anak terang yang kepadanya Aku mengungkapkan ajaran-

ajaran agung sehingga engkau dapat menjadi obor iman di antara manusia. 

4 Anda harus pergi ke sesama manusia yang tertidur sehubungan dengan wahyu spiritual, dan Anda 

harus membangunkan mereka dengan kata-kata yang baik dan membawa mereka pada pemahaman bahwa 

alasan dari cawan penderitaan yang dikosongkan oleh umat manusia adalah karena roh telah dibiarkan 

terlupakan. 

5 Jika orang benar-benar percaya bahwa daun pohon tidak bergerak tanpa kehendak Tuhan, maka 

mereka akan merasakan kehadiran-Ku dalam semua langkah kehidupan mereka. Beberapa orang akan 

merasakan Aku datang sebagai Bapa, yang lain sebagai Guru, dan yang lain lagi akan merasakan Aku 

datang sebagai Hakim. 

6 Engkau telah memaksa-Ku untuk turun ke dalam kegelapanmu untuk mencarimu. Aku telah hadir 

dalam pengembaraanmu untuk membuat diri-Ku terasa dalam semua jiwa. Seperti gembala yang turun ke 

jurang terdalam untuk mencari domba yang hilang, saya telah turun ke jurang tergelap di mana manusia 

telah jatuh. Engkau yang mendengarkan-Ku saat ini harus memiliki pemahaman yang benar tentang saat 

keadilan dan pemulihan di mana engkau hidup. Ingatlah, jika Anda tetap keras kepala dalam 

ketidaktahuan, maka kegelapan yang menyelimuti dunia akan menjadi semakin tak tertembus. Anda tidak 

tahu berapa lama waktu yang akan berlalu sebelum jiwa-jiwa bisa menerima seberkas cahaya. 

7 Saat ini Aku sedang mengirimkan jiwa-jiwa ke bumi yang dapat Aku sebut sebagai anak sulung 

dalam Hukum Taurat, karena mereka termasuk orang-orang yang menerima wahyu-Ku yang pertama. Aku 

tidak akan memberitahukan kepadamu siapa mereka, di mana mereka berada, atau apa yang mereka 

lakukan, karena jika engkau mengenali mereka, engkau mungkin akan jatuh ke dalam penyembahan 

berhala atau kebingungan. 

8 Kepada umat ini yang semakin hari semakin berkembang dalam mencari ajaran-Ku, Aku katakan 

kepada mereka untuk hidup dalam kesatuan sehingga mereka dapat mendekati-Ku dengan cara ini. Jika 

Anda tidak berusaha, bagaimana Anda bisa menjadi guru ajaran spiritual? 

9 Cinta kasih adalah benih yang Kupercayakan kepadamu untuk ditabur di dunia. Lihatlah 

kemandulan ladang, tidak ada lagi persaudaraan, persahabatan atau rasa hormat. Benih yang telah tumbuh 

adalah kebencian dan ambisi, yang buahnya sudah Anda lihat: peperangan, kehancuran, kesengsaraan dan 

kematian. 

10 Setelah periode di mana Aku telah memberikan Firman-Ku kepadamu, tidakkah engkau semua 

berpikir bahwa Guru harus bertanya kepadamu apa yang engkau semua lakukan di zaman ini ketika 

bangsa-bangsa dan orang-orang harus mencari kehidupan yang lebih baik dan berhenti saling bertengkar? 

Apa pekerjaan Anda? 

11 Walaupun Aku datang untuk memberi Anda, janganlah puas hanya dengan menerima. Ingatlah 

bahwa damai sejahtera yang Kuberikan kepadamu bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk banyak 
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sesamamu. Jangan berdiri di samping pertempuran besar, pahamilah bahwa Aku memperlengkapi kalian 

untuk menjadi prajurit. 

12 Apakah Anda sedang menunggu dunia untuk menciptakan kedamaian? Dengan benih apa yang 

dapat dihasilkannya, karena dalam jiwa-jiwa sekarang hukum manusia lebih berat daripada hukum Allah? 

13 Jangan menipu diri sendiri: di dalam hati manusia tidak ada amal atau perjuangan untuk 

spiritualisasi. Oleh karena itu, fondasi-fondasi yang ada tidak cukup untuk mengukuhkan kedamaian 

mereka, rumah mereka, pekerjaan mereka, atau bentuk penyembahan mereka kepada Keilahian-Ku. 

14 Segera akan ada kedamaian di dunia, dan ketika ini terjadi, kalian akan berterima kasih kepada-Ku, 

umat-Ku, karena kalian akan berpikir bahwa hal itu terjadi melalui penggenapan misi spiritual kalian. 

Maka Aku akan berkata kepadamu: Bukalah matamu, kedamaian yang telah dicapai dunia ini tidak akan 

bertahan lama, karena itu tidak benar. Aku akan menghancurkannya dengan pedang keadilan-Ku, sama 

seperti Aku menghancurkan semua yang palsu. Kedamaian yang saya bicarakan kepada Anda akan 

menjadi kedamaian yang nyata, karena akan didasarkan pada rasa takut bersama. Kedamaian sejati tidak 

bisa datang dari hati yang tidak jujur, itu akan datang kemudian; kedamaian itu akan turun dari Kerajaan 

Surga ke dalam hati manusia. 

15 Jika Anda ingin memberitakan nubuat kepada dunia, Anda boleh melakukannya. Jangan ragu-ragu, 

karena Aku tidak menipumu. Jika engkau ingin mengatakan kepada sesamamu bahwa perdamaian yang 

akan segera dibangun oleh bangsa-bangsa tidak tulus, engkau tidak akan keliru, karena Aku tidak dapat 

keliru. Anda akan segera mengalami kedatangan apa yang saya umumkan kepada Anda di tahun 1944 ini. 

Perang, aspirasi material yang ambisius akan berakhir, tetapi kemudian "perang" agama, doktrin, ideologi 

dan filsafat akan muncul. Pertempuran perjuangan spiritual ini akan berfungsi untuk menemukan jalan 

kebenaran. 

16 Jadi, hal itu harus terjadi agar umat manusia membuka matanya, menyingkap tuhan-tuhan palsu 

dan memutuskan rantai perbudakan. 

17 Ketika peperangan ini berakhir, ketika ketenangan kembali dan mereka yang berdoa dalam 

kerendahan hati masuk ke dalam diri mereka sendiri dan bertobat, Anda akan melihat persembahan 

muncul dari hati mereka seperti keharuman bunga-bunga, dan persembahan itu akan ditujukan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. 

18 Aku akan menyebabkan dunia ini, terbebas dari kustanya, untuk bangkit kembali; Aku juga akan 

menyebabkan kehidupan bangkit dari kematian. Aku akan menyebabkan buah-buah rekonsiliasi muncul 

dari kebencian dan akal budi dari kebodohan. 

19 Sampai saat itu, teruslah bertambah, baik dalam jumlah maupun dalam pengetahuan dan kebajikan. 

Aku memberikan senjata kepadamu sehingga engkau dapat berdiri teguh dan maju. 

20 Sudut bumi tempat Anda tinggal ini menguntungkan bagi misi Anda. Ini memiliki kemiripan 

dengan "Tanah Perjanjian" bangsa Israel di Era Pertama. Tetapi janganlah kamu menyukai kekayaan 

dunia, karena kamu harus ingat bahwa kota Yerusalem diratakan dengan tanah oleh musuh-musuhnya dan 

bahkan Bait Salomo pun dihancurkan. 

21 Tanahmu sama seperti tanah yang diberikan kepada bangsa Israel. Tetapi bukan itu tanah air bagi 

Roh, dan bukan pula Yerusalem Kedua, karena Kota Rohani bukan dari dunia ini. 

22 Teruslah bersikap ramah, seperti Abraham. Persiapkanlah dirimu sehingga orang asing itu dapat 

duduk makan di mejamu dan beristirahat di bawah naungan atapmu. Bawalah balsem cinta-Ku di 

tanganmu sehingga engkau dapat menyembuhkan orang sakit, membuatnya merasakan penghiburan-Ku 

dan mendapatkan kembali kesehatannya. Engkau adalah umat yang kepadanya Allah yang hidup dan tidak 

kelihatan telah berbicara setiap saat, tetapi juga umat yang selalu membiarkan diri mereka dipengaruhi 

oleh penyembahan berhala bangsa-bangsa lain. 

23 Sekarang Aku datang untuk membebaskan kalian dari fanatisme dan takhayul, untuk 

mengingatkan kalian tentang penghormatan spiritual kepada Bapa kalian, sehingga - ketika bangsa-bangsa 

mengarahkan pandangan mereka kepada bangsa ini dan banyak orang datang mendekat - mereka mungkin 

terkejut menemukan moralitas, kebajikan dan spiritualitas di antara kalian. 

24 Bawalah pelajaran yang telah Kuberikan kepadamu ini dalam rohmu, agar dapat berguna bagimu 

untuk persiapanmu. 
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25 Tidak ada seorang pun yang memberontak terhadap gagasan harus kembali ke planet ini dalam 

tubuh yang lain, dan tidak memiliki pendapat bahwa reinkarnasi adalah hukuman bagi jiwa. Semua jiwa 

yang ditakdirkan untuk hidup di bumi harus melewati hukum reinkarnasi agar dapat mencapai 

perkembangan mereka yang lebih tinggi dan melaksanakan tugas yang telah Kupercayakan kepada 

mereka. 

26 Tidak hanya jiwa-jiwa yang kurang berkembang yang harus berinkarnasi lagi, tetapi juga jiwa-jiwa 

yang sangat berkembang kembali berkali-kali sampai mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. 

27 Elia adalah nabi terbesar yang datang ke bumi, tetapi terlepas dari karya-karya besar yang dia 

lakukan dan bukti-bukti besar yang dia berikan (bahwa Tuhan itu ada), dia harus kembali ke dunia ini di 

waktu yang lain, dalam tubuh yang lain, dan dengan nama yang lain. 

28 Hukum kasih dan keadilan ini sudah lama tidak diketahui oleh manusia, karena kalau mereka 

mengetahuinya lebih awal, mereka mungkin akan kebingungan. Namun demikian, Bapa memberikan 

kepadamu beberapa wahyu dan beberapa tanda yang merupakan cahaya yang mendahului waktu ini untuk 

menjelaskan semua misteri. 

29 Masa lalu jiwa Anda dengan berbagai eksistensinya di bumi terlarang bagi Anda. Saya hanya 

mengungkapkan kepada Anda kebenaran reinkarnasi karena hal itu akan memberi Anda gagasan yang 

lebih nyata tentang belas kasihan dan keadilan Ilahi, dan akan membangkitkan dalam diri orang yang tidak 

jujur, dalam diri orang berdosa, dalam diri mereka yang menyia-nyiakan hidup dengan sia-sia, harapan 

akan kesempatan baru di mana mereka dapat memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. 

30 Gagasan tentang kematian kekal atau kutukan kekal dihancurkan selamanya oleh wahyu ini, dan 

baik jiwa maupun hati manusia bersukacita dan memuji kebaikan ilahi segera setelah mereka memahami 

kebenaran ini. 

31 Pada masa-masa sebelumnya, hal ini tidak diungkapkan kepadamu karena engkau belum cukup 

dewasa untuk memahaminya; dan jika sekarang engkau telah mengetahuinya tetapi belum memiliki 

gagasan yang lebih jelas tentang siapa dirimu yang dulu, ini adalah bukti lebih lanjut bahwa engkau belum 

berkembang jauh. 

32 Begitu manusia mencintai dan tahu bagaimana memaafkan satu sama lain, kerendahan hati hadir 

dalam hati mereka, dan mereka telah mencapai bahwa roh menang atas materi, maka bukan daging, atau 

dunia, atau nafsu yang membentuk tabir tebal yang menghalangi Anda untuk melihat jalan di belakang 

atau di depan Anda. Sebaliknya, "daging" yang dirohanikan dengan mengikuti ajaran-Ku akan menjadi 

seperti seorang hamba - taat pada instruksi hati nurani - berbeda dengan apa yang ada saat ini: sebuah 

rintangan, jerat, penutup mata di depan mata roh. 

33 Saat ini Anda merasa heran ketika Anda mengalami awal karunia penglihatan yang memungkinkan 

Anda melihat sesuatu dari masa lalu atau yang membuat Anda mendapatkan wahyu tentang masa depan, 

sementara saya memberi tahu Anda dengan pasti bahwa penglihatan rohani ini harus terus hadir seperti 

penglihatan mata fisik Anda selama hidup di bumi. 

34 Penting untuk berjalan sedikit lebih lama di jalan-Ku sehingga engkau dapat mencapai ketinggian 

ini dan jiwamu, sambil menuai di dalam dirinya sendiri setiap buah dari pengalaman masa lalunya, dapat 

memerdekakan dirinya, bersukacita, dan membangun dirinya sendiri dalam keberadaannya sendiri. 

35 Pertimbangkan: Jika sudah ada banyak cahaya dalam jiwa Anda, seharusnya ada banyak 

kedamaian di hati Anda. 

36 Jangan dengarkan mereka yang ingin mengintimidasi Anda karena Anda sedang menjelajahi apa 

yang berhubungan dengan roh, karena merekalah yang ingin terus tertidur dalam tidur ketidaktahuan. 

37 Anda telah lebih mementingkan banyak bagian dari kehidupan material Anda daripada yang 

menyangkut jiwa Anda, dan oleh karena itu Anda telah menciptakan dunia yang terbalik dan tidak 

substansial. Tetapi saatnya telah tiba ketika Anda akan menaruh minat yang hidup pada apa yang esensial 

dalam eksistensi Anda, dan ketika hal ini terjadi, Anda akan memberikan kehidupan dan keindahan sejati 

pada eksistensi Anda. 

38 Tetapi saya harus memberitahu Anda: Bahkan jika kehidupan di dunia ini mencapai ketinggian 

kebajikan dan kebenaran, tidak akan ada di sini di mana Anda akan menemukan rumah Anda yang 

sempurna. Perjalanan Anda melalui lembah bumi ini bersifat sementara, hanya untuk melayani Anda 

sebagai wadah, sekolah, buku teks untuk mencapai evolusi jiwa Anda ke atas. 
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39 Ada rumah-rumah lain yang lebih tinggi di rumah Bapamu yang telah Aku siapkan bagimu untuk 

kamu tinggali. 

40 Berbahagialah mereka yang merenungkan perkataan ini, beriman kepadanya dan menata hidup 

mereka demi kebaikan jiwa mereka, karena mereka akan menuai buahnya dalam kekekalan. 

41 Umat yang terkasih, dengan pasti Anda dapat mengatakan bahwa segala sesuatu yang telah terjadi 

di dunia ini telah diumumkan atau dinubuatkan kepada Anda di masa-masa sebelumnya. 

42 Firman yang didengar manusia melalui mulut nabi-nabi-Ku adalah suara-Ku. Mereka tidak 

berbicara atas kehendak mereka sendiri, tetapi karena kehendak Ilahi. 

43 Penafsiran yang benar dari nubuatan, pengumuman, dan janji-janji-Ku yang Kuberikan kepadamu 

ketika engkau mengalami firman-Ku menjadi kenyataan pada waktu yang tepat. 

44 Betapa banyak dan beragamnya penafsiran yang telah Anda berikan kepada wahyu-wahyu Ilahi! 

Engkau hanya mengenali kebenaran ketika Aku membiarkan Firman-Ku menjadi kenyataan. Banyak 

nubuatan yang sudah terjadi, yang lainnya sedang terjadi di depan mata Anda, dan yang lainnya masih 

menunggu waktunya. 

45 Aku masih melatih dan mengutus nabi-nabi baru yang melaluinya Aku akan menyatakan mukjizat-

mukjizat besar kepadamu, dan pada saat yang sama mereka akan mengumumkan kepadamu kehadiran 

atau kedekatan dari apa yang telah ditunjukkan kepadamu di masa lalu. 

46 Nubuat-nubuat lama akan ditegaskan oleh nabi-nabi baru. Setiap orang yang merasakan karunia ini 

di dalam diri mereka, berdoalah, awasi dan persiapkan diri Anda untuk berbicara hanya kebenaran. Jadi, 

jika Anda melakukannya, Anda akan melihat bahwa beberapa orang akan mengonfirmasi apa yang 

diumumkan oleh orang lain. Inilah yang terjadi ketika para nabi di masa lalu menunaikan misi mereka, 

meskipun sebagian datang ke satu zaman dan sebagian lainnya ke zaman yang lain. 

47 Jangan khawatir jika Anda kadang-kadang tidak mengerti apa yang Anda terima melalui ilham 

atau apa yang diucapkan bibir Anda. Bahkan nabi-nabi zaman dahulu pun sering tidak dapat memahami 

apa yang diucapkan oleh mulut mereka. 

48 Aku akan mencurahkan terang-Ku kepada mereka yang menerima kesaksianmu, dan pada 

waktunya Aku akan membuat setiap nubuatmu menjadi kenyataan. Celakalah mereka yang tidak 

mengatakan kebenaran, karena mereka juga akan ketahuan pada waktunya. Kemudian mereka tidak akan 

menemukan apa pun di dalam daging mereka atau di dalam roh mereka yang dapat digunakan untuk 

membasuh rasa malu mereka dan membayar hutang mereka. 

49 Siapakah yang akan menjadi hakim atas nabi-nabi palsu? Kebenaran, karena itu adalah cahaya 

yang mencapai hati mereka melalui hati nurani. 

50 Kebenaran selalu mencari hati yang murni untuk dapat mengungkapkan dirinya sendiri. 

Sucikanlah dirimu sehingga hal ini menjadi terang dalam perkataan, dalam pikiran dan dalam pekerjaan 

umat-Ku. 

51 Dengan kunci cinta kasih yang Aku miliki, Aku membuka hati kalian. Aku telah mendapati 

engkau kendur; Aku telah mengejutkanmu saat engkau berjalan di jalan hidupmu dengan langkah yang 

lamban. Aku datang untuk menyadarkan kalian bahwa kalian adalah utusan-utusan Keilahian-Ku. Inilah 

yang dikatakan oleh Firman Bapa, Dia yang menjadi manusia di Era Kedua, kepada Anda. 

52 Bukan hanya sekali, tetapi beberapa kali dan dengan cara yang berbeda Aku mengumumkan dan 

menjanjikan kepada murid-murid-Ku kedatangan-Ku kembali. Aku menubuatkan kepada mereka waktu-

waktu yang akan mengumumkan kedatangan-Ku: Tanda-tanda di alam, kejadian-kejadian dalam 

kemanusiaan, perang di seluruh dunia, dosa pada tingkat perkembangannya yang tertinggi. Tetapi agar 

dunia tidak tertipu karena mengharapkan saya kembali sebagai manusia, saya memberitahukan kepada 

mereka bahwa Kristus akan datang "di atas awan", yaitu di dalam Roh. 

53 Janji itu telah terpenuhi. Inilah Guru di dalam Roh yang berbicara kepada dunia. Di sini ada Tuhan 

damai sejahtera dan kerajaan terang, membentuk bahtera yang sangat besar di mana manusia bisa 

berlindung dan menyelamatkan diri mereka sendiri seperti di Zaman Pertama ketika Nuh membuat bahtera 

untuk menyelamatkan benih manusia. 

54 Demi kemajuan dan ketekunanmu dalam Ajaran-Ku, Aku akan menunjukkan kepadamu dengan 

segala kesederhanaan isi dari banyak misteri. Kitab Kehidupan, yang dimeteraikan dengan tujuh meterai, 

adalah penyamaran bagi Anda, karena meterai keenam sekarang sudah dibuka, dan isinya adalah apa yang 
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menerangi waktu Anda. Semua telah menjadi misteri bagi Anda, dan saya tidak ingin hal itu terjadi lagi. 

Saya telah memberitahukan kepada Anda bahwa ketujuh meterai itu adalah tujuh Wahyu Ilahi yang telah 

saya berikan kepada manusia, di mana saat ini Anda sedang menerima meterai keenam, tetapi Anda masih 

kekurangan meterai ketujuh. 

55 Anda tahu bahwa Roque Rojas mendirikan tujuh komunitas yang ia beri nama segel, dan secara 

simbolis keenam komunitas itu bagaikan pohon yang berbuah yang melipatgandakan cabang-cabangnya. 

Anda juga tahu bahwa zaman baru dimulai pada tahun 1866. Tetapi, Anda belum tahu bagaimana cara 

menata gagasan Anda. Beberapa orang ingin memahami ajaran-ajaran ini, tetapi penafsiran mereka keliru 

karena membatasi dan memasukkan yang abadi dan ilahi ke dalam manusia dan materi. Tetapi sebelum 

penyimpangan ini menyebar, Aku akan menghalau kegelapan umat manusia dengan cahaya wahyu-

wahyu-Ku. 

56 Aku telah mempersiapkan sepetak bumi yang sedang engkau injak ini sehingga Cahaya Ilahi-Ku 

dapat turun ke atas penghuninya pada saat ini. Di sini saya telah mengingatkan Anda tentang Hukum Ilahi 

yang saya ajarkan kepada Anda sebagai Bapa di Era Pertama. Di sini Aku telah mengulangi Firman-Ku 

yang diberikan kepadamu sebagai Yesus, Nyanyian Roh yang benar, dan Aku telah membawakan 

kepadamu Terang Kebenaran yang menjernihkan setiap misteri dan menjelaskan setiap pelajaran yang 

tidak dimengerti. 

57 Aku akan membangun kembali bait-Ku, sebuah bait tanpa tembok dan menara, karena bait itu ada 

di dalam hati manusia. Menara Babel masih memecah belah umat manusia, tetapi fondasinya akan 

dihancurkan di dalam hati manusia. Penyembahan berhala dan fanatisme agama juga telah membangun 

menara-menara tinggi mereka, tetapi menara-menara itu lemah dan harus runtuh. Sesungguhnya Aku 

berkata kepadamu, Hukum-Ku - ilahi maupun manusiawi - adalah kudus dan mereka sendiri yang akan 

menghakimi dunia. Umat manusia tidak percaya bahwa dirinya adalah penyembah berhala, tetapi 

sesungguhnya saya katakan kepada Anda, mereka masih menyembah Anak Sapi Emas. 

58 Aku adalah Roh, Aku adalah Keilahian dan Cahaya. Bangunlah, bukalah matamu, lihatlah Aku 

dan dengarlah suara-Ku. Hubungan yang engkau miliki saat ini dari Roh-Ku melalui perantaraan manusia 

bukanlah yang paling sempurna, dan oleh karena itu waktu komunikasi roh dengan roh akan dimulai, 

ketika engkau akan mendengar suara Bapamu. 

59 Di Era Kedua itu Aku bertemu dengan orang buta dan memberinya penglihatan, orang lumpuh 

Aku buat berjalan lagi, orang mati Aku bangkitkan. Sekarang saya menemukan kehancuran yang lebih 

besar lagi di dunia ini, karena saya melihat ribuan orang buta, tuli, kusta, dan orang mati roh. Meskipun 

Aku datang kepadamu dengan keadilan, Aku juga datang kepadamu dengan penuh kasih, karena Aku tidak 

akan pernah berhenti menganggapmu sebagai anak-anak-Ku dan Aku akan selalu menganggapmu sebagai 

anak-anak kecil. 

60 Hai manusia, maukah engkau mengikuti Aku di jalan yang telah Aku tandai untukmu sejak lama 

dengan pekerjaan dan teladan-Ku? Memang benar bahwa di atasnya ada jejak pengorbanan, tetapi pada 

akhirnya terletak "Tanah Perjanjian". Bahkan pada saat ini Aku tidak akan membutakanmu dengan pesona 

palsu kekayaan manusia. Guru Anda hanya akan menunjukkan kepada Anda kemegahan kebajikan. 

"Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini," kata-Ku kepadamu - dari dunia yang penuh kesia-siaan, 

mementingkan diri sendiri, dan kebohongan ini. Karena sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, Aku 

memerintah dalam kesempurnaan. 

61 Mata rantai terakhir dalam rantai, yang akan dibentuk oleh 144.000 orang yang ditandai, akan 

menerima tanda ilahi pada rohnya pada tahun 1950. Dari mereka akan muncul di antara bangsa-bangsa, 

para utusan, para nabi, para murid yang akan membawa kepada umat manusia dengan pengajaran mereka, 

doa mereka dan teladan mereka benih kehidupan baru. 

62 Firman yang Anda dengar saat ini akan berhenti, dan kebahagiaan yang Anda alami hari ini saat 

mendengarkan juga akan berakhir. Jika engkau semua masih ingin menikmati kehadiran-Ku secara rohani 

seperti yang engkau lakukan sekarang, cukuplah untuk membenamkan dirimu dan dengan penuh doa 

memohon kasih-Ku. 

63 Jangan berpikir, karena engkau tidak lagi mendengar-Ku melalui para pembawa suara ini, bahwa 

Aku tidak ada, dan engkau tidak boleh kehilangan kekaguman dan persiapan yang engkau miliki saat ini 

ketika engkau mendengar Firman-Ku. Ketahuilah bahwa Aku akan mengikutimu ke mana pun engkau 
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pergi, bahwa Aku akan melihat pekerjaanmu di kebun anggur-Ku dan berkonsultasi dengan hati nuranimu 

tentang setiap langkahmu. 

64 Aku mempersiapkan kalian untuk hal ini karena Aku tahu bahwa setelah masa persiapan ini, para 

pembawa suara palsu akan bangkit dan menyatakan bahwa Guru terus memberikan Firman-Nya dalam 

bentuk ini, dan Aku ingin kalian membebaskan diri kalian dari kebingungan ini yang akan disebabkan oleh 

mereka yang berpikir bahwa mereka terjaga tetapi pada kenyataannya tertidur, dan yang, karena percaya 

bahwa mereka sedang melayani-Ku, pada kenyataannya mereka sedang melayani diri mereka sendiri. 

65 Saya mengumumkan kepada Anda bahwa saat di mana persatuan ini berakhir akan menjadi saat 

pewahyuan bagi umat ini, karena masing-masing dari Anda akan pada saat itu mewujudkan apa yang ia 

bawa sebagai benih di dalam hatinya dan kemajuan dalam rohnya. Dalam hal ini, kecenderungan masing-

masing orang akan terlihat, pemahamannya, ketaatannya, spiritualisasinya. 

66 Aku tahu bahwa beberapa orang akan menodai ketetapan-Ku dan karena alasan ini akan berhenti 

dalam perkembangan mereka dan jatuh ke dalam kesalahan, sehingga menghentikan kemajuan misi yang 

telah mereka mulai. Tetapi setelah beberapa waktu, ingatan akan Firman-Ku, ajaran-Ku dan nubuat-

nubuat-Ku - di mana Aku memperingatkan engkau semua tentang semua yang akan terjadi - akan bangkit 

kembali dari roh ke dalam kesadaran dan menyebabkan mereka kembali ke jalan ketaatan yang telah 

memisahkan diri dari jalan itu. 

67 Tidak ada yang mengatakannya pada saat ini: "Tuhan, aku tidak akan berpaling dari-Mu, aku tidak 

akan mendurhakai-Mu." - Jangan menjanjikan kepada Guru apa yang tidak akan ditepati oleh banyak dari 

Anda. 

68 Perhatikan dan berdoalah, bebaskan hati Anda dari materialisme, sucikan hati Anda dari 

kepentingan dan nafsu yang mementingkan diri sendiri. Pelajarilah ajaran-Ku sehingga engkau tidak acuh 

tak acuh pada saat ini dan engkau dapat mengambil langkah berikutnya dengan kebenaran yang berani. 

69 Saya tidak meminta Anda untuk mengambil sumpah, saya meminta Anda untuk memenuhi misi 

Anda. 

70 Simpanlah Firman-Ku di dalam rahasia hatimu sehingga besok engkau tidak menyangkal Aku 

dengan perbuatanmu atau kata-katamu, dengan mengatakan bahwa Aku tidak menunjukkan kepadamu apa 

yang engkau tahu betul Aku telah mengulanginya berkali-kali kepadamu. 

71 Beberapa orang berkata di lubuk hati mereka, "Guru, akankah kami bisa menyangkal-Mu, 

meskipun Engkau telah datang untuk membangkitkan kami kepada kehidupan sejati?" 

72 Aku katakan kepadamu bahwa engkau belum bisa mempercayai dirimu sendiri sepenuhnya karena 

kasih dan imanmu masih kecil. 

73 Engkau harus mempelajari ajaran-Ku dengan tekun sehingga kebajikanmu berkembang, dan 

kemudian ketika saat pencobaan - yang sudah mendekat - datang, engkau akan memiliki Firman-Ku dan 

tidak akan putus asa sejenak pun. 

74 Lihatlah, murid-murid, dengan kasih yang besar Aku mendorong kalian untuk mempersiapkan diri 

kalian. Jika Anda jatuh besok, Anda tidak akan bisa mengatakannya: Tuhan tidak memberikan indikasi 

apa pun mengenai kepergian-Nya. 

Damai sejahtera-Ku menyertai Anda! 
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Instruksi 123 
1 Firman-Ku mengalir kepadamu tanpa habis-habisnya. Aku adalah Kristus, yang tinggal di antara 

manusia di Era Kedua dan yang turun kepadamu lagi untuk memberikan kesaksian tentang diri-Nya 

sendiri, menggenapi janji-Nya dan Firman-Nya; pada waktu itu Aku menegaskan dengan pekerjaan-Ku 

Hukum yang didiktekan oleh Bapa kepada Musa, yang tidak bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri, 

atau kehendak manusia, tetapi sesuai dengan kehendak Yang Kekal; oleh karena itu, aku berkata 

kepadamu, jika aku tidak membatalkan apa yang Musa ucapkan, aku juga tidak akan membatalkan 

sekarang apa yang aku ajarkan kepadamu dalam Yesus. 

2 Aku bersamamu, karena hal ini Aku janjikan dan umumkan kepada murid-murid-Ku ketika, pada 

kesempatan tertentu, Aku dikelilingi oleh mereka dan mereka bertanya kepada-Ku seperti ini: "Guru, 

Engkau berkata bahwa Engkau akan pergi, tetapi setelah itu Engkau akan kembali. Katakan kepada kami, 

kapan itu akan terjadi?" Saya melihat bahwa kesederhanaan dan keinginan mereka akan pengetahuan 

membuat mereka menyelidiki nasihat rahasia Tuhan mereka. Namun demikian, Aku berbicara kepada 

mereka dengan penuh kasih: "Sesungguhnya tidak lama lagi Aku akan kembali kepada manusia", 

membuat mereka mengerti bahwa Kehadiran-Ku kemudian akan berada di dalam Roh, dan pada saat yang 

sama mengumumkan kepada mereka tanda-tanda yang akan mengumumkan kedatangan-Ku berikutnya. 

Tanda-tanda itu adalah peperangan, kekacauan, dan penderitaan besar di seluruh bumi. Tetapi sungguh 

Aku berkata kepadamu, di tengah-tengah kekacauan, seperti itulah kedatangan-Ku pada saat ini. Inilah 

Aku, kalian manusia, dengan pesan cahaya dan kedamaian bagi jiwa kalian, yang darinya Aku sekarang 

akan membuat bahtera (spiritual) yang akan dimasuki oleh semua manusia beriman yang ingin 

menyelamatkan diri mereka sendiri, di mana umat manusia dapat menemukan tempat berlindung. Bahtera 

ini akan ditegakkan dengan kokoh melalui iman, pengharapan, dan cinta kasih dari mereka yang 

mengikuti-Ku, dan akan memiliki kemiripan rohani dengan yang dipercayakan kepada Nuh ketika 

kekuatan alam dilepaskan. 

3 Di waktu apa Anda tinggal? Pikirkanlah hal itu dan sadarilah bahwa Aku telah memberikan 

pengajaran-Ku kepadamu dalam tiga zaman. Yang pertama adalah hukum Taurat, yang kedua adalah 

kasih, dan yang ketiga, yang sekarang ini, berhubungan dengan hikmat. 

4 Satu Roh, yaitu Roh-Ku, selalu menyertai Anda. Tetapi jika Aku telah mengungkapkannya dalam 

tiga fase yang berbeda, ingatlah bahwa bentuk-bentuk di mana Aku memanifestasikan diri-Ku dalam 

semua ciptaan adalah tak terbatas dan pada saat yang sama sempurna. 

5 Pada Pertama Kalinya, anda mengenal Bapa sebagai Hakim dan Pemberi Hukum. Pada Kali 

Kedua, Aku membuat "Firman-Ku" menjadi manusia di dalam Yesus, dan Firman-Nya berbicara dengan 

kebenaran ilahi. Kristus adalah "Sang Firman," Dia yang sama yang mengatakan kepada manusia, 

"Barangsiapa mengenal Anak, ia mengenal Bapa." Sekarang engkau berada di Waktu Ketiga, di mana Aku 

mencurahkan Kebijaksanaan-Ku kepadamu. 

6 Dalam menggenapi janji-Ku, Aku telah datang dalam roh, di atas "awan" lambang yang dibentuk 

oleh jiwamu ketika mereka terangkat kepada-Ku, dan Aku membangun bait suci yang sejati di dalam hati 

manusia. 

7 Ketika engkau mendengar-Ku melalui para pembawa suara ini, jangan berpikir bahwa Roh-Ku 

tinggal di dalam tubuh yang kecil dan tidak murni ini. Aku telah mengatakan kepadamu bahwa itu adalah 

organ intelekmu di mana sinar cahaya-Ku turun, yang merupakan inspirasi ilahi, yang merupakan 

kebijaksanaan dan cinta kasih. 

8 Peganglah keajaiban komunikasi ini dan sadari bahwa melalui organ pemahaman makhluk-

makhluk yang tidak terdidik ini dan bibir mereka, datanglah firman yang mencerahkan yang tidak tahu dan 

yang tidak mengerti. 

orang berdosa, sehingga Ia meneguhkan di dalam hatinya sebuah rumah yang layak bagi Allah dan 

memberinya kunci iman yang membuka pintu gerbang menuju kebijaksanaan. 

9 Dengan kesabaran yang tak terhingga Aku menunggu waktu ketika evolusi jiwamu akan 

memampukanmu untuk memahami komunikasi-Ku melalui organ pikiran pembawa suara, sebagai 

persiapan untuk penyatuan sempurna antara Roh-Ku dan jiwamu. 
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10 Inilah alasan mengapa pembawa suara mengucapkan Firman-Ku tanpa otaknya menjadi lelah atau 

tenggorokannya serak. Karena Akulah yang menggerakkan bibir-bibir itu agar panggilan-Ku sampai 

kepada orang-orang. Aku mengundang mereka untuk beristirahat di bawah naungan pohon kehidupan dan 

memakan buah kehidupan abadi. 

11 Sekali lagi, Aku memikul salib-Ku, karena Aku harus menempuh jalan-Ku di antara dosa-dosa, 

ketidakjujuran, perzinahan, materialisme, ejekan, dan keraguan, jika engkau mempertimbangkan bahwa 

Aku membuat diri-Ku dikenal melalui makhluk-makhluk yang tidak selalu tahu bagaimana memurnikan 

pikiran mereka dan membersihkan hati mereka, dan di sisi lain, Aku menghadirkan manifestasi-Ku dan 

Firman-Ku di hadapan orang-orang dari setiap keyakinan dan kondisi batin. Tetapi pahala justru 

membiarkan air memancar dari batu-batu karang ini, yaitu kepercayaan dan cinta kasih manusia satu sama 

lain. Itulah sebabnya Aku berkata kepadamu bahwa Aku berjalan selangkah demi selangkah melalui 

kerumunan orang banyak dan memikul salib-Ku di atas bahu-Ku. 

12 Ini adalah saat ketika jiwa terbangun untuk kehidupan baru, seperti anak kecil yang bangun sambil 

menangis; tetapi tangisannya dengan cepat ditenangkan oleh lagu pengantar tidur dari belaian orang tua. 

13 Apa yang akan Anda lakukan jika Anda hanya memiliki kehidupan di dalam tubuh, dan kematian 

bersama Anda di dalam jiwa? Pekerjaan apa yang layak bagi-Ku yang bisa engkau lakukan, dan harapan 

keabadian apa yang bisa engkau hargai? Berapa banyak "orang mati" yang telah Kubangkitkan pada saat 

ini, dan berapa banyak "orang buta" yang telah melihat cahaya-Ku! 

14 Bangkitlah sepenuhnya, jadilah pemilik cahaya-Ku, tetapi bukan hanya karena cinta-Ku, tetapi 

juga melalui usaha dan kemauanmu. Tembuslah ajaran-ajaran yang berbicara kepada Anda tentang 

keabadian; ajaran-ajaran itu adalah sinar cahaya yang dibutuhkan jiwa Anda. Antara langit dan bumi ada 

ikatan yang tidak dapat diputuskan oleh dosa dan kejahatan manusia. Salah satu ikatan ini adalah ikatan 

spiritual-Ku denganmu. 

15 Salibku tidak berat, tetapi engkau harus selalu sadar bahwa setiap pekerjaan rohani membutuhkan 

pengorbanan. Aku akan menjadi seperti peziarah yang tak kenal lelah yang mengikuti langkahmu ke 

mana-mana sampai saat engkau tiba dengan selamat di tanah perjanjian. 

16 Aku tidak membutakanmu dengan gemerlap emas atau dengan kemegahan upacara liturgi. 

17 Kasih-Ku adalah hadiah yang Aku tawarkan kepadamu dan Firman-Ku adalah harta terbaik. 

Dengan rendah hati Aku menawarkan jiwamu apa yang Aku sediakan untuknya, karena "Kerajaan-Ku 

bukan dari dunia ini". 

Dunia." 

18 Orang-orang yang mendengarkan-Ku benar-benar orang Israel, namun bukan dalam ras tetapi 

dalam roh, dan Aku terus mengirim mereka ke bumi sehingga mereka dapat menjadi seperti mata rantai 

antara Roh-Ku dan umat manusia. 

19 Di antara umat rohani ini ada 144.000 orang yang ditandai atau ditandai oleh-Ku, sehingga mereka 

dapat menjadi terang yang menerangi jalan orang banyak, seperti yang dilakukan suku Lewi di Era 

Pertama ketika Israel menyeberangi padang gurun. Pertobatanmu pada saat yang sama dengan 

pertobatanmu telah memurnikanmu, dan kerendahan hatimu telah membuatmu layak. Berjalanlah dengan 

murni dengan cara ini melalui dunia, dan Aku meyakinkanmu bahwa perjalananmu di dunia ini bagaikan 

hujan yang menghasilkan buah, sehingga benih-Ku dapat bertunas di dalam hati sesama manusia. 

20 Besarlah penderitaanmu, karena hati manusia telah rusak oleh kejahatan. Tetapi tidak ada yang 

akan mengejutkanmu, karena Aku akan mempersiapkanmu untuk berperang. 

21 Pada saat itu Aku membanjiri hatimu dengan cinta kasih dan kedamaian, dan melalui ini engkau 

merasa puas dan bahagia. 

22 Aku tidak menawarkan roti materi kepadamu, namun engkau telah bersekutu dengan Roh-Ku. 

23 Hari ini, ketika Anda mengingat Era Pertama, Anda ingat bahwa pada masa kelangkaan, orang-

orang menerima manna yang merupakan makanan bergizi sehingga massa rakyat tidak akan binasa. Hari 

ini Firman-Ku memelihara dan menopangmu di hari-hari kunjungan. Betapa seringnya Anda ingin mundur 

atau melarikan diri karena Anda tidak memiliki iman. Tetapi Aku telah membuatmu merasakan 

Kehadiran-Ku di tengah-tengah padang gurun kehidupanmu. 

24 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, Aku selalu bersamamu dalam semua dan setiap cobaanmu. 
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25 Siapa pun yang memiliki iman, bahkan jika iman itu sekecil biji sesawi, peliharalah dan biarkan 

iman itu bertumbuh. Berbahagialah jiwa yang memiliki iman! Betapa banyak orang yang - karena mereka 

tidak tahu bahwa mereka membawa-Ku dalam keberadaan mereka - mencari-Ku tanpa tahu bagaimana 

menemukan-Ku. Betapa banyak orang yang - meskipun tercerahkan oleh-Ku - tidak memperoleh inspirasi 

karena mereka belum membuka hati mereka untuk menikmati karunia yang begitu berharga. 

26 Israel, sekali lagi engkau adalah utusan-Ku. Aku telah berjanji untuk kembali, dan di sini Firman-

Ku telah menjadi kenyataan. Aku mengumumkan kedatangan-Ku kembali kepadamu di antara para 

malaikat dan di atas awan. Tetapi jika Anda tahu bagaimana memahami dan menafsirkan dengan benar, 

Anda akan segera tahu siapa malaikat yang saya bicarakan kepada Anda, dan awan apa yang saya 

umumkan. 

27 Elia mempersiapkan pikiran anda dengan mengatakan kepada anda, "Bersiaplah, karena 

kedatangan Guru sudah dekat, dan bersama dengan Dia anda akan mengalami mujizat, kemuliaan rohani 

dan peristiwa-peristiwa penting di alam semesta." Tetapi hanya sebagian kecil umat manusia yang 

mengantisipasi penggenapan nubuat-nubuat itu dan bertanya-tanya apakah kehadiran Tuhan sudah dekat, 

karena tanda-tandanya sudah terjadi. 

28 Kemudian, ketika Roh-Ku hadir untuk menyatakan diri-Nya di Era Ketiga, Aku memanggil satu 

per satu dari kalian untuk menegaskan keyakinan kalian bahwa ini adalah waktu kedatangan-Ku kembali 

dan mendorong kalian untuk berjuang secara spiritual ke atas sampai kalian mencapai persatuan spiritual 

dengan-Ku. 

29 Tetapi jika sesamamu manusia salah menilai engkau karena engkau mendengarkan Aku dan 

mengikut Aku, jika engkau difitnah, jangan takut. Tutup telinga Anda terhadap pembicaraan dan kata-kata 

yang tidak berarti. Jangan berharap untuk dimengerti di dunia ini. Satu-satunya yang bisa memuaskan 

kerinduanmu akan kebijaksanaan, kedamaian dan cinta kasih adalah Aku. Tetapi untuk mencapai hal ini, 

engkau harus berserah diri kepada-Ku dan Aku akan memberimu kedamaian dan kesehatan. 

30 Berdoalah lebih banyak dengan roh daripada dengan tubuh, karena untuk mendapatkan 

keselamatan, sesaat berdoa atau sehari penuh kasih tidaklah cukup, tetapi diperlukan kehidupan yang 

tekun, sabar, murah hati, bekerja dengan baik, dan mengikuti perintah-perintah-Ku. Untuk ini, saya telah 

memberi Anda kemampuan yang luar biasa serta empati. 

31 Pekerjaan-Ku bagaikan bahtera keselamatan yang mengundang semua orang untuk masuk. Siapa 

pun yang mematuhi perintah-perintah-Ku tidak akan binasa. Jika engkau membiarkan dirimu dibimbing 

oleh Firman-Ku, engkau akan diselamatkan. 

32 Benih yang Kubawa ke dalam hati ini akan berbuah dan memberi makanan bagi umat manusia. 

Tetapi Aku berkata kepadamu, bahwa engkau harus bertekun agar pekerjaan-pekerjaan yang belum mekar 

dapat berbunga. Karena segala sesuatu yang berawal dari kasih dan iman cenderung untuk bertumbuh. 

Iman, amal dan niat baik akan menghasilkan buah yang berlipat ganda. 

33 Aku ingin yang kuat membantu yang lemah, yang sehat memberikan kesehatan, Anda berbagi 

buah karunia Anda dengan saudara-saudari Anda, dan dalam pemenuhan ini merasakan bagaimana jiwa 

Anda berkembang dan betapa bahagianya ketika mempraktikkan amal. 

34 Ketika Firman-Ku berakhir melalui para pembawa suara, kamu, para pekerja-Ku, akan 

mempersembahkan Firman-Ku. Tetapi betapa engkau harus mempersiapkan dirimu untuk menerima 

inspirasi-Ku! Waktu yang telah Anda lihat sekilas dari jauh, sudah semakin dekat. Oleh karena itu, jangan 

menganggap kecil firman-Ku, betapapun sederhana dan rendahnya. Masing-masing memiliki kuasa ilahi 

dan kekuatan untuk menghibur dan menyembuhkan banyak hati. Kuasa ini akan datang sebagai cahaya 

yang bersinar bagi semua orang yang belum memahami makna keberadaan dan mengharapkan hasil dari 

perjuangan mereka dalam hidup, yang tidak mereka terima karena Aku mengutus mereka untuk bekerja 

demi kepentingan jiwa mereka dan bukan untuk daging mereka. Bagi mereka, Firman-Ku yang sederhana 

dan lembut akan memberikan kedamaian dan membuat mereka beristirahat. 

35 Berdoalah untuk bangsa-bangsa yang tidak memiliki Firman-Ku. Berdoalah bagi orang-orang yang 

menderita kepahitan perang; berdoalah bagi mereka yang tidak memiliki rumah kedamaian rohani - 

bahkan bagi para wanita yang tidak berdaya, bagi para pria yang diseret tanpa ampun ke dalam perang. 

Berdoalah, beratnya saat yang sedang Anda jalani, dan hanya persatuan Anda yang akan menyelamatkan 

Anda. 
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36 Anda telah memasuki akhir zaman, dan seiring dengan kemajuannya, umat manusia memahami 

bagaimana penghakiman ilahi membebani mereka dan menyebabkan manusia masuk ke dalam 

pemeriksaan menyeluruh atas semua perbuatan mereka. Tetapi penghakiman tidak akan membinasakan 

manusia, sebaliknya, penghakiman itu akan menyelamatkannya. Dan kemudian kalian semua akan datang 

kepada-Ku dalam keadaan murni dan tanpa rasa bersalah sebagai makhluk yang telah memenuhi misi yang 

dipercayakan kepada mereka. Hanya praktik cinta kasih, seperti yang ditunjukkan oleh ajaran-Ku, yang 

akan memberimu hak atas kebaikan tertinggi, yaitu kedamaian roh. 

37 Kepada Maria, Pembela yang penuh kasih yang mengawasimu, aku telah berkata: Tunggulah 

dalam kesabaran, karena orang-orang akan segera mengambil jalan menuju pembaharuan dan 

mengalihkan pikiran mereka kepadamu. 

38 Kamu sekalian yang datang untuk mendengar Firman-Ku, janganlah bingung dengan kerusakan 

yang berkuasa di dunia ini. Ketika Anda melihat bahwa cita-cita manusia adalah megalomania manusia, 

kesia-siaan dan kenikmatan yang menyanjung indra, Anda harus menyalakan kerinduan di dalam hati 

Anda untuk peningkatan spiritual. 

39 Aku akan menginspirasimu; untuk tujuan ini Aku telah memilih tempat-tempat yang rendah hati 

ini dari mana Aku memanggilmu untuk mempersiapkanmu sebagai benih yang akan berhasil - ketika ia 

bertunas di ladang-Ku dan berlipat ganda - dalam menangkal kejahatan yang berkuasa di bumi. 

40 Misi yang Aku percayakan kepadamu adalah misi cinta kasih. Tetapi janganlah menganggap 

dirimu yang paling murni di bumi karena fakta bahwa engkau telah dipanggil oleh-Ku. Ingatlah bahwa 

Anda masih jauh dari bebas dari dosa. Tetapi jangan merasa kurang dicintai karena hal itu, karena dalam 

banyak kasus, murid-murid-Ku yang paling bersemangat telah muncul dari antara para pendosa terbesar. 

41 Kepada mereka inilah engkau berada, yang sekarang Aku katakan: Datanglah selangkah demi 

selangkah di jalan cinta kasih, selalu percaya kepada-Ku, tetapi selalu hidup dengan penuh kewaspadaan, 

karena setiap saat kelemahan-kelemahan daging dapat terungkap dalam keberadaanmu, yang dengannya 

engkau harus bergumul sampai engkau telah memurnikan dagingmu dan membebaskan jiwamu. 

42 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, ketika kamu berubah, Aku akan menyatakan kepadamu 

lebih banyak lagi semua karunia rohani yang kamu miliki. Oleh karena itu, janganlah menolak ujian yang 

Aku kirimkan kepadamu hari demi hari, karena ujian-ujian itu adalah pahat yang membentuk dan 

menghaluskan jiwamu. Sadarilah bahwa setelah ujian, engkau akan bangkit kembali dengan keteguhan 

yang lebih besar dan kepercayaan yang lebih besar kepada-Ku dan kepada dirimu sendiri. Apa jadinya 

para prajurit yang berperang untuk tujuan apa pun jika mereka tidak terlebih dahulu mempersiapkan diri 

mereka untuk berperang? Oleh karena itu, apa jadinya para prajurit-Ku jika mereka tidak mengetahui 

jebakan pencobaan untuk menolaknya? Mereka akan menjadi lemah, mereka akan meratap pada kesulitan 

pertama dan mundur pada setiap pukulan. 

43 Lihatlah, murid-murid, tahun 1950, ketika Aku akan berhenti berbicara kepadamu seperti yang 

Aku lakukan sekarang, sudah dekat. Oleh karena itu, Aku memberitahukan kepadamu bahwa orang 

banyak yang akan mendengarkan-Ku di akhir zaman akan sangat banyak, itulah sebabnya banyak orang 

juga akan mengetahui pesan ini. 

44 Orang akan mengalami di dunia bahwa Kristus telah berada di antara umat manusia secara baru - 

tidak lagi sebagai manusia, tetapi dalam roh, dan orang akan memahami bahwa Aku memiliki bentuk baru 

untuk menyatakan diri-Ku di setiap zaman. 

45 Pahami: Jika pada waktu itu Aku datang untuk memberikan pahala bagi keselamatan Anda, 

sekarang pahala yang telah Anda peroleh itulah yang akan menyelamatkan Anda dan yang melaluinya 

Anda akan menyelamatkan sesama Anda. Murid-murid, kamu yang telah memiliki Guru yang mengajar 

kamu dengan begitu banyak cinta - apakah kamu berpikir bahwa kematian-Ku sebagai manusia adalah sia-

sia, dan sia-sia juga darah yang tercurah? Sesungguhnya Aku berkata kepadamu - Tidak! Karena Darah 

Anak Domba Allah, yang melambangkan Kasih Ilahi, masih segar di dalam hati nurani setiap jiwa. Pada 

waktu itu, ketika orang banyak membawa-Ku ke Kalvari, Aku memikul salib; hari ini, setiap orang yang 

mengasihi Aku dan mengikuti Aku dalam kerendahan hati akan memikul salib itu, dan kepadanya Aku 

akan menjadi penopangnya di jalan yang penuh kesedihan, mengirimkan kepadanya malaikat penjaga 

untuk memberinya cahaya dan kekuatan spiritual pada saat kematian. 
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46 Jika engkau semua merenungkan bahwa Aku membuat Kehadiran-Ku terasa di Barat dan bukan di 

Timur pada saat ini ketika Aku membiarkan engkau semua mendengar Firman-Ku, jangan bingung, 

karena Aku tidak mencari titik-titik tertentu di bumi, tetapi jiwa-jiwa. 

47 Jika engkau berpikir bahwa Firman-Ku tidak indah, pahamilah bahwa Guru kerendahan hati, 

kesederhanaan, yang berbicara dan jika engkau sampai ke dasar ajaran ini, engkau akan segera 

menemukan kebijaksanaan sejati di dalamnya. 

48 Anda masih sedikit siap dan belum sampai pada puncak pertempuran, karena pekerjaan hari besar 

tidak akan dimulai sampai akhir tahun 1950, dan Anda tidak dapat mengetahui kapan itu akan berakhir. 

Mereka yang gugur dalam pertempuran akan mendengar suara-Ku yang akan berkata kepada mereka: 

Jiwamu belum jatuh, engkau telah bangkit secara rohani, dan jika engkau belum menerima kehormatan di 

bumi atas pengorbananmu, jangan khawatir, karena Kerajaan-Ku menantimu, sehingga dari sana engkau 

dapat melihat bagaimana anak-anak dan murid-muridmu melanjutkan pekerjaanmu. 

49 Umat ini akan ditentang oleh orang-orang kafir dan Farisi untuk menghentikan mereka, tetapi 

mereka akan tunduk di hadapan kebenaran, keadilan, dan kasih yang mengalir dari firman-Ku. 

Bertekunlah, murid-murid yang terkasih, karena ketika orang banyak tiba di gerbang Tanah Perjanjian, 

gerbang-gerbang itu akan terbuka sebagai tanda penyambutan bagi umat-Ku, yang dengan penuh 

kemenangan akan mencapai ambang pintu keabadian. 

50 Betapa indahnya pertempuran yang menanti para prajurit-Ku, betapa pentingnya dan betapa 

mulianya! 

51 Engkau, para pendengar-Ku, tidak dapat menceburkan diri ke dalam peperangan ini karena engkau 

masih merasa lemah; namun Aku akan tahu bagaimana menemukan benih di antara engkau semua yang 

akan membawa Kabar Baik kepada semua orang di bumi. Jangan takut, Aku tidak meminta sesuatu yang 

mustahil darimu, dan Aku juga tidak membawa kamu kepada kematian. Aku akan menemani setiap 

langkah orang yang berjalan di jalan-Nya di dalam nama-Ku, dan jika imannya besar, ia akan menemukan 

kekuatan yang tidak dapat diatasi di dalam jiwanya. Tetapi siapa pun yang menyangkal Aku karena takut 

seperti Petrus, atau meragukan Aku karena kurangnya iman seperti Tomas, akan lebih sengsara daripada 

yang paling lemah, ia akan merasa kikuk dan membutuhkan, ia harus menutup bibirnya dan 

menyembunyikan tangannya karena ia telah lupa bahwa ia penuh dengan karunia, dan ia bahkan akan 

menyangkal telah mendengarkan Aku. 

52 Jangan merasa lebih baik dari siapa pun karena engkau telah diberi rahmat untuk mendengarkan-

Ku saat ini. Tetapi kamu pasti tahu bahwa Firman yang telah kamu terima ini adalah Perjanjian Ketiga 

yang telah Aku wariskan kepada rohmu, dan bahwa sampai sekarang hanya dua bagian pertama dari Kitab 

ini yang dikenal di dunia - bagian pertama, yang diungkapkan melalui Musa dan para nabi, dan bagian 

kedua, yang Aku berikan kepadamu melalui Yesus. Tetapi kamu tidak memiliki bagian ketiga, yaitu apa 

yang Roh-Ku kirimkan kepadamu pada saat ini. 

53 Ini adalah tiga wasiat, yang bersama-sama terdiri dari hukum, kasih, hikmat dan kehidupan kekal. 

54 Saya melihat banyak di antara Anda yang merindukan kedamaian dan peningkatan dan 

mengungkapkan keinginan untuk kehidupan spiritualisasi dan cinta kasih; keinginan ini akan segera 

menjadi seruan untuk pembebasan spiritual di seluruh umat manusia. 

55 Oleh karena itu, setiap kali engkau semua mendengar-Ku mengumumkan pendirian kerajaan damai 

di duniamu, engkau semua dengan penuh semangat bertanya: Kapankah nubuat-nubuat ini akan menjadi 

kenyataan, Guru? Kapankah semua orang akhirnya akan hidup dalam moralitas dan kebajikan? Kapankah 

kita akan melihat rasa saling menghormati antara orang tua dan anak-anak dan antara pasangan? Kapankah 

kita akan kembali melihat kepolosan pada anak-anak, kemurnian pada gadis-gadis, kebenaran pada 

manusia, kehormatan pada orang tua, keadilan pada hakim, kebesaran hati pada penguasa, dengan kata 

lain: kasih di antara manusia? 

56 Saya memberkati Anda, karena Anda mulai merindukan semua yang baik, indah dan benar. Tetapi 

Aku berkata kepadamu, jika kamu ingin waktu sampai kedatangan kerajaan ini dipersingkat, kamu harus 

berjaga-jaga, berdoa dan berjuang. Untuk peperangan ini Aku ingin memperlengkapi kalian dalam jiwa 

dan raga, karena jika Aku tidak menentang apa yang telah Aku ungkapkan di waktu yang lain, Aku juga 

harus memberitahukan kepada kalian bahwa Aku tidak menentang hukum-hukum yang mengatur alam. 
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Aku membawakan kasih-Ku kepadamu sehingga engkau dapat mencapai keharmonisan dengan semua 

yang mengelilingimu. 

57 Pahamilah bahwa apa yang tidak disetujui oleh Hukum-Ku adalah apa yang tidak berguna, 

keburukan, penyalahgunaan atau ekses, baik di alam fisik maupun di alam spiritual. Itulah sebabnya saya 

selalu mengatakan kepada Anda untuk membenamkan diri Anda dalam perenungan Hukum Taurat, 

sehingga Anda tidak menjadi mangsa kesalahan, nafsu atau fanatisme. 

58 Engkau adalah tukang batu yang dengannya Aku membangun bait spiritualisasi, yang di dalamnya 

Aku akan menyegarkan diri-Ku sendiri dan di dalamnya engkau akan menerima roti kehidupan kekal. 

59 Penuhi hukum-hukum-Ku di bumi dan engkau tidak akan memiliki alasan untuk takut akan 

kedatanganmu di alam barzakh. Seperti halnya Anda melihat cahaya hari ketika Anda tiba, dan seperti 

halnya Anda merasakan kehadiran orang tua Anda di bumi, demikian pula Anda akan merasakan 

kehadiran Tuhan Anda di "lembah" yang menanti Anda kembali. Dan ketika kamu telah sampai di 

pangkuan-Ku, kamu akan mendengar suara-Ku berkata kepadamu: Anak-anakku yang terkasih, inilah 

Bapamu. Pandanglah Aku, kenali Aku, cintai Aku, dan kemudian renungkanlah ciptaan, karena Aku ingin 

engkau tahu bahwa apa yang menjadi milik-Ku adalah juga milikmu. 

60 Murid-murid, untuk memasuki Kerajaan-Ku, engkau harus melewati tangga spiritual, yang 

merupakan jalan, mendiami satu tempat tinggal hari ini dan besoknya lagi, sampai engkau tiba di tempat 

roh-roh yang sempurna. Tetaplah sadar akan apa yang Kukatakan kepadamu di Era Kedua: "Di rumah 

Bapa-Ku ada banyak tempat tinggal." 

61 Maka, berdoalah dan perbaharuilah dirimu sehingga penderitaan dapat disingkirkan dari antara 

kamu, dan kemudian, ketika kamu bebas dari bebannya, baktikanlah dirimu pada pekerjaan jiwa, yang 

terdiri dari upaya untuk meningkatkan moral hidupmu dengan berbuat baik dan menabur jalan sesama 

manusia dengan cinta kasih. 

62 Berbahagialah mereka yang memperbaiki jalan mereka karena cinta kepada-Ku dan untuk 

memberikan teladan yang baik bagi orang lain, karena mereka akan berjalan dengan teguh di jalan yang 

telah Aku persiapkan bagi mereka. 

63 Kamu yang tahu bahwa Israel adalah tawanan bangsa-bangsa lain di masa lalu, dan bahwa Aku 

berbelas kasihan kepadanya dan mengirimkan pembebas, adalah orang-orang yang sama yang sekarang 

berseru dari lubuk hatimu bahwa Aku harus menyelamatkanmu dari perbudakan yang kamu derita. 

Engkau meminta kepada-Ku dengan penuh rasa takut untuk membebaskanmu dari segala sesuatu yang 

mengintai, mengancam dan menyiksamu. Untuk semua ini Aku katakan kepadamu hal yang sama seperti 

yang pernah Kukatakan kepadamu: "Apakah yang harus ditakuti orang yang bersama-Ku?" Janganlah 

engkau menjauh dari-Ku dan engkau akan merasa aman setiap saat dan di semua tempat. Jika Anda takut, 

maka Anda tidak berada di jalan yang benar - dan jika Anda takut - maka Anda telah menjadi lemah dalam 

iman Anda. 

64 Anda harus mengabdikan hidup Anda untuk mengasihi, melayani dan berbuat baik, sehingga 

semua pekerjaan Anda kemudian akan diarahkan pada tujuan yang mulia - baik di alam manusia maupun 

di alam spiritual. 

65 Jangan melihat musuh pada siapa pun, lihatlah saudara-saudaramu pada semua orang, itulah 

misimu. Jika Anda bertekun dalam hal ini sampai akhir, keadilan dan cinta kasih akan menang di bumi, 

dan ini akan memberi Anda kedamaian dan keamanan yang sangat Anda dambakan. 

66 Apakah engkau berpikir bahwa Aku kurang berbelas kasihan atau bahwa Aku tidak merasakan 

penderitaanmu? Dari mana Anda mendapatkan gagasan bahwa saya meninggikan beberapa orang dan 

merendahkan yang lain? 

67 Hidup adalah pertempuran, tetapi jangan pernah menyebut sesamamu musuh, dan jangan pernah 

meminta-Ku untuk membongkar keadilan-Ku kepada para penindasmu. Berdoalah untuk semua dan doa 

Anda akan menjadi cahaya dan kedamaian yang akan menyebar menit demi menit di muka bumi. 

68 Ambillah teladan yang diberikan oleh umat Israel dalam penyeberangan padang gurun dalam arti 

spiritualnya, sehingga dapat dipraktikkan oleh umat-Ku yang baru pada saat ini dan kemudian ditiru oleh 

seluruh umat manusia. Meskipun bangsa Israel mengalami saat-saat kelemahan, iman dan ketekunan 

mereka akhirnya menang dan membuat mereka merebut tanah yang mereka impikan. 
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69 Pengembaraannya yang panjang untuk mencari kehidupan yang bebas, cinta kasih dan damai 

merupakan perjuangan yang terus-menerus melawan kesulitan dan perubahan hidup. Orang-orang itu 

mengalami kelaparan, kehausan, penganiayaan dan penganiayaan dari musuh-musuh yang mengepung 

mereka, dan mereka harus berjuang melawan segala sesuatu untuk mempertahankan hidup mereka. 

Mereka harus berjuang melawan bangsa lain yang menghalangi mereka dan mencegah mereka mencapai 

tanah yang menjadi cita-cita mereka. 

70 Perjuangan itu, pergulatan melawan kesulitan, mirip dengan yang Anda hadapi hari ini untuk 

mencapai cita-cita Anda tentang pembebasan, evolusi ke atas dan kedamaian bagi jiwa. Tetapi Anda 

belum menyatukan kekuatan Anda, seperti yang dilakukan Israel pada waktu itu, untuk mencapai tujuan 

yang Anda rindukan, karena banyak yang masih kurang memahami tugas dalam pekerjaan yang 

dipercayakan kepada Anda, yaitu berjuang dengan semangat dan tanpa henti sampai tujuan tercapai. 

71 Berjuanglah sekarang untuk "Tanah yang Dijanjikan" di dalam kekekalan; di sana Anda akan 

menemukan kedamaian yang telah Anda perjuangkan di sepanjang jalan panjang kehidupan Anda. 

Damai sejahtera-Ku menyertai Anda! 
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Instruksi 124 
1 Hai umat, Israel, pewaris Firman-Ku, Aku sedang mempersiapkanmu untuk menjadi penghiburan 

bagi umat manusia. Carilah mereka yang miskin secara rohani, yang sakit, yang lelah, dan yang 

membutuhkan secara jasmani dan rohani, dan berikanlah kepada mereka roti rohani ini yang membawa 

kekuatan dan kesehatan. 

2 Pada saat rahmat ini Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atasmu sehingga besok engkau dapat 

menjadi saksi-Ku dan menyebarkan berita bahwa Aku memanifestasikan diri-Ku sebagai Guru, sebagai 

Bapa dan sebagai Hakim, sehingga anak-anak-Ku dapat menemukan-Ku dalam bentuk di mana mereka 

ingin mencari-Ku, karena dalam diri-Ku ada semua bentuk manifestasi cinta. 

3 Elia, yang adalah Sang Pencari Jalan, mengambil domba-domba yang hilang untuk membawa 

mereka kepada-Ku. Roh-Nya yang bersaing mengilhami anda untuk berbicara dengan sempurna dan 

menolong Dia dalam misinya yang diberkati untuk membebaskan jiwa-jiwa dari kebingungan yang terjadi 

di jaman ini. 

4 Hanya kepada Anda, manusia, pengetahuan ini - misi agung Elia, sifat-sifatnya dan 

kesempurnaannya - telah diungkapkan. Ia akan membimbing umat manusia dan menuntunnya kepada-Ku. 

Tetapi Aku berkata kepadamu juga untuk tidak melupakan Maria. Berlindunglah kepada-Nya, yang 

merupakan rahmat dan kebaikan ilahi. Semua kesempurnaan dan keindahan telah kekal dalam jiwanya, 

dan saya telah mempercayakan umat manusia kepadanya sebagai seorang putri yang selalu diawasinya. 

Angkatlah dirimu kepadanya dalam kesengsaraanmu, rasakan kedamaian dan cintanya. Mata yang telah 

mencapai kemampuan untuk melihat bidang-bidang spiritual dari bumi melihatnya turun dari 

kesempurnaan ke duniamu yang penuh rahmat, dan hati yang telah menjadi peka melalui Firman-Ku 

merasakan kehadirannya. 

5 Anda memiliki semua karunia anugerah ini. Anda memiliki bukti nyata sehingga Anda tidak ragu 

sedikit pun. Rohmu merasa bahwa anugerah yang telah diterimanya begitu besar sehingga ia ingin agar 

seluruh dunia mendengar Firman-Ku dan agar setiap jiwa tercerahkan. Tetapi Aku berkata kepadamu: 

Engkau dapat bekerja untuk kepentingan umat manusia, untuk ini Aku telah memberimu karunia yang 

besar. Matahari kebijaksanaan-Ku menyinari semua manusia saat ini, keadilan-Ku yang penuh cinta kasih 

membuat jiwa semua manusia memperhatikan. 

6 Dunia bertanya mengapa ada begitu banyak bencana, mengapa dosa berlipat ganda dan tidak ada 

tangan manusia untuk menghentikannya. Kemudian mereka berpikir bahwa hanya kekuatan yang lebih 

tinggi, hanya Bapa Surgawi yang dapat membantu umat manusia untuk kembali ke keseimbangan dan 

kewarasan. 

7 Kamu, murid-murid-Ku, akan memberikan jawabannya kepada mereka. Perkenalkan mereka 

kepada ajaran cinta-Ku, yang dapat memulihkan kedamaian bagi semua makhluk ini dan menawarkan 

mereka cakrawala baru, kehidupan baru, dengan mengikuti hukum-hukum-Ku. 

8 Ciptakan dunia yang damai dan penuh pengertian di dalam pangkuan keluarga Anda, hiduplah dan 

berkembanglah di dalamnya. Buatlah karya-karyamu berbicara tentang Aku. Jangan mengajar sampai tiba 

saatnya Anda diperlengkapi; kemudian beritahukanlah kepada mereka yang mendengar Anda betapa besar 

kedamaian yang Anda temukan dalam mengasihi sesama manusia, betapa bahagianya mengasihi Tuhan 

Anda, dan mewujudkan semua pengalaman Anda. 

9 Misi Anda, Israel, adalah untuk melayani sesama manusia. Siapakah di antara kamu yang siap 

membawa pesan perdamaian kepada bangsa-bangsa lain? Sudah ada orang-orang yang ditakdirkan untuk 

menerima kabar baik. Penderitaan yang mereka alami telah sampai kepada Anda, dan doa Anda yang 

sungguh-sungguh telah meringankan banyak penderitaan dan membawa kedamaian dan harapan bagi 

mereka. Di bangsa-bangsa tersebut, sesuai dengan Kehendak-Ku, telah muncul para perintis yang 

berbicara tentang spiritualisasi dan mempersiapkan hati untuk kedatangan Pekerjaan-Ku yang belum 

mereka ketahui. Di segala bangsa, Firman-Ku akan diberitahukan. Jika umat manusia mendengarkan-Ku, 

ia dapat memakan satu saja dari ajaran-Ku, karena di dalamnya Aku menyebarkan Esensi Ilahi-Ku, dan 

Kehadiran-Ku benar-benar dirasakan dalam semua manifestasi-Ku. 

10 Aku telah mengisi kekosongan hatimu dengan kasih-Ku, Aku telah membangkitkan cita-cita 

rohani yang besar di dalam dirimu yang menguatkanmu, dan imanmu telah menang. Cobaan yang dulunya 
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membebani hatimu sekarang tampak kecil bagimu, dan engkau merasa puas dan bahagia karena engkau 

telah menemukan-Ku. 

11 Orang-orang menghakimimu dan menaruh harapan mereka kepadamu, dan bahkan ketika mereka 

ragu-ragu, roh mereka secara batiniah mengakui bahwa engkau adalah orang-orang pilihan-Ku. Misimu 

sangat besar, oleh karena itu kamu harus selalu berdoa dan berjaga-jaga untuk menunjukkan perhatian di 

tempat di mana Aku telah menempatkanmu sebagai murid-murid-Ku. 

12 Saat ini saya berbicara kepada murid-murid Era Ketiga, yang saya ajarkan untuk mencari esensi 

spiritual yang terkandung dalam kata ini; karena siapa yang menemukan maknanya akan dapat memahami 

bahasa ilahi. Cinta kasih dan kebenaran tidak menemukan istilah manusia yang mampu 

mengekspresikannya dalam semua kemurniannya. Oleh karena itu, Anda harus mencarinya dalam bahasa 

yang melampaui kata-kata manusia. Anda adalah murid-murid yang mulai memahami apa itu cinta sejati. 

Jangan berhenti untuk menilai apakah suatu kata tertentu telah diucapkan dengan baik atau buruk oleh 

pembawa suara. Hal-hal sepele yang bersifat eksternal seperti itu seharusnya tidak menjadi batu 

sandungan bagi studi Anda. Ini adalah kesalahan yang khas bagi orang yang tidak terlatih dan sederhana. 

Aku telah datang dari kerajaan kasih dan belas kasihan ke dunia di mana kasih adalah sesuatu yang asing, 

dan telah memulai pengajaran-Ku melalui orang-orang yang tidak dikenal dan sederhana yang hidup tidak 

mencolok di antara umat manusia; tetapi orang-orang ini telah mendengarkan-Ku, dan lebih dari itu, 

mereka telah mempercayai-Ku. 

13 Jika Aku telah memberikan Firman-Ku di semua bangsa, mayoritas akan menolaknya, karena 

kesombongan materialisme dan kebesaran palsu manusia tidak akan menerima ajaran yang berbicara 

tentang spiritualisasi, kerendahan hati dan persaudaraan. Dunia belum siap untuk memahami cinta kasih, 

itulah sebabnya mengapa tidak semua akan menerima kehadiran-Ku dalam bentuk ini. 

14 Sama seperti Kristus yang mencari lubang batu untuk dilahirkan sebagai manusia, maka hari ini 

Aku menemukan sudut bumi ini yang siap untuk mendengarkan-Ku dan yang memiliki kemiripan dengan 

gua dan palungan yang menyambut Anak Allah pada malam yang diberkati itu. 

15 Di sini Aku mempersiapkanmu dalam keheningan; selanjutnya akan tiba saatnya engkau harus 

mempersiapkan jalan bagi Firman-Ku untuk mencapai semua hati. Pada saat itu dunia akan dimurnikan 

oleh penderitaan dan Firman-Ku tidak lagi tampak sebagai bahasa asing, tetapi sebagai sesuatu yang dapat 

dengan mudah dimengerti dan dirasakan oleh hati dan roh. Aku memberikan kepadamu buku yang 

berbicara tentang kebenaran dan cinta kasih sehingga engkau dapat membawanya kepada seluruh umat 

manusia. 

16 Tidak ada satu pun orang di dunia ini yang dapat saya katakan kepada Anda bahwa Anda tidak 

perlu pergi karena mereka tidak memerlukan wahyu ini. Bangsa manakah yang bisa mengklaim bahwa 

bangsa itu benar-benar Kristen - bukan hanya dalam nama, tetapi karena kasih, belas kasihan dan 

pengampunannya? Bangsa apa yang bisa membuktikan spiritualitasnya? Di belahan dunia manakah 

mereka saling mencintai? Di manakah orang-orang yang benar-benar mengikuti ajaran Kristus? 

17 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, engkau memiliki Hukum-Ku yang tertulis di dalam buku-

buku, kadang-kadang di dalam pikiranmu, tetapi Aku tidak melihatnya terwujud di dalam hidupmu. 

Jangan katakan kepada-Ku bahwa hal ini tidak benar, karena Aku telah mengujimu karena hal itu, dan 

ketika tiba saatnya untuk mengampuni, engkau tidak tahu bagaimana mengampuni pelanggaran itu, tetapi 

malah membalasnya. Ketika tangan yang membutuhkan mengetuk pintu anda, anda tidak dengan penuh 

kasih menawarkan pertolongan, dan ketika perlu mengorbankan diri anda sendiri untuk menyelamatkan 

seseorang, anda lebih memilih mengorbankan sesama anda untuk menyelamatkan hidup anda dan barang-

barang yang anda miliki. Itulah sebabnya Aku mengatakan kepadamu bahwa manusia hanya menyimpan 

Firman-Ku di dalam buku-buku berdebu. 

18 Jika Firman-Ku tampak sangat rendah hati bagimu, Aku katakan lagi kepadamu: Ini hanyalah 

bentuk luar dari ekspresi. Lampaui semua konsep manusia dan anda akan mendengar suara Bapa di dalam 

ketidakterbatasan, yang berbicara dalam bahasa surgawi yang tidak asing bagi roh anda, tetapi tidak asing 

lagi, karena suara itu berasal dari Allah. 

19 Apakah Anda menyadari misi dan tanggung jawab yang Anda emban saat ini? 
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20 Janganlah seorang pun menganggap ajaran-Ku mengasingkan atau salibnya memberatkan, karena 

sesungguhnya Aku berkata kepadamu, yang lebih sulit dan menindas adalah kehidupan yang kamu jalani 

di dunia ini. Salib kasih-Ku adalah kuk yang paling lembut dari semua kuk. 

21 Anggaplah bahwa rohmu telah mengikuti-Ku selama tiga zaman perkembangan spiritual dan 

engkau masih belum mencapai tujuan akhir dari jalan itu. Engkau telah mengikuti-Ku secara sukarela, 

karena Aku tidak pernah memaksa siapa pun untuk melakukannya. 

22 Ketika pengakuanmu muncul dari kedalaman keberadaanmu, di mana engkau berkata kepada-Ku: 

"Guru, Engkau adalah Tuhan-Ku", itu adalah suara imanmu yang berbicara, dan sejak saat pencerahan 

batin itu engkau telah mengikuti jejak-Ku, selangkah demi selangkah, kadang-kadang jatuh dan juga 

kemudian bangkit kembali untuk mengikuti Aku. Betapa sukacitanya roh yang merasakan beban salib 

kasih di atasnya. Hanya orang yang tidak menerimanya dengan cinta kasih akan menunjukkan dirinya 

tidak puas dan cemas pada saat-saat terakhir hidupnya, dan dalam ketidak-masuk akalnya ia kadang-

kadang akan menghujat Tuhannya dan dengan demikian berbuat seperti perampok yang disalibkan di 

Golgota di sebelah kiri-Ku. Kehidupan duniawi ini hanyalah sebuah persiapan, sebuah tahap untuk 

mencapai kehidupan sejati. 

23 Ajaran-Ku adalah Hukum yang mengajarkan Anda untuk hidup selaras dengan spiritual dan alam. 

Meskipun ada cahaya yang bersinar dalam pikiran Anda dan menunjukkan jalan yang aman dan benar, 

Anda kadang-kadang meneteskan air mata karena Anda kadang-kadang menyimpang dari hukum, dan 

kemudian hati nurani Anda menghakimi dan menghukum Anda. Kapan pun Anda menantang alam dan 

melanggar hukum-hukumnya, ia segera menghantui Anda. Namun engkau tidak adil jika engkau 

mengatakan bahwa ia telah membalas dendam, karena Aku ada di alam sebagaimana Aku ada di dalam 

segala sesuatu. Jika Anda ingin jatuh ke dalam jurang yang dalam, bagaimana Anda bisa menghindari rasa 

sakit akibat jatuh? 

24 Rasakan bagaimana Anda secara spiritual melintasi gurun pasir yang sangat luas; di luarnya 

terdapat tempat tinggal yang damai, sempurna dan terang yang dijanjikan kepada roh Anda. Perhatikanlah 

di belakang Anda kota yang jauh dan berdosa itu, betapa jauhnya kota itu. Hari ini engkau bebas dari 

belenggu, karena akhirnya engkau telah membebaskan dirimu dari perbudakan hawa nafsu. Berhala-

berhala yang kepadanya engkau bersujud, tetap jauh di belakangmu, tidak peka dan mati. Kelak mereka 

akan dijatuhkan dari tumpuannya oleh orang lain yang akan datang setelah Anda. Tetapi jika musuh-

musuh Anda mengejar Anda, lautan yang menyelamatkan akan menghalangi jalan mereka sehingga Anda 

dapat mencapai akhir perjalanan hidup Anda dengan aman. 

25 Siapa yang ingin kembali? Jadi ke depan, di cakrawala sudah bersinar cahaya harapan. Di belakang 

Anda terdapat kegelapan kekecewaan. 

26 Beranilah maju, umat-Ku! Gurun pasir kering dan panas, namun manna jatuh ke atasmu dan air 

muncul dari bebatuannya. Berjaga-jagalah dan berdoalah, karena bahkan di padang gurun pun godaan 

akan mengejar Anda. Celakalah orang yang tidak berjaga-jaga dan berdoa! Celakalah orang yang lemah 

dalam resolusi pembaruannya! 

27 Bagaikan tentara, Anda akan melintasi jarak yang sangat jauh dan tanah kosong. Saya sudah 

memperkenalkan Anda dengan senjata Anda. Pertempuran akan pecah, dan kemudian Anda akan 

mengukur kekuatan Anda terhadap mereka yang berusaha menghentikan dan menghancurkan Anda. 

Bagaimana Anda bisa bertahan dalam pertempuran itu? Dengan tidak kehilangan iman, dengan melewati 

kegelapan dan kebingungan tanpa memadamkan cahaya Anda, dan dengan mencapai ujung padang gurun 

dengan hati yang bebas dari penghinaan, kebencian atau kebencian, dan dengan mengasihi dan 

memaafkan musuh-musuh Anda. Anda kemudian akan mengalami bahwa roh Anda tumbuh sangat kuat 

dalam pertempuran, karena roh Anda memaksa untuk tidak berdiam diri atau mundur, memanfaatkan 

semua kekuatan dan kemampuan yang diketahui dan mencari karunia rohani yang tidak diketahui atau 

tidak aktif di dalam dirinya. 

28 Jadilah rendah hati di hadapan Tuhanmu dan engkau akan menjadi besar dalam roh. Jangan 

menjadi lemah di hadapan godaan dunia dan daging. Manusia akan berkata kepadamu: Sementara Yesus 

menjadikanmu "terakhir" dan rendah, mereka sendiri akan menjadikanmu "pertama" dan besar di bumi; 

tetapi jangan percaya kepada mereka. 
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29 Aku juga mampu memberikan mahkota, takhta dan tongkat kerajaan di dunia seperti yang Aku 

lakukan untuk Daud dan Salomo ketika mereka mengenal Tuhan mereka; tetapi Aku membuat mereka 

merasakan keadilan-Ku ketika mereka mengkhianati-Ku dan membiarkan mereka kehilangan karunia 

kekuasaan, inspirasi dan kebijaksanaan. 

30 Hari ini Aku tidak menawarkan kepadamu kerajaan di dunia ini, melainkan Aku telah 

melepaskanmu dari harta duniawi sehingga engkau dapat mengikuti-Ku dengan lebih bebas. Kerajaan 

yang Kutawarkan kepadamu melampaui semua umat manusia. Siapa pun yang berhasil memasuki 

kerajaan ini tidak akan pernah meninggalkannya lagi. 

31 Lihatlah orang-orang dan para penguasa bumi. Betapa singkatnya kemuliaan dan kekuasaan 

mereka. Hari ini mereka diangkat oleh bangsanya, dan besok mereka mendorong mereka dari takhtanya. 

Janganlah seorang pun mencari tahtanya dalam kehidupan ini, karena dengan berpikir untuk maju, ia akan 

menghentikan jalannya, dan takdirmu adalah untuk maju tanpa henti sampai engkau mencapai gerbang 

Kerajaan-Ku. 

32 Jika pada akhir tahun 1950 engkau tidak lagi mendengar Firman-Ku, engkau tidak berhenti 

menjadi murid-murid-Ku, karena ilham-Ku akan terus menjangkau roh dan pikiranmu untuk membuatmu 

memahami semua yang telah engkau terima dalam Firman-Ku. 

33 Hanya bagian terakhir dari kitab ini yang hilang, yaitu pasal ketujuh, yang masih tersegel. Setelah 

segel ini dibuka, Anda akan menerima pelajaran terakhir dari roh ke roh. 

34 Keadilan saya dengan bijaksana membawa umat manusia sedikit demi sedikit lebih dekat kepada 

wahyu agung. Kehidupan sebagai Guru mengajarkan dan mengoreksi tanpa henti, cobaan-cobaan 

membiarkan suara rohani mereka mencapai manusia melalui hati nurani. 

35 Agar dunia akhirnya berhasil berkomunikasi dengan-Ku dari roh ke roh, Aku harus mendekatimu 

dalam bentuk ini sebelumnya dan mempersiapkanmu untuk langkah yang harus diambil manusia dalam 

perjalanan perkembangan mereka. Firman-Ku yang diucapkan saat ini - melalui para pembawa suara - 

akan berfungsi untuk membebaskan Anda dari jebakan, dari keraguan atau kesalahan di jalan Anda. Di 

dalamnya engkau akan menemukan kejelasan petunjuk-Ku. 

36 Aku menagihmu, umat, untuk menyatakan janji-Ku bahwa Aku akan terhubung dengan manusia 

dari roh ke roh. Saya ingin Anda meneruskan cahaya ini kepada anak-anak Anda juga, sehingga mereka 

dapat menerangi jalan mereka dengan cahaya harapan. 

37 Jika engkau tidur, jika engkau lupa berjaga-jaga dan berdoa, jika janji-Ku menjadi kenyataan dan 

Roh-Ku memanggilmu, maka engkau akan kembali diganggu oleh kebingungan dan keraguan, yang selalu 

dialami manusia ketika Aku kembali kepada mereka karena mereka tidak tahu untuk mengharapkan Aku. 

38 Aku ingin engkau semua, sejak saat Aku membungkam Firman-Ku, mendedikasikan dirimu untuk 

mempelajarinya dan untuk latihan spiritual yang akan memberimu perkembangan yang diperlukan untuk 

mencapai hubungan langsung dengan Roh-Ku. Dalam perkembangan batin, intim, dan spiritual ini, Anda 

akan menerima buah-buah inspirasi, wahyu, wajah dan kekuatan spiritual yang paling indah. Kemudian 

umat ini akan berada di ambang melihat janji-Ku direalisasikan ketika meterai terakhir dilepaskan dan 

mengungkapkan isinya kepada dunia. 

39 Jangan memendam keinginan, begitu engkau tidak lagi memiliki manifestasi-Ku, untuk 

menggantikannya dengan tiruan palsu atau bentuk-bentuk penyembahan lahiriah, karena engkau kemudian 

akan tenggelam ke dalam kelesuan, ke dalam rutinitas, dan tidak akan dapat mendengar suara ilahi-Ku 

ketika suara itu datang untuk menerangi rohmu. 

40 Aku tidak ingin hal itu hanya menjadi suatu bayangan samar-samar yang membuat orang 

mengharapkan kehadiran-Ku dalam roh. Aku ingin ini menjadi kepastian, keyakinan penuh bahwa 

kerajaan-Ku akan datang kepada orang-orang dengan cara ini. 

41 Di Era Kedua itu, Aku mengumumkan kedatangan-Ku kembali, tetapi itu tidak samar-samar, 

melainkan dalam bentuk yang jelas. Namun demikian, bangsa-bangsa menjadi lelah menunggu dan 

akhirnya melupakan janji-Ku. 

42 Aku membiarkan semua tanda muncul yang akan mengumumkan kedatangan-Ku kembali, tetapi 

semua itu juga tetap tidak diperhatikan oleh manusia karena mereka tertidur secara rohani, kecanduan 

dunia dan stagnan dalam agama mereka. 
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43 Saya tidak ingin Anda jatuh ke dalam kesalahan lagi. Dengarkanlah Firman-Ku, yang 

memberitahukan kepadamu cara Aku akan berkomunikasi dengan manusia dari roh ke roh. 

44 Buanglah dari hati Anda semua materialisme sehingga Anda dapat mengharapkan persekutuan ini 

dalam bentuk tertinggi yang dapat Anda bayangkan, sehingga Anda tidak akan mengalami kekecewaan 

atau kebingungan dalam menghadapi kenyataan. 

45 Ketika Mesias dijanjikan kepada bangsa Israel di Era Pertama, orang-orang mengharapkan Dia 

menjadi Raja yang perkasa di bumi; tetapi ketika mereka melihat-Nya di depan mata mereka, mereka tidak 

mengenali-Nya. 

46 Ketika Aku berada di dunia, Aku mengumumkan kembalinya Aku kepada manusia dan memberi 

mereka pemahaman bahwa itu akan bersifat rohani. Namun hari ini, karena Aku telah mengirimkan sinar 

terang-Ku kepadamu, yang telah menjadi kata dalam pikiran para pembawa suara-Ku, banyak orang yang 

percaya kepada-Ku telah menyangkal-Ku karena mereka telah lupa bahwa Aku akan kembali, atau karena 

mereka berpikir bahwa ketika Aku kembali ke dunia, itu akan dalam bentuk yang sama dengan bentuk 

Aku yang pernah datang, yaitu, sebagai seorang manusia. 

47 Saya berbicara tentang hal ini sekarang sehingga Anda dapat mempersiapkan sesama Anda dan 

anak-anak Anda untuk berjaga-jaga, dan kemudian ketika saatnya tiba dan suara ilahi mencari Anda untuk 

didengar, manusia dan bangsa-bangsa akan ditemukan berdoa; karena sukacita mereka akan tak terbatas 

dan wahyu yang mereka terima akan tak tertandingi. 

48 Masa sekarang adalah masa yang penuh pahala. Para leluhur sudah memberimu ajaran dan teladan, 

para nabi sudah mengumumkan pesan-pesan-Ku kepadamu. Anda sudah memiliki Kristus di antara Anda 

yang memberikan segala sesuatu untuk keselamatan Anda, dan kemudian para rasul dan utusanlah yang 

membawa terang kepada Anda. 

49 Sekarang giliran Anda untuk memikul salib yang dulu Anda serahkan kepada orang lain. Sekarang 

Anda harus hidup melalui hasrat Anda sendiri sehingga Anda dapat mencapai harga tertinggi jiwa Anda. 

Tugas Anda adalah menyebarkan cahaya dan kedamaian di antara sesama Anda, bagaikan embun yang 

subur dan menyegarkan. Jangan duduk kembali untuk tidur. Apakah Anda ingin perang yang berkecamuk 

di Timur (Eropa) menyebar ke Barat (Amerika)? Apakah Anda ingin melihat tanah kelahiran Anda 

ternoda dengan darah ayah, anak atau suami Anda, dan para wanita mengambil alat-alat kerja untuk 

mendapatkan makanan sehari-hari? Maukah Anda menunggu sampai jalan-jalan itu menjadi jalan 

kepahitan? 

50 Ingat: Sementara umat manusia menderita dan berdarah-darah sampai mati, Anda tidak boleh 

menyelenggarakan perayaan, atau bahkan tetap acuh tak acuh. Anda harus membawa rasa sakit tetangga 

Anda di dalam hati Anda, mengirimkan doa dan pikiran Anda sebagai pesan cinta kasih dan perdamaian 

yang konstan dan meminta belas kasihan bagi sesama manusia yang menderita. 

51 Saya melihat bahwa Anda menginginkan perdamaian, orang-orang, tetapi Anda tidak berjuang 

untuk itu. Engkau ingin Aku mengampunimu, tetapi tanpa terlebih dahulu saling mengampuni. Aku 

mengajar kamu untuk saling mengasihi walaupun kamu tidak saling mengenal, dan untuk merasakan 

penderitaan sesamamu walaupun kamu tidak melihatnya karena dia jauh. Anda tidak sendirian dalam 

perjuangan Anda, Aku bersamamu, Aku yang datang saat ini "di atas awan" untuk memberimu dukungan 

dan cinta kasih di padang gurun yang sedang Anda lintasi. 

52 Aku telah mempersiapkan segala sesuatu di sudut bumi ini sehingga engkau dapat memenuhi 

tugasmu. Tanah baru yang mengalir dengan susu dan madu, langit yang berseri-seri, tanah yang masih 

perawan, subur dan produktif, dipenuhi dengan keajaiban dan keindahan. Segala sesuatu dipersiapkan 

sehingga pergumulan hidup anda dan tugas-tugas duniawi anda tidak akan membebani anda dan 

menyisakan waktu dan kekuatan bagi roh anda untuk mengingat Bapa Surgawi anda dan untuk menjadi 

berguna bagi dan mengasihi sesama anda. Tetapi karena Anda tidak tahu bagaimana berdoa untuk 

mencapai perkembangan spiritual Anda ke atas, Anda tidak mengawasi apa yang Anda miliki di dunia ini, 

sehingga terjadilah bahwa ketika Anda berjalan melalui tanah Anda, Anda merasa seperti orang asing dan 

ketika Anda melihat warisan Anda, Anda tidak memiliki hak untuk itu. Sekarang Anda harus memenuhi 

takdir spiritual Anda, meskipun kadang-kadang Anda membawa kepahitan dan bahkan kesengsaraan 

dalam jiwa Anda. Oleh karena itu, Aku memberimu kekuatan di dalam Firman-Ku sehingga engkau tidak 

menjadi lelah dalam perjuanganmu dan tahu bahwa engkau masih bisa mengalami masa keadilan. 
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53 Ketika peperangan rohani sangat hebat, saling memberikan kehangatan dan dorongan; inilah 

persatuan yang saya minta dari Anda. Engkau tahu melalui Aku bahwa di jalanmu akan muncul orang-

orang yang akan melawanmu. Sudah tahun 1950 mendekat, dan Aku berkata kepadamu: Berbahagialah 

mereka yang menggunakan Firman-Ku, karena kepergian-Ku tidak akan melukai hati mereka. 

54 Tidak ada seorang pun yang menjadi nabi di negerinya sendiri. Sanak saudara anda telah membuat 

anda berdarah dan menangis dengan keraguan dan ejekan mereka. Tetapi bertekunlah dan jadilah seperti 

Yesus, jadilah seperti para nabi atau rasul yang, alih-alih meneteskan air mata, pergi ke daerah-daerah lain 

dan bangsa-bangsa lain untuk memberitakan kebenaran di mana mereka menemukan iman. 

55 Setelah tahun 1950, akan ada di antara kalian yang akan pergi ke provinsi lain dan juga ke bangsa 

lain di mana mereka akan menemukan lebih banyak pemahaman, dan di sana luka-luka mereka akan 

menutup. 

56 Ketika Firman-Ku akan berhenti, nubuat-nubuat-Ku akan terjadi satu demi satu. Kemudian orang-

orang yang tidak percaya akan bertobat dan menemukan iman. 

57 Tafsirkan Firman-Ku dengan benar, penuhi perintah-Ku, lanjutkan pekerjaan pembaharuanmu, 

bersatulah dalam kebenaran, dan Aku berkata kepadamu, akan ada kedamaian di negeri ini. Anda akan 

berpesta dengan kelimpahan dan rasa buahnya yang enak, dan akan dilihat oleh orang asing sebagai 

mercusuar, benteng keadilan dan surga kedamaian. 

58 Buanglah dari pandanganmu setiap ilusi yang tidak berguna, setiap berhala palsu, sucikan jalanmu 

dan berdoalah untuk perdamaian bangsa-bangsa. 

Damai sejahtera-Ku menyertai Anda! 
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Instruksi 125 
1 Lihatlah, di sinilah Aku ada di duniamu, berbicara kepadamu melalui hati nuranimu, karena 

Akulah Hakimmu. Aku telah mempercayakan tugas kepada kalian semua, dan hari ini Aku datang untuk 

menanyakan apa yang telah kalian lakukan dengan tugas itu. 

2 Saya belum pernah datang secara diam-diam selama ini. Sejak pertama kali manifestasi spiritual-

Ku diumumkan. Oleh karena itu, Anda tidak perlu terkejut. 

3 Lalu mengapa tidak ada seorang pun yang tetap terjaga dan menanti kedatangan-Ku? Siapa yang 

membersihkan rumahnya sehingga saya bisa memasukinya? Siapakah yang mencuci tangannya untuk 

membagi-bagi roti di atas meja? Hati siapakah yang dipenuhi dengan cinta untuk menerima-Ku? Tidak 

ada. Namun di sinilah Aku, memenuhi janji-Ku di antara kamu. 

4 Ketika Aku menunjukkan kepadamu untuk menepati janji, pahamilah bahwa sudah sepatutnya 

engkau menjadikan-Ku sebagai teladanmu dalam hal ini dan memenuhi tugasmu. Umat yang terkasih, 

ketika engkau mendengar Aku mencela engkau, ingatlah bahwa engkau belum memiliki kedamaian - 

meskipun engkau telah diberi mandat untuk berdoa bagi kedamaian dunia - itulah sebabnya engkau 

bertanya kepada-Ku: "Tuhan, mengapa kedamaian tidak datang kepada bangsa-bangsa, meskipun Aku 

berjaga-jaga dan berdoa?" Tetapi Aku berkata kepadamu: Karena berdoa saja tidak cukup, tetapi amal 

saleh juga diperlukan untuk itu. 

5 Para nabi sudah memberikan darah mereka untuk menyatakan kebenaran kepada Anda. Aku sudah 

berada di bumi sebagai manusia untuk menghayati hasrat yang sempurna di antara Anda. Para rasul dan 

martir juga memberikan hidup mereka demi cinta kasih kepada umat manusia. Sekarang saatnya bagi 

Anda untuk memikul salib Anda dan memenuhi misi Anda sehingga Anda dapat mengalami datangnya 

damai sejahtera. 

6 Hai manusia, bukalah hati Anda dan bangunlah dari tidur nyenyak yang telah menimpa Anda. 

Berjuanglah dan jangan ragu-ragu, karena jika engkau berpikir bahwa padang pasir yang sedang engkau 

lintasi tidak ada habisnya, Aku katakan kepadamu bahwa di tengah-tengahnya, ketika matahari sedang 

panas-panasnya menyengat di wajahmu, akan muncul awan yang kehadirannya akan membuat hatimu 

merasa bahwa Aku sangat dekat denganmu. 

7 Engkau mengatakan kepada-Ku dari lubuk hatimu yang terdalam bahwa engkau tidak layak 

menerima kasih karunia-Ku atau damai sejahtera-Ku. Tetapi mengapa Anda tidak layak? Aku telah 

menempatkan semua alam yang engkau miliki sehingga engkau dapat melayani-Ku dengan lebih baik, 

Aku telah menghujanimu dengan karunia dan berkat sehingga hidupmu menjadi lebih menyenangkan dan 

nyanyian cinta untuk-Ku dapat bangkit dari hatimu. 

8 Hari ini saya harus mengatakan kepada Anda: Buatlah hidup Anda sederhana sehingga Anda 

punya waktu untuk memikirkan sesama Anda. Hanya dengan cara ini, Anda dapat memberikan 

kesempatan kepada jiwa Anda untuk membebaskan dirinya dari materialisme yang mengelilinginya dan 

untuk memenuhi tugas mengasihi dan melayani Tuhannya di dalam sesamanya. 

9 Berjuanglah, anak-anak-Ku, demi perdamaian dan persaudaraan, tetapi jangan berpikir bahwa 

kemenangan sudah dekat, itu masih jauh. Jangan percaya diri, karena musuh-musuh menanti-nantikan 

anda, dan bahkan kalaupun mereka tidak memiliki kekuatan secara rohani, anda menganggap mereka kuat 

dan tak terkalahkan. 

10 Mengapa saya menghakimi Anda, orang-orang? - Karena Aku tidak ingin ada pelanggaran dan 

kesalahan rahasia di dalam hatimu, karena Aku akan membawamu kepada mereka yang akan menerima 

pesan-Ku darimu, dan Aku tidak ingin mereka mencari-cari kesalahanmu, karena dengan demikian engkau 

tidak akan membawa kehormatan bagi Gurumu. 

11 Apa yang akan terjadi padamu jika Aku menyembunyikan ketidaksempurnaanmu darimu? Apakah 

Anda akan memperbaiki cara hidup Anda jika pelanggaran Anda tidak memiliki konsekuensi yang 

menyakitkan? 

12 Lihatlah betapa banyak penderitaan yang ada di antara manusia. Ini adalah buah dari penaburan 

mereka. Aku berbicara kepada mereka melalui hati nurani untuk membuat mereka bertobat dan 

memperbaiki diri. Tetapi hati mereka telah menjadi tuli terhadap suara-Ku. 



U 125 

99 

13 Kalian yang membimbing nasib bangsa-bangsa kalian: Apakah kalian belum bosan dengan darah 

dan (menghancurkan) nyawa manusia? Apakah Anda tidak mendengar suara hati nurani atau akal sehat? 

Engkau sombong dan congkak, tetapi keadilan-Ku akan meruntuhkan kecongkakanmu. 

14 Engkau sombong karena dengan ilmu pengetahuanmu engkau telah membangun menara Babel 

yang baru yang darinya engkau menantang kuasa-Ku dengan mengatakan kepada bangsa-bangsa bahwa 

pengetahuanmu melampaui wahyu-wahyu Ilahi. Dengan demikian anda telah menginjak-injak Hukum 

Bapa dan telah memalsukan Firman Yesus, karena takut kebenaran akan diketahui dan dengan demikian 

anda akan kehilangan kemuliaan dan kuasa dunia. 

15 Saya telah mengizinkan menara Anda untuk tumbuh lebih tinggi dan ilmu pengetahuan Anda 

untuk berkembang, tetapi saya meminta Anda: Siapakah yang telah memberi Anda hak untuk membuang 

nyawa sesama Anda? Siapakah yang telah mengizinkan Anda menumpahkan darah mereka? Dan 

akhirnya, siapakah yang boleh mencampuri nasib saudara-saudaranya sendiri tanpa melanggar hukum? 

16 Umat manusia, putri cahaya, bukalah matamu, sadarilah bahwa engkau sudah hidup di zaman roh! 

17 Mengapa engkau melupakan milik-Ku dan ingin mengukur kekuatanmu dengan milik-Ku? Aku 

katakan kepadamu bahwa Aku akan menempatkan tongkat-Ku di tangannya pada hari ketika seorang 

sarjana dengan ilmunya menciptakan makhluk yang serupa denganmu dan memberinya roh dan 

memberinya hati nurani. Tetapi panen Anda akan berbeda untuk saat ini. 

18 Di atas mayat dan puing-puing, ilmu pengetahuan akan membangun kerajaannya, yang akan sangat 

singkat, sehingga kemudian kerajaan keadilan, perdamaian dan cinta kasih akan didirikan. Aku akan 

datang dan mencari mereka yang telah gugur dalam pertempuran, mereka yang telah tersesat, mereka yang 

telah ditunjukkan jalan lain. Aku akan mencari mereka untuk mengangkat mereka kepada kehidupan 

sejati, tanpa memandang orangnya, dan Aku akan menekan ciuman cinta-Ku di dahi yang murni dan juga 

pada yang bernoda. 

19 Bapa berbicara kepada anda, Dia yang tidak memiliki siapa pun untuk tunduk di dalam doa. Tetapi 

sungguh, Aku berkata kepadamu, jika ada seseorang yang lebih besar di atas-Ku, Aku akan tunduk di 

hadapannya, karena kerendahan hati berdiam di dalam Roh-Ku. Lihatlah bagaimana engkau, meskipun 

engkau adalah makhluk kecil-Ku, menyebabkan Aku turun untuk berbicara kepadamu, untuk 

mendengarkanmu, untuk menghiburmu, daripada engkau berjuang untuk naik kepada-Ku. 

20 Ruang rahasia-Ku telah terbuka untukmu dan waktunya semakin dekat ketika engkau akan 

mencintai kebenaran dan meninggalkan kehidupan fiktif dan kosong yang telah engkau ciptakan. 

Kemegahan zaman materialistik akan segera mengalami kemunduran dan memasuki tahap akhir. Hari ini 

Anda hanya memahami sedikit dari apa yang saya katakan kepada Anda, tetapi segera semua akan 

mengerti. 

21 Bagaimana mungkin hidup Anda tidak didominasi oleh materi ketika Anda sendiri memahami 

yang ilahi hanya melalui materi dan hanya percaya pada apa yang Anda rasakan melalui indera Anda? 

22 Mereka yang mengaku mengenal-Ku telah merepresentasikan-Ku dengan buruk di bumi, dan 

itulah alasan mengapa banyak orang berpaling dari-Ku. Mereka yang menyebut diri mereka ateis tidak 

akan Aku panggil untuk mempertanggungjawabkan karena mereka telah membuang Aku dari hati mereka, 

tetapi mereka yang memutarbalikkan kebenaran dan menghadirkan Tuhan yang tidak dapat diterima 

banyak orang. 

23 Segala sesuatu yang adil, sehat, dan baik mengandung kebenaran yang telah saya nyatakan setiap 

saat. 

24 Saatnya telah tiba bagi Anda untuk mencintai kebenaran lagi, yaitu, bagi Anda untuk mengenali 

apa yang adil dan baik. Karena engkau terlahir dari-Ku, engkau harus mencapai titik mencari yang tinggi, 

yang kekal dan murni. 

25 Saya tidak memenjarakan siapa pun, saya tidak memaksa siapa pun untuk meninggalkan jalan 

yang telah dipilihnya. Aku telah mengizinkan mereka yang ingin menjelajah, dan mereka yang ingin 

bersenang-senang, Aku telah mengizinkan mereka; tetapi kepada mereka semua Aku telah menetapkan di 

hadapan mereka Hukum-Ku, satu-satunya Hukum, sehingga mereka tidak boleh menyimpang dari jalan. 

26 Apa yang akan berada di ujung jalan yang secara keliru diikuti oleh umat manusia saat ini, dan 

yang akan ditemukan manusia ketika ia mencapai tujuan, adalah keletihan, kelelahan, kekecewaan dan 

rasa sakit. Akankah roh manusia dapat menyerahkan dirinya kepada panenan seperti ini, dan akankah ini 



U 125 

100 

menjadi buah yang dipersembahkan kepada Bapa di dalam kekekalan? Tidak, manusia, roh manusia akan 

bangkit dalam menghadapi konsekuensi dari perbuatannya, dan pada saat itu ia akan menjadi hakimnya 

sendiri, dan kemudian, setelah penghakiman ini, ia akan bangkit dengan penuh kekuatan dan memperbarui 

dan membangun kembali kehidupannya, dengan menggunakan pengalamannya dan mengabdikan dirinya 

untuk tugas mencintai dan mencari kebenaran saja. Kemudian dia akan menemukan jalan yang melaluinya 

dia akan mendengar suara-Ku berkata kepadanya: Selamat datang, wahai Israel yang sabar dan bijaksana, 

engkau sekarang telah tiba di Tanah Damai di Waktu Ketiga. 

27 Aku telah mencarimu dan berkata kepadamu: Biarlah jiwa bangkit dan melihat Aku. Aku sama; 

waktu tidak melewati-Ku. Akulah Guru yang berbicara kepadamu di banyak tempat dan di banyak cara di 

Yudea tentang Kerajaan Kebenaran Abadi. Anda, di sisi lain, telah berubah. Keegoisan dan kejahatan 

dunia telah meracuni hatimu dan engkau kadang-kadang merasa tidak layak untuk hadirat-Ku. Aku datang 

karena Aku mengasihi kalian, dan Aku ingin kalian memperbaiki cara hidup kalian dan berjuang untuk 

kemajuan spiritual kalian. 

28 Jangan sia-siakan waktu yang saya berikan kepada Anda. Perhatikan dan berdoalah, dan Aku akan 

memberitahukan kepadamu bagaimana cara kerjanya. Cintailah dan Anda akan memiliki sukacita, 

ciptakan kedamaian dan Anda akan merasakan bahwa kehidupan di bumi adalah cerminan dari rumah 

yang kekal. 

29 Ingatlah bahwa Aku datang bukan untuk memberimu kekayaan materi, tetapi untuk memintamu 

menjalani kehidupan spiritual yang penuh penyerahan diri dan kerendahan hati. Dan lagi Aku berkata 

kepadamu, "Barangsiapa ingin mengikut Aku, pikullah salibnya dan ikutlah Aku." Salib ini tidak akan 

berat jika engkau tahu bagaimana memikulnya dengan kesabaran dan keberanian, dan Aku jamin bahwa 

engkau tidak akan lagi dapat hidup tanpanya, sampai-sampai jika beban manisnya diambil darimu, engkau 

akan meminta-Ku untuk menaruhnya lagi padamu, bahkan jika engkau merasa lebih besar dari 

sebelumnya. Alasannya adalah karena engkau telah memahami pentingnya misi yang telah Kuberikan 

kepadamu, dan bahwa salib adalah keselamatanmu. 

30 Karena Aku telah membentuk segala sesuatu yang diciptakan di bumi untuk penyegaran manusia, 

maka gunakanlah selalu untuk kepentinganmu. Namun demikian, jangan lupa bahwa ada suara di dalam 

diri Anda yang menunjukkan kepada Anda batas-batas di mana Anda dapat memanfaatkan semua yang 

ditawarkan alam kepada Anda, dan Anda harus mematuhi suara hati ini. Seperti halnya Anda 

mengupayakan rumah bagi tubuh Anda, untuk perlindungan, rezeki dan kepuasan agar keberadaan Anda 

lebih menyenangkan, demikian pula Anda harus memberikan jiwa apa yang dibutuhkannya untuk 

kesejahteraan dan perkembangannya ke atas. Jika ia tertarik ke daerah yang lebih tinggi di mana rumah 

sejatinya berada, biarkan ia melambung tinggi. Jangan menahannya, karena ia mencari-Ku untuk 

memelihara dan menguatkannya. Saya beritahu Anda, setiap kali Anda mengizinkannya membebaskan 

diri dengan cara ini, ia akan dengan senang hati kembali ke cangkang tubuhnya. 

31 Dengan cara ini, Anda akan mempersiapkan diri untuk memenuhi hukum-hukum roh dan hukum-

hukum yang mengatur kehidupan di bumi. 

32 Aku menyediakan kebutuhan bagi semua makhluk, dan ketika Aku telah berkata kepadamu: 

"Burung-burung tidak menabur atau menuai, juga tidak memintal, namun mereka dipelihara dan 

dipakaikan pakaian dengan begitu banyak cinta kasih" - mengapa kemudian engkau meragukan kuasa-Ku, 

engkau yang adalah anak-anak yang disukai? Di tengah-tengah perjuangan mencari rezeki sehari-hari, 

jangan lupa bahwa ada Bapa yang peduli kepada Anda dan yang tidak akan pernah membiarkan Anda 

binasa. Aku juga mengatakan kepadamu bahwa jika engkau mematuhi perintah-perintah-Ku, perjuangan 

hidupmu akan berkurang kesedihannya, karena dengan demikian tidak akan membutuhkan begitu banyak 

usaha dari pihakmu untuk mengusahakan hidupmu, dan pada saat pencobaanmu, engkau akan mengalami 

mukjizat. 

33 Pada Era Pertama, bangsa Israel mengalami kesulitan besar, dan ketika Musa melihat keputusasaan 

yang menguasai orang banyak karena kekurangan roti, dia memberi tahu mereka: Berdoalah, Tuhan akan 

berbaik hati mengirimkan makanan kepada umat-Nya. Musa berdoa dan menunggu dengan sabar dan 

yakin akan kehendak Ilahi. Dan sebagai tanggapan dan imbalan atas iman orang itu, manna turun untuk 

memenuhi kebutuhan orang-orang. Demikianlah saya menjelaskan bahwa saya telah mendengar doa 

mereka dan bahwa saya bersamanya. 
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34 Sekarang Aku telah memberi tahu umat-Ku bahwa sekali lagi kunjungan akan menimpa mereka, 

bahwa penderitaan di antara orang-orang akan sangat besar, dan bahwa roti tidak akan cukup untuk 

memberi makan orang-orang; bahwa bumi, yang masih subur saat ini, akan menjadi tandus untuk beberapa 

waktu, dan bahwa engkau akan menyaksikan rasa sakit, kelaparan, dan kerusakan di mana-mana. Iring-

iringan pria dan wanita yang menyedihkan akan pergi dari pintu ke pintu memohon hadiah cinta kasih. 

Cawan yang sangat pahit akan menjadi pahit, tetapi jika Anda tahu bagaimana cara berdoa, akan ada roti 

di meja Anda dan Anda akan memiliki penghiburan bagi diri Anda sendiri dan sesama Anda. 

35 Dengan doa dan aktivitas cinta kasih, Anda akan menarik roh-roh baik yang akan melindungi 

Anda. Jika engkau ingin merasa sangat dekat dengan-Ku, engkau harus memperbaharui dirimu secara 

rohani, maka Aku akan mengambil tempat terhormat di mejamu. Anda tidak akan kekurangan kebutuhan 

dan Anda akan memastikan bahwa sesama manusia berbagi dalam rahmat yang sama. 

36 Apakah anda tidak memiliki kasih yang cukup untuk melindungi sesama anda pada saat 

pencobaan? Sama seperti Aku telah datang kepadamu, kamu harus pergi kepada sesamamu dan melakukan 

kepada mereka apa yang telah Aku lakukan kepadamu. Sekali lagi Kukatakan kepadamu bahwa melalui 

sejumlah kecil pekerja yang berangkat dengan ketulusan sejati untuk menyebarkan Ajaran-Ku, Pekerjaan-

Ku akan dikenal dan akan tetap berlabuh di hati mereka yang nantinya akan menjadi pelopor-Ku di semua 

bangsa. 

37 Ilmu pengetahuan belum mengakar dalam diri Anda. Aku melihat bahwa engkau memiliki pikiran 

yang rendah hati, dan itulah sebabnya Aku memilihmu. Aku telah memberikan Firman-Ku kepadamu agar 

engkau memiliki ilmu pengetahuan yang benar sebagai milikmu, karena pengetahuan yang dimiliki 

manusia tidak dapat menyembuhkan kejahatan yang menyiksa umat manusia. Cahaya itu, ilmu 

pengetahuan yang begitu dibanggakan manusia, tidak dapat mengubah hati, juga tidak dapat 

menyelamatkan jiwa-jiwa. 

38 Firman-Ku, yang saat ini mengalir deras melalui para pembawa suara, engkau tidak akan lagi 

mendengarnya dalam bentuk ini setelah tahun 1950. Hanya mereka yang bangkit secara rohani dengan 

perlengkapan yang benar yang akan menerima ilham-Ku, dan ketika mereka berbicara dalam nama-Ku, 

mereka akan menemukan iman. Pembaharuan spiritual dan spiritualisasi adalah apa yang dibutuhkan misi 

Anda agar dapat melakukan mukjizat. Setiap kali Aku menggunakanmu sebagai alat untuk 

menyembuhkan orang yang sakit, Aku telah mempertimbangkan perlengkapanmu. Engkau tidak selalu 

perlu mengerahkan dirimu terlalu banyak untuk meyakinkan sesamamu tentang kebenaran ini, karena 

engkau akan menemukan bahwa banyak orang yang merasakan iman sejak saat pertama, dan yang lain 

akan dengan rendah hati mengakui bahwa kuasa ilahi Firman-Ku-lah yang menyembuhkan mereka. 

39 Anda harus berkonsentrasi di bagian terdalam hati Anda dan membentuk satu roh dalam kesatuan 

pikiran Anda, sehingga doa Anda bisa jatuh seperti air jernih di kaki pohon kecil muda yang sedang Anda 

besarkan ini. Semak belukar itu kemudian akan menjadi pohon yang besar dan memberi Anda buah yang 

berlimpah yang dapat Anda gunakan untuk menyehatkan diri Anda di saat-saat pencobaan. 

40 Jangan cemas karena engkau tidak dapat menerima-Ku dengan kemegahan dan arak-arakan atau 

upacara besar. Kerendahan hati dan kesederhanaan Anda adalah lingkungan terbaik yang dapat Anda 

sediakan untuk manifestasi-Ku. Aku menginginkan jiwa-jiwa, karena merekalah yang Aku cari; bagi 

mereka Aku turun ke dunia pada waktu yang lain dan bagi mereka Aku memberikan darah-Ku. 

41 Akulah yang menunjukkan tempat dan jam kedatangan-Ku sebagai manusia pada waktu itu. Aku 

juga menentukan tempat dan waktu di mana Aku akan datang kepada manusia di Era Ketiga. Segala 

sesuatu dipersiapkan dengan keadilan dan kebijaksanaan yang sempurna. Sebuah negeri baru akan 

menyaksikan kedatangan-Ku yang baru. Barat akan diterangi dengan kemegahan Hadirat-Ku. Dengarlah: 

Dahulu kala, di utara negaramu (Meksiko), hiduplah sebuah suku bangsa yang besar, yang darinya muncul 

seorang nabi yang diilhami oleh Terang-Ku. Ia berangkat dan memimpin orang-orang itu ke sebuah negeri 

yang indah di mana ia akan mendirikan sebuah kota. Mengingat janji yang menyenangkan itu, suku-suku 

itu berangkat dengan harapan untuk membuktikan diri mereka layak menerima anugerah itu. Mereka 

melewati hutan purba, melintasi gurun dan mendaki gunung. Tidak ada yang menghentikan mereka, dan 

jika mereka menemui rintangan dalam perjalanan mereka, iman membantu mereka untuk mengatasinya 

sampai mereka tiba - seperti orang Israel di Era Pertama - di tempat yang dijanjikan, yang merupakan 

gambaran Kanaan, Tanah Perjanjian orang Israel, tanah di mana susu dan madu mengalir. 
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42 Sadarilah bahwa tidak ada daun dari pohon yang bergerak tanpa kehendak-Ku dan tidak ada yang 

asing bagi nasihat dan rencana ilahi-Ku. 

43 Suku itu, yang diilhami oleh iman akan janji yang telah digenapi, membangun kotanya dan di 

dalamnya mempersembahkan penyembahan primitifnya kepada Tuhannya; membangun rumah-rumahnya 

dan memberikan kerajaannya kemegahan yang menyerupai kemuliaan Salomo. Negeri itu, menurut janji-

janji itu, adalah negeri kemakmuran dan kebahagiaan. Pria itu kuat, wanita itu anggun dan lembut, dan 

keduanya cantik. Tetapi saatnya tiba ketika orang-orang ini harus mengenal nama dan karya Kristus 

Tuhan-Nya; Kabar Baik datang kepada mereka dari mulut orang-orang asing yang datang dari seberang 

lautan dan yang telah mereka lihat dalam mimpi mereka. Sangat besar misi mereka yang membawa cahaya 

ajaran-Ku ke negeri-negeri ini. Tetapi sungguh Aku berkata kepadamu, sangat sedikit yang tahu 

bagaimana memenuhi hukum cinta kasih, belas kasihan dan kemanusiaan yang dianjurkan oleh ajaran-Ku, 

karena dalam mayoritas mereka, orang-orang itu membiarkan diri mereka diperintah oleh keserakahan, 

melupakan setiap prinsip persaudaraan, menumpahkan sungai-sungai darah tak berdosa untuk merebut 

semua yang dilihat oleh mata mereka. 

44 Para penakluk itu menggulingkan berhala-berhala bangsa itu, yang menyebabkan mereka 

menghujat Allah yang mereka nyatakan kepada mereka dengan begitu banyak ketidakadilan dan 

kekejaman. Mungkinkah para penyembah berhala itu, melalui tindakan yang tidak manusiawi seperti itu, 

mengenali Kristus, Allah yang penuh kasih, Dia yang tidak mengambil nyawa siapa pun, melainkan 

memberikan nyawa-Nya sendiri untuk menyelamatkan orang yang telah melukai-Nya? - Suku-suku itu 

jatuh ke dalam perbudakan dan di bawah kekuasaan yang lebih kuat, sama seperti di Era Pertama, Israel 

telah jatuh di bawah kuk Firaun dan Kaisar. Ini adalah saat-saat kesakitan, kepahitan dan air mata yang 

menimpa orang-orang itu, dan kemudian ketika ratapan mereka bergema di surga, mereka menarik ke atas 

diri mereka sendiri cinta Maria, Bunda alam semesta yang baik hati, seperti mantel kebaikan yang tak 

terbatas. 

45 Karena kepekaan mereka, orang-orang ini ditakdirkan untuk memuja Maria; karena ketika mereka 

mengenali dan mencintai kebenaran ilahi ini, mereka menemukan tangga rohani surga yang membawa 

jiwa-jiwa kepada-Ku. 

46 Dan siapakah orang-orang ini? - Ini adalah milikmu yang, setelah perjuangan dan perjalanan 

panjang perkembangannya, telah mengalami kedatangan Era Ketiga dengan Kedatangan-Ku yang Kedua. 

47 Ini adalah Firman-Ku yang hidup yang saat ini sedang engkau dengar sehingga dengan Firman itu 

engkau dapat menghancurkan setiap fanatisme dan penyembahan berhala yang mungkin telah engkau 

kelilingi nama-Ku. Aku mengajarkan kepadamu penyembahan kepada Allah yang melaluinya engkau 

dapat mencari Aku dari roh ke roh. Sangat besar dan kuat jiwanya umat ini ketika mereka hidup dan 

mempraktekkan penyembahan kepada Allah yang Aku ajarkan kepada mereka. Kemudian ia akan mampu 

menghapuskan kepalsuan dan membawa pesan spiritualisasi dan cahaya yang ditunggu-tunggu oleh 

bangsa-bangsa lain. 

48 Umat ini akan dipersiapkan untuk pertempuran di mana keadilan-Ku akan memimpin pertempuran 

besar ideologi, kredo dan doktrin. Semua orang akan takjub mendengar, di tengah-tengah angin puyuh, 

suara yang tenang dan pasti yang akan menjadi suara murid-murid-Ku yang memenuhi misi persaudaraan 

spiritual mereka. 

49 Sementara itu, pahamilah bahwa selama manusia tidak mencapai spiritualitas yang sempurna, 

mereka akan membutuhkan gereja-gereja material dan harus menempatkan patung-patung atau gambar-

gambar di depan mata mereka yang akan membuat kehadiran-Ku terlihat oleh mereka. 

50 Anda bisa mengukur tingkat spiritualisasi atau materialisme manusia dari sifat ibadah keagamaan 

mereka. Materialis mencari-Ku dalam hal-hal duniawi, dan jika ia tidak dapat melihat-Ku sesuai dengan 

keinginannya, ia mewakili-Ku dalam beberapa cara untuk memiliki perasaan bahwa ia memiliki-Ku di 

hadapannya. 

51 Siapa pun yang memahami-Ku sebagai Roh merasakan Aku di dalam dirinya sendiri, di luar 

dirinya sendiri dan dalam segala sesuatu yang mengelilinginya, karena ia telah menjadi bait-Ku sendiri. 

52 Dari waktu ke waktu Aku telah membuat wahyu yang lebih banyak dan lebih maju kepadamu, 

yang belum dapat dipahami manusia karena mereka telah menciptakan lebih banyak penyembahan berhala 

di sekitar mereka. Pada Waktu Kedua itu Aku berkata kepada murid-murid-Ku: "Apakah kamu melihat 
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betapa besar, agung, dan megahnya Bait Suci Yerusalem? Namun, tidak ada satu batu pun yang tertinggal 

di atas batu yang lain." Firman-Ku menjadi kenyataan, karena Aku menghapus dengan pengajaran-Ku 

semua penyembahan berhala dan pencemaran yang terjadi di dalamnya. Aku berjanji untuk 

membangunnya kembali dalam "tiga hari", yang sedang digenapi saat ini di "Waktu Ketiga" ini, di mana 

Aku sedang membangun di dalam hati manusia bait suci yang baru, tempat kudus yang baru, yang sedang 

dibangun di atas fondasi yang paling murni dari jiwa manusia. 

53 Kenali belas kasihan-Ku sebagai Bapa ketika engkau melihat - segera setelah altar penyembahan 

berhala runtuh - bagaimana Firman-Ku sudah menantimu dan cahaya baru menerangi jalanmu sehingga 

tidak membiarkanmu jatuh ke dalam kegelapan. 

54 Jangan terkejut atau marah ketika saya katakan kepada Anda bahwa semua kemegahan, kekuasaan 

dan kemegahan agama-agama Anda harus lenyap, dan bahwa - ketika hal ini terjadi - meja rohani sudah 

akan diletakkan di mana orang banyak yang lapar akan cinta kasih dan kebenaran akan makan. 

55 Banyak orang - ketika mereka mendengar kata-kata ini - akan menyangkal bahwa itu adalah milik-

Ku. Tetapi kemudian saya akan bertanya kepada mereka mengapa mereka marah dan apa yang sebenarnya 

mereka bela? Kehidupan mereka? Itulah yang saya bela. Hukum saya? Saya juga mengawasi hal itu. 

56 Jangan takut, karena tidak seorang pun akan mati dalam membela Penyebab-Ku; hanya kejahatan 

yang akan mati, karena kebaikan, kebenaran dan keadilan akan bertahan selamanya. 

57 Saudara sekalian, suara apakah yang Anda dengar di lubuk hati Anda, jalan apakah yang menuntun 

Anda, dan mengapa Anda memintanya? Aku tahu mengapa engkau mengikuti-Ku: Karena Anda tahu 

bahwa suara yang Anda dengar adalah suara Tuhan Anda, yang telah Anda cari sepanjang zaman dan 

evolusi Anda dalam berbagai bentuk. 

58 Anda semua tahu bahwa suara yang menembus sampai ke dasar keberadaan anda adalah suara 

Bapa anda, karena Ia memperlakukan anda seperti anak-anak, seperti anak kecil dengan kasih yang 

sempurna. 

59 Aku menunjukkan diri-Ku kepadamu sebagai Bapa yang penuh kasih, sebagai Guru yang rendah 

hati, tidak pernah acuh tak acuh terhadap penderitaanmu dan selalu memanjakan, dan berbelas kasihan 

terhadap ketidaksempurnaanmu, karena kamu akan selalu menjadi anak-anak kecil di mata-Ku. 

60 Aku harus menghakimimu ketika Aku melihat bagaimana makhluk-makhluk, yang dibentuk 

dengan begitu banyak cinta kasih dan ditakdirkan untuk kehidupan kekal, dengan keras kepala mencari 

kematian di bumi tanpa peduli dengan kehidupan rohani, juga tidak memiliki keinginan untuk mengetahui 

kesempurnaan yang dimiliki oleh eksistensi itu untukmu. 

61 Pelajarilah Firman-Ku sehingga engkau dapat memahami bahwa di dalamnya ada Hukum-Ku dan 

karena itu Firman itu adalah Firman Raja yang tidak akan pernah ditarik kembali. Engkau juga tidak boleh 

mundur di jalan, mengingat engkau membawa Firman-Ku dalam rohmu, yang adalah Hukum, dan bahwa 

tubuhmu berada di bawah rohmu. Oleh karena itu, dengarkanlah lebih banyak suara hati nurani, di mana 

Aku hadir, dan bukan suara daging. 

62 Sabda Ilahi-Ku turun ke dalam jiwa dan Anda merasa penuh dengan kekuatan spiritual. Namun, 

jika perkataan ini salah, jiwa Anda tidak akan pernah merasa puas setelah mendengarnya, dan Anda juga 

tidak akan berkumpul lagi untuk menunggunya dengan keinginan seperti yang Anda lakukan sekarang. 

63 Akulah fajar yang telah menandai waktu yang baru bagi manusia, ketika roh mereka akan melihat 

jalan yang diterangi yang menuntun kepada-Ku. Apakah Anda tahu di anak tangga mana dari tangga 

menuju kesempurnaan Anda berada? Apakah Anda tahu apakah Anda tinggi secara rohani atau apakah 

Anda telah tenggelam ke dalam dunia kejahatan? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada seorang 

pun dari kalian yang dapat menjawab pertanyaan ini dengan memuaskan. 

64 Jangan berpikir bahwa jiwa Anda, ketika berinkarnasi dan hidup di bumi, harus membatasi dirinya 

untuk menjalani eksistensi material. Tidak, Anda semua harus tahu bahwa dari masa tinggal Anda di dunia 

ini, Anda sudah bisa tinggal secara rohani di wilayah cahaya di mana kerajaan yang akan Anda huni 

selamanya. 

65 Jiwa mempertahankan dirinya di bumi hanya melalui penopang yang lemah, yaitu tubuh yang 

melayaninya untuk hidup di dunia dan untuk menerima ajaran atau cobaan yang dikirim Bapa untuk 

kebaikannya. Betapapun panjang dan menyedihkannya waktu penebusan di dunia ini, jangan pernah Anda 

menganggapnya sebagai penjara. Tidak ada seorang pun yang dihukum mati, sebaliknya, Aku berkata 
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kepadamu bahwa engkau semua ditakdirkan untuk hidup. Setiap makhluk menerima ciuman dari Sang 

Pencipta di awal kehidupannya, yang merupakan penangkal kejahatan dan pelindung dari serangan. 

66 Akulah alasan keberadaan Anda, oleh karena itu sadarilah bahwa asal-usul Anda adalah baik. Jika 

masa lalumu di dunia ini tidak jujur, berdosa, atau dengan cara apa pun di luar Hukum-Ku, biarlah hati 

nuranimu sekarang bersinar, bangkit menuju kehidupan baru, dan tinggalkan jalan di mana 

penyalahgunaan kenikmatan duniawi mengakibatkan engkau jatuh di bawah pengaruh kejahatan dan rasa 

sakit. Carilah dalam teladan yang Kuberikan kepadamu melalui Yesus jalan yang bercahaya bagi jiwamu; 

karena langkah-langkah-Ku di bumi, karya-karya-Ku dan Firman-Ku adalah ajaran dan keserupaan yang 

sempurna dengan Kehidupan Kekal, yang Aku wariskan kepada roh manusia sebagai warisan. 

67 Engkau diurapi dengan balsem penyembuhan-Ku dan dengan pengampunan-Ku. Kenalilah Aku, 

wahai anak kecil, karena pengetahuan yang engkau miliki tentang Aku masih sangat sedikit. Apa yang 

saya katakan kepada Anda dalam sebuah pengajaran bukanlah semua yang harus saya ungkapkan kepada 

Anda. Datanglah kepada-Ku tanpa lelah dan Kitab Kehidupan akan dibukakan di depan matamu. 

68 Engkau telah menerima Perjanjian Pertama, Hukum-Ku dan Hadirat-Ku pada zaman Musa. Anda 

juga telah menerima Perjanjian Kedua di Era Kedua, yang diwariskan kepada manusia oleh Kristus 

melalui Firman Ilahi-Nya. Sekarang engkau menerima langsung dari Roh-Ku Perjanjian Ketiga, sehingga 

dengan penyatuan ketiga wahyu itu engkau dapat menjadi murid-murid agung dari Era Ketiga. 

69 Orang-orang, sementara engkau mendengarkan-Ku, engkau masuk ke dalam pengangkatan dan 

melihat Hadirat-Ku dalam wajah rohani. Bukan indramu yang melihat-Ku dalam wajah itu, juga bukan 

kepura-puraan imajinasimu: itu adalah iman yang dengannya engkau mendengarkan-Ku, itu adalah 

spiritualisasi dan peningkatanmu pada saat ini. Di sini engkau merasakan damai sejahtera-Ku; tetapi 

betapa dekatnya mereka yang menyebabkan rasa sakit. Mereka adalah orang-orang yang haus kekuasaan 

yang, untuk menang, tidak segan-segan membunuh sesama mereka. Persiapkan dirimu untuk berperang, 

sehingga mereka akan segera belajar bahwa mereka tidak boleh mengejar kedudukan tinggi yang 

bersandar pada dasar-dasar yang salah, karena keadilan ilahi menghancurkan semua yang tidak benar. 

70 Orang sakit, datanglah kepada-Ku, Aku akan menyembuhkanmu. Biarlah orang yang lapar tahu 

bahwa Aku menunggunya. Pembunuh, yang di dalam nadinya mengalir kebencian, datanglah kepada-Ku, 

karena Aku akan mengubah kebingungannya yang gelap menjadi terang dan kepahitannya menjadi 

kesejahteraan. Datanglah semua untuk mendengarkan-Ku dan persiapkan jiwamu, karena setelah tahun 

1950 kemegahan Pemerintahan Cahaya akan dimulai. Hari ini Anda baru berupa benih, besok Anda akan 

menjadi tanaman, dan akhirnya Anda akan menghasilkan buah cinta kasih. 

Damai sejahtera-Ku menyertai Anda! 
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Instruksi 126 
(diproklamasikan pada tahun 1944) 

1 Dari siapakah suara yang menembus sampai ke lubuk hati Anda? Ke mana hal itu menuntun Anda 

dan mengapa Anda merindukannya? - Anda mencarinya karena di dalamnya Anda menemukan kehadiran 

Dia yang telah terus-menerus mencari manusia. Dan karena roh Anda memiliki kebutuhan untuk 

menyembah Tuhannya ketika merasa Dia dekat, maka roh Anda tidak lagi ingin memisahkan diri dari-

Nya. 

2 Dalam banyak hal, manusia datang untuk mencari Aku. Ini adalah berbagai komunitas religius 

yang ada di bumi; dan di dalamnya, mereka yang paling dekat dengan-Ku adalah mereka yang memiliki 

spiritualitas yang lebih besar, mereka yang menabur cinta kasih dalam menjalankan aktivitas mereka. 

3 Suara-Ku adalah suara seorang Bapa karena suara itu membelai Anda. Kata-kataku adalah 

perkataan seorang Guru, karena kata-kataku memberi petunjuk kepadamu. Aku menganggapmu sebagai 

bayi dan murid anak-anak, dan karena itu Aku memberimu perhatian-Ku. 

4 Saya tahu bahwa bentuk komunikasi yang saya sampaikan kepada Anda, bahwa firman yang saya 

sampaikan kepada Anda saat ini, akan ditentang dan disangkal oleh banyak orang. Tetapi saya juga tahu 

bahwa setelah itu akan dipahami dan dipercayai. Maka cahaya-Ku akan mulai bersinar dengan cemerlang 

di hati manusia. Kali ini akan menjadi seperti hari baru bagi umat manusia. Tetapi bukan karena Cahaya 

Ilahi bersinar dengan intensitas yang lebih besar daripada sebelumnya, karena cahaya itu tidak berubah. 

Alasannya adalah bahwa mata roh Anda akan terbuka dan menembus kebenaran. 

5 Hari ini saya bertemu dengan umat manusia yang secara spiritual melemah karena penyalahgunaan 

karunia kehendak bebas. Saya merancang jalan keadilan, cinta kasih, belas kasihan, kebaikan. Manusia 

telah menciptakan cahaya lain yang tampak jelas yang telah membawanya kepada kehancuran. 

6 Ketika Aku datang kembali, Firman-Ku akan menunjukkan kepadamu jalan yang tidak ingin 

engkau tempuh, dan tidak adil dan tidak masuk akal jika ada orang yang mengatakan bahwa ajaran ini 

membuatmu bingung atau apatis. 

7 Cahaya-Ku bersinar dari tak terhingga ke dalam jiwa-jiwa dan menyebabkan engkau mengenali 

dengan lebih jelas jalan yang telah engkau ciptakan - apakah menjauh dari-Ku atau mencari-Ku. 

Bergeraklah ke arah-Ku, ke arah yang sempurna. Hanya mereka yang naik ke puncak gunung yang bisa 

mengetahui seberapa banyak yang tersisa di bawah mereka, seberapa banyak kemajuan yang telah mereka 

capai, dan seberapa banyak yang telah mereka bebaskan dari diri mereka sendiri. Apakah engkau berpikir, 

hai umat manusia, bahwa Aku - karena engkau telah tenggelam begitu rendah - tidak akan mencarimu dan 

menyelamatkanmu dari dosamu? Di sini engkau memiliki Hadirat-Ku, Aku akan menyembuhkan lukamu 

dan mengeringkan air matamu, menghiburmu dalam kesengsaraan dan menemanimu dalam kesepianmu. 

Aku akan berbicara dengan rohmu untuk membuatmu merasakan ciuman Ilahi-Ku. 

8 Kasih-Ku akan menarik keluar dari lumpur mereka yang telah jatuh ke dalamnya dan akan 

menyelamatkan mereka, karena mereka juga keluar dari rahim Ilahi untuk memenuhi misi kasih. 

9 Sadarilah bahwa setiap kali Anda jatuh ke dalam kesalahan, Anda mencari kematian tanpa 

menyadari bahwa Anda diciptakan untuk hidup. Engkau mengejar cawan penderitaan, meskipun Aku telah 

menaburkan keberadaanmu dengan sukacita yang tinggi dan kebahagiaan sejati. 

10 Lihatlah, manusia, betapa berbedanya keadilan-Ku dengan apa yang engkau bayangkan jika 

engkau mengira bahwa Tongkat Penguasa-Ku akan jatuh ke atasmu untuk memusnahkanmu karena 

engkau tidak menaati Hukum-Ku. Aku telah memanggil mereka yang paling banyak menodai diri mereka 

sendiri untuk memberi mereka tugas-tugas indah dan tugas-tugas mulia yang akan membuat mereka layak 

bersama orang lain dan menyelamatkan mereka dari kesalahan mereka. Pekerjaan yang diberkati ini harus 

diketahui melalui perbuatan, dan agar Anda dapat menjadi salah satu di antara mereka yang menjadi 

teladan bagi orang lain, Anda harus mempersiapkan diri Anda secara rohani. 

11 Aku menempatkan Firman-Ku, yang merupakan hukum, doktrin dan benih, di dalam rohmu, 

bukan di dalam "daging"-mu. Roh adalah penatalayan, yang bertanggung jawab. Jika Anda menyimpan 

Firman ini di sana, Firman ini tidak akan jatuh ke dalam kekosongan, tidak akan mengalami kerusakan. 

12 Akulah fajar yang mulai bersinar pada saat ini, dan Anda adalah salah satu yang pertama terbangun 

pada fajar ini. Ini bukan cahaya baru, ini adalah cahaya yang sama yang telah menerangi hati nurani Anda 
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setiap saat. Suara yang mengatakan kepada Anda hari ini: "Bangkitlah kepada-Ku dengan cara 

spiritualisasi" adalah suara yang sama yang pernah mengatakan kepada Anda: "Bertekunlah dalam 

kebaikan dan Anda akan diselamatkan", dan yang mengatakan kepada Anda: "Cintailah satu sama lain". 

Jalan spiritual yang sekarang saya bicarakan dengan Anda ini adalah jalan yang sama dengan jalan yang 

telah saya sampaikan kepada Yakub di masa yang jauh ketika saya mengungkapkan kepadanya tangga 

menuju kesempurnaan. Di sana berdiri tangga surga di hadapan setiap jiwa sebagai jalan yang 

mengundang Anda untuk naik. Titik awal Anda adalah dunia manusia ini, tetapi masih ada jurang di 

bawahnya, yang, bagaimanapun juga, tidak saya ciptakan. Ke atas ada anak tangga dalam jumlah tak 

terbatas seperti bukit yang mengarah ke puncak spiritualisasi. 

13 Siapa yang akan sulit berada pada langkah pertama? Siapakah yang berada di dalam kegelapan 

jurang? Siapa yang akan berada di level tertinggi? - Ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh keadilan-

Ku. 

14 Aku mengutusmu ke tanah datar, ke lembah, untuk memulai pengembaraanmu di sana, dan 

menunjukkan kepadamu di cakrawala gunung-gunung yang harus kamu daki. 

15 Lihatlah bagaimana ajaran ini bermanfaat bagi jiwa Anda, karena sementara materi tubuh semakin 

mendekat ke pangkuan bumi setiap harinya, sebaliknya jiwa semakin mendekat ke kekekalan. 

16 Tubuh adalah pangkalan di mana jiwa bersandar selama ia tinggal di bumi. Mengapa 

membiarkannya (tubuh) menjadi rantai yang membelenggu atau penjara bawah tanah yang 

memenjarakan? Mengapa membiarkan hal itu menjadi kemudi kehidupan Anda? Apakah benar bagi orang 

buta untuk menuntun orang yang matanya melihat? 

17 Akulah yang membuat kehidupan dikenal oleh Anda dalam semua fasenya. Ini berfungsi baik 

untuk memelihara tubuh dan jiwa. Barangsiapa yang memenuhi hukum roh dan hukum manusia, ia sudah 

mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Sang Pencipta. 

18 Aku akan menjadi pendahulu Anda ketika Anda akan datang ke rumah rohani. Saya selalu 

mendahului Anda. Jangan sekali-kali jiwamu jatuh ke dalam kemalasan, selalu berusaha untuk mengambil 

langkah lain di jalan menuju kemajuan spiritual, yaitu kesempurnaan. 

19 Jangan puas dengan mengatakan: Aku percaya kepada Tuhan 

- tunjukkan keyakinan Anda pada apa yang Anda lakukan. Jangan hanya mengatakan dengan kata-kata: 

"Aku mengasihi Bapa" - ujilah dirimu sendiri untuk mengetahui apakah engkau benar-benar mengasihi-

Ku. 

20 Aku telah berbicara kepadamu dan Firman-Ku adalah urapan. Karena itu, Aku telah memanggil 

kalian untuk menjadi guru. 

21 Mengapa manusia terus menerus salah menilai-Ku lebih dan lebih lagi, meskipun pikiran manusia 

telah tercerahkan oleh kemajuan-kemajuan baru? - Karena mereka telah berhati-hati untuk hanya 

memupuk pohon ilmu pengetahuan, mereka telah mengabaikan kesempurnaan jiwa. 

22 Suatu kali Aku berkata kepadamu: "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke 

dalam pencobaan." Tetapi bahkan doa, yang merupakan bahasa yang digunakan Roh untuk berbicara 

dengan Tuhannya, telah dilupakan. Ini adalah bahasa yang tidak diketahui oleh orang-orang pada masa ini. 

23 Begitu mereka merasa perlu berdoa, mereka tidak menemukan kata-kata untuk mengungkapkan 

diri mereka kepada-Ku. Namun saya memahami dengan sempurna apa yang diminta setiap orang tanpa 

perlu kata-kata atau bahkan pikiran. Tetapi ketika Roh-Ku menjawab mereka, mereka tidak memahami-Ku 

karena mereka belum mempersiapkan diri mereka sendiri. Kemudian suara Guru mereka, yang seharusnya 

akrab bagi mereka, tidak dikenal oleh mereka. 

24 Jika doa yang telah Kuajarkan kepada umat manusia telah diterapkan dengan hati yang murni, 

orang-orang dari generasi ke generasi akan mencapai spiritualitas yang lebih tinggi setiap kali mendengar 

suara-Ku. Kemudian hubungan spiritual mereka dengan Ilahi akan melayani mereka saat ini untuk 

menciptakan dunia yang lebih penuh cinta kasih, adil, dan nyata daripada dunia yang telah mereka 

ciptakan dengan materialisme mereka. 

25 Mengapa Anda percaya bahwa spiritualisme (doktrin spiritualisasi) adalah sesuatu yang menentang 

terbukanya kehidupan material Anda? Kapan saya mengutuk ilmu pengetahuan Anda ketika diterapkan 

untuk kebaikan umat manusia? Kalau ada orang yang berani mengatakan hal ini, ia tidak akan adil kepada 

Bapa-Nya. 
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26 Melalui spiritualisasi, seseorang mencapai tingkat ketinggian yang memungkinkan manusia untuk 

menerima gagasan-gagasan di luar apa yang dapat dibayangkan oleh pikirannya dan memiliki kekuatan 

atas materi. 

27 Pertimbangkan sejenak: Jika peningkatan spiritual jiwa dipraktekkan dalam mempelajari ciptaan 

material yang disajikan Alam kepada Anda, atau dalam tujuan manusia lainnya, maka Anda dapat 

membayangkan buah-buah yang dapat Anda petik jika penemuan Anda tidak hanya dikaitkan dengan 

penelitian dengan intelek, tetapi jika Anda juga berpartisipasi dalam wahyu spiritual yang akan diberikan 

oleh Dia yang menciptakan segala sesuatu kepada Anda. 

28 Berjaga-jaga dan berdoa, Aku katakan lagi kepadamu, sehingga engkau dapat belajar mengenali 

suara-Ku, sehingga inspirasi-Ku dapat datang kepadamu dan engkau dapat memahaminya, karena banyak 

pelajaran yang belum Aku berikan kepadamu. 

29 Aku menyelamatkanmu dari kapal karammu. Akulah mercusuar yang bersinar dalam kegelapan. 

Carilah Aku, percayalah kepada-Ku, dan Aku akan membantumu mengubah hidupmu menjadi dunia yang 

damai, bajik dan peningkatan spiritual. 

30 Berbagilah dengan-Ku sukacita yang memenuhi Roh-Ku setiap kali engkau menanam salah satu 

pohon yang akan memberi keteduhan kepada orang-orang. Tujuh tempat pertemuan membuka pintunya 

pada tahun 1944 sebagai representasi dari tujuh tempat pertemuan yang didirikan Roque Rojas pada tahun 

1866. Tetapi jika yang pertama itu terpecah belah dan tidak tahu bagaimana hidup harmonis satu sama 

lain, Anda, di sisi lain, harus melaksanakan misi Anda dengan patuh dan bersaudara. Jadikanlah tempat 

pertemuan keenam dari mana engkau muncul sebagai contoh dan tetaplah setia kepada perintah-perintah-

Ku. Buatlah dari ketujuhnya satu naungan pelindung dan berikan kepada semua buah yang sama. Sebelum 

hatimu bersumpah untuk mengikuti-Ku, Aku mengujimu, Aku memurnikanmu dan Aku menguatkanmu 

sehingga tekadmu tidak dapat dipatahkan dan hati nuranimu mengatakan kepadamu bahwa sumpah ini 

dituliskan di depan Tabut Perjanjian Baru. 

31 Perjanjian yang engkau buat dengan-Ku bukanlah kewajiban duniawi, itu adalah misi rohani yang 

engkau siapkan untuk diterima dari Bapamu - dari Dia yang menciptakan segala sesuatu yang diciptakan. 

Saya menunjukkan kepada Anda bagaimana memenuhi misi spiritual Anda. Tetapi saya juga mendorong 

Anda untuk memenuhi setiap komitmen dan janji yang Anda buat dalam masalah manusia, sehingga Anda 

dapat dikenal dengan kebenaran roh Anda dan ketulusan hati Anda. Biarkan ya Anda selalu menjadi "ya" 

dan tidak Anda selalu menjadi "tidak". Maka Anda akan dipercaya untuk menjaga resolusi Anda tetap 

teguh. Jangan pernah melanggar perjanjian suci seperti pernikahan, menjadi orang tua dan persahabatan. 

32 Jika pengingkaran terhadap tugas dan janji manusiawi mengakibatkan penderitaan yang begitu 

besar, apa yang akan terjadi ketika Anda berpaling dari misi spiritual yang telah Anda serahkan kepada 

Tuhan Anda? Memang benar bahwa Sebab-Ku menuntut pengunduran diri dan pengorbanan, tetapi pada 

saat yang sama Aku katakan kepadamu bahwa itu adalah cita-cita yang tidak pernah mengecewakan orang 

yang mengejarnya. Siapa pun yang mencapai tujuan akan mencapai keabadian. Sekarang Aku berkata 

kepadamu: Pelajarilah Firman-Ku dengan seksama sehingga kamu tidak membentuk kelompok yang 

terpisah di bumi. Mencapai tingkat pemahaman dan perlengkapan yang memungkinkan Anda untuk hidup 

secara rohani dengan semua orang dan tidak secara terpisah. Ajaran saya tidak ingin menabur benih 

perselisihan. 

33 Waktunya semakin dekat ketika kebenaran, akal sehat dan cahaya akan menang atas kekuasaan, 

kekerasan dan ketakutan. Tetapi kapankah manusia, seperti Kristus, dapat berkata: "Kerajaan-Ku bukan 

dari dunia ini", dan akankah ia menyadari bahwa barang-barang duniawi bersifat sementara - tanpa 

kehilangan apa pun dari apa yang telah diciptakan dan ia menggunakan segala sesuatu dalam ukuran yang 

tepat. Pahamilah bahwa kekuatan sejati ada di dalam rohani, bahwa kekuatan dunia, kesia-siaannya, 

kemuliaan dan kemegahan ilmunya, betapapun lamanya kekuasaannya, akan menyerah di hadapan 

kekekalan. 

34 Melalui pengejaran mereka akan kebesaran palsu, umat manusia telah menderita banyak 

kekecewaan, dan sesungguhnya Aku berkata kepadamu, umat manusia akan menderita yang lebih besar 

lagi. Apa yang akan terjadi pada manusia ketika hati nurani mereka - yang merupakan hakim mereka - 

menyadarkan mereka dan mereka merenungkan perbuatan mereka? Rasa sakit mereka akan sangat kejam, 

penyesalan mereka sangat besar, dan kemudian reaksi mereka akan mencari cara spiritual untuk menebus 
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pelanggaran mereka. Masa ini akan ditandai dengan pemborosan agama, yang akan mencapai puncak 

fanatisme tertinggi. Hal ini akan diikuti oleh pertempuran dan "pertempuran" di antara komunitas dan 

sekte agama. Namun, Anda harus tetap waspada dan tidak menunggu sampai suara pertempuran itu 

mengagetkan Anda, karena dengan demikian Anda tidak akan tahu di mana senjata Anda untuk bertempur. 

Lihatlah bagaimana saat ini saya sedang meningkatkan jumlah tempat berkumpul ini - yang secara 

simbolis saya sebut "pohon" - sehingga cabang-cabangnya dapat menyebar dan menawarkan buah-

buahnya. 

35 Saat ini saya sedang membangun bait Roh Kudus. Tetapi ketika ini dibangun, tidak akan ada lagi 

rumah-rumah pertemuan, gereja-gereja dan tempat-tempat ziarah, atau mereka akan kehilangan raison 

d'etre mereka, bersama dengan simbol-simbol keagamaan mereka, ritus-ritus dan tradisi-tradisi mereka. 

Maka engkau akan merasakan kebesaran-Ku dan kehadiran-Ku, engkau akan mengenali alam semesta 

sebagai gereja dan sebagai penyembahan cinta kasih kepada sesamamu. Dari pangkuan Ibu Pertiwi akan 

muncul pengetahuan baru yang akan membuat ilmu pengetahuan Anda menjadi jalan kemakmuran, karena 

akan ditetapkan pada jalan yang benar oleh hati nurani - yang merupakan suara Tuhan. 

36 Otak tidak lagi menjadi penguasa dunia, tetapi rekan kerja roh, yang akan membimbing dan 

mencerahkannya. 

37 Pada saat-saat ini ketika kasih dan belas kasihan telah lenyap dari hati manusia, Bapa berkata 

kepadamu: Tenanglah dan jangan cemas. 

38 Aku telah mengujimu setiap saat, dan terlebih lagi di masa sekarang ini. Anda telah bertanya pada 

diri sendiri apa penyebab rasa sakit Anda. Engkau mengangkat rohmu untuk berbicara kepada-Ku dan 

berkata kepada-Ku: "Penderitaan-Ku lebih besar daripada penderitaan sesama manusia." Tidak, anak-

anak-Ku, perang dengan segala konsekuensinya belum sampai ke bangsamu. Orang lain lebih menderita 

daripada Anda. Jika Anda merasa sakit, itu karena Anda memikul beban tanggung jawab yang besar dan 

karena Anda merasakan sakit orang lain. Jika Anda menderita untuk mereka, berbahagialah, karena 

pekerjaan Anda akan menghasilkan buah yang baik. Bekerjalah di antara orang-orang dan Firman-Ku akan 

mendorongmu setiap saat. 

39 Anda merasa bahwa Hakim sangat dekat dengan Anda pada saat ini dan semua orang siap untuk 

memberikan pertanggungjawaban atas pekerjaan mereka. Anda masuk ke dalam pengumpulan batin, 

menyelidiki hati Anda dan mengharapkan suara hati nurani Anda untuk menunjukkan kesalahan Anda. 

Tetapi Aku berkata kepadamu: Aku telah melihat bahwa engkau telah mencurahkan pikiran dan hatimu ke 

dalam pekerjaanmu, bahwa engkau kadang-kadang melakukan lebih dari tugasmu dan telah berkorban 

untuk memenuhi instruksi-Ku. Untuk ini saya memberkati Anda; tetapi sebenarnya saya tidak meminta 

Anda untuk berkorban. Ada pekerjaan-pekerjaan yang akan Aku lakukan untukmu karena pekerjaan-

pekerjaan itu di luar kemampuanmu. Anda hanya harus berdoa dan percaya. 

40 Hari ini, ketika Aku membuat diri-Ku dikenal manusia, Aku mendapati bahwa mereka sendiri dan 

adat istiadat mereka telah berubah, dan untuk memahami-Ku dan mengikuti-Ku, mereka harus berusaha 

lebih keras. Dosa telah berlipat ganda dan lingkungan telah tercemar. Pengaruh buruk menyebar dan 

menyebabkan kebingungan, menggelapkan pikiran dan hati, dan di tengah-tengah atmosfer ini "umat 

Israel" sedang berjuang untuk mencapai pembebasan mereka dan untuk membantu umat manusia. 

Pahalamu akan lebih besar jika engkau bekerja dengan sabar dan rendah hati untuk Pekerjaan-Ku dan 

mengatasi kondisi kehidupan sulit yang engkau derita. 

41 Jika engkau merasa siap untuk berbicara tentang ajaran-Ku, lakukanlah. Jika Anda belum 

mendapatkan kejelasan dan kata-kata Anda tidak memiliki daya persuasif, luangkan lebih banyak waktu. 

Teruslah mendengarkan-Ku sampai engkau telah menjadikan ajaran-Ku sebagai ajaranmu sendiri. 

42 Betapa banyak orang yang - meskipun mereka telah mendengar Firman-Ku yang disampaikan 

melalui organ pemahaman manusia - tidak mempercayai-Ku atau meyakinkan diri mereka sendiri! Berapa 

banyak lagi yang akan meragukan Anda jika Anda tidak mempersiapkan diri! Dunia akan datang kepada 

Anda dengan senjatanya, dengan teori-teorinya, dan jika Anda tidak siap maka Anda akan menjadi lemah. 

Mereka akan menginterogasimu tanpa ampun, akan menanyaimu tentang bagaimana engkau menerima 

wahyu kedatangan-Ku, dengan cara apa engkau menerima ajaran-Ku, dan engkau akan menjawab setiap 

pertanyaan mereka. Engkau harus bersikap baik hati dan memanjakan, engkau harus berusaha dengan cara 
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yang paling sederhana untuk menjelaskan kebenaran Firman-Ku, untuk membuat mereka memahami 

maknanya, dan engkau harus membantu mereka sehingga mereka dapat menemukan pencerahan. 

43 Aku meninggalkan damai sejahtera-Ku di antara kamu, nikmatilah, bersukacitalah di dalamnya 

sejauh hidupmu mengizinkanmu, karena kerajaan damai belum turun kepada manusia; namun Aku telah 

membawakanmu obat penawar untuk setiap kejahatan dan berjanji kepadamu dalam penggenapan Firman-

Ku di masa lalu bahwa damai sejahtera akan terbit seperti fajar yang bersinar dan menerangi jiwamu, dan 

bahwa tidak ada jejak yang tersisa dari masa kesedihan ini. 

44 Waktunya sudah semakin dekat ketika generasi baru yang penuh dengan kebajikan ilahi akan 

mendiami bumi, membawa misi yang dikuduskan. Maka Firman-Ku akan menjadi kenyataan, yang 

mengatakan: "Yang terakhir akan menjadi yang pertama dan yang pertama menjadi yang terakhir." Biarlah 

setiap orang memenuhi misinya dalam masa hidupnya, karena engkau tidak tahu apakah Aku akan 

mengaruniakan kepadamu untuk kembali di masa damai. 

45 Rasakan penghiburan-Ku, umat manusia. Hiduplah di dalam Aku dan engkau tidak akan takut 

akan kerasnya cobaan. 

46 Maria, pendoa syafaat Anda, memberkati Anda. Saya juga memberkati Anda. 

47 Kekristenan sering melupakan karya-karya rohani Yesus karena lebih mementingkan perbuatan-

perbuatan material-Nya. Sebagai contoh, hal ini mengacaukan kemiskinan manusiawi-Nya dengan 

kerendahan hati-Nya, dan kesakitan fisik-Nya dengan penderitaan sejati yang Dia alami di dalam roh. Dan 

dia berpikir bahwa darah fisik-Nya adalah yang menghapuskan dosa-dosa dunia, lupa bahwa darah yang 

sejati, yang merupakan kehidupan kekal bagi jiwa, adalah esensi dari Firman-Nya. 

48 Sang Guru berkata kepada Anda: Jika tubuh itu memiliki alasan untuk tinggal di antara Anda 

selama-lamanya, Bapa akan melindunginya dari para algojonya; atau jika, setelah mati, tubuh itu berguna 

bagi keselamatan Anda, Dia akan meninggalkannya untuk Anda. Tetapi setelah tugas-Nya di kayu salib itu 

selesai, matamu tidak bisa melihat-Nya lagi, sehingga engkau bisa mencari dari Guru Ilahi apa yang harus 

engkau ambil dari-Nya: Firman-Nya, karya-Nya, kerendahan hati-Nya, dan semua teladan kasih-Nya yang 

sempurna. 

49 Setelah bentuk manusiawi itu lenyap dari bumi, hanya esensi ilahi dari "Firman" yang berbicara 

dari Yesus yang tersisa di dalam hati nurani. Inilah yang harus Anda rindukan: esensi, makna spiritual dari 

pesan kehidupan dan cinta kasih itu. 

50 Jangan menyembah Bapa anda melalui penyembahan dalam bentuk materi sehingga anda bisa 

belajar untuk mengasihi Dia secara langsung dengan roh. 

51 Ketika seseorang bertanya kepada Yesus, "Apakah Engkau Raja?" Sang Guru menjawab, "Itulah 

sebabnya Aku datang." Tetapi semua orang meragukan - mengingat buruknya pakaian-Nya - bahwa ia bisa 

menjadi seorang raja. Tidak ada seorangpun yang mencurigai di balik kesederhanaan orang itu, keagungan 

Dia yang berbicara, dan tidak ada seorangpun yang mencurigai di balik kedalaman perkataan itu, janji 

akan sebuah kerajaan damai, kasih, kebahagiaan dan keadilan. 

52 Pandangan manusia selalu melekat pada hal-hal eksternal. Itu tidak menembus lebih dalam, dan 

dari situlah penafsiran orang yang tidak adil dan salah berasal. 

53 Tahukah Anda bahwa Yesus diinterogasi, dihina dan bahkan ditolak sama sekali? Tahukah Anda 

bahwa bahkan murid-murid-Nya sendiri pun tidak dapat mengatakan siapa Dia ketika ditanya? Dengan 

cara yang sama, dunia pada saat ini akan bertanya-tanya siapakah Dia yang berbicara kepada Anda, dan 

banyak orang akan menyangkal bahwa Kristuslah yang bersekutu dengan Anda. Kemudian beberapa 

murid-Ku akan bingung dan bertanya-tanya siapa yang berbicara kepada mereka, apakah Bapa, Firman 

atau Roh Kudus. Untuk ini saya katakan kepada Anda bahwa sama seperti kebenaran itu satu, demikian 

juga Esensi Ilahi adalah satu, yang telah saya berikan kepada Anda sepanjang zaman, apakah Anda 

menyebutnya Hukum, Doktrin atau Wahyu. 

54 Barangsiapa mengasihi kebenaran ini dan mengikuti terang ini, ia sudah mengasihi Bapa dan 

mengikuti Dia. 

55 Murid yang berpikiran rohani harus selalu mencari esensi dari pekerjaan-Ku sehingga ia 

menemukan kebenaran dalam pesan-pesan ilahi-Ku. Anda kemudian akan mengalami betapa mudahnya 

menemukan makna mendalam dari semua yang diselimuti misteri oleh beberapa orang dan yang lainnya 

memperumit dengan dogma teologis mereka. 
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56 Spiritualisasi berarti kesederhanaan. Lalu, mengapa harus memperumit apa yang sesederhana, 

sejernih dan setransparan cahaya? 

57 Pada saat ini engkau telah pergi mencari Firman-Ku untuk memuaskan dahagamu akan keadilan 

dan kasih. Engkau mendengarkan-Ku sebagai murid yang baik dan dengan penuh perhatian melihat 

halaman-halaman Kitab Pengajaran melewati engkau. Anda adalah orang-orang terpilih, jangan terkejut 

ketika saya memberikan ajaran-ajaran ini kepada Anda. Tetapi Anda bukan satu-satunya yang disukai. 

Dalam Karya Kesetaraan dan Cinta-Ku, Aku telah menganugerahi semua jiwa dengan atribut-atribut yang 

berharga. Anda yang telah dipanggil sebelumnya, jangan berpikir bahwa diri Anda lebih baik. Hanya 

persiapkan diri Anda secara batiniah sehingga Anda dapat memenuhi tugas Anda dan dimengerti oleh 

sesama Anda dan mereka dapat mengikuti Anda. 

58 Engkau selalu mencari-Ku untuk berterima kasih kepada-Ku atas manfaat yang Aku berikan 

kepadamu. Dan Roh-Ku, yang tidak dapat engkau lihat, adalah Dia yang berbicara dengan jelas kepadamu 

dalam bentuk yang sekarang ini. Saya tidak akan membiarkan para pembawa suara yang saya gunakan 

untuk berbohong. Aku akan membuat diri-Ku terasa di dalam hati nurani mereka dan mereka akan tahu, 

melalui kedamaian yang dirasakan hati mereka, bahwa pekerjaan mereka menyenangkan. 

59 Saya akan memenuhi keinginan Anda untuk maju. Saya menempatkan Anda semua di awal jalan 

sehingga Anda dapat memulai pekerjaan hari ini. 

60 Sadarilah bahwa alasan kedatangan-Ku yang ketiga kalinya kepadamu adalah cinta-Ku kepada 

umat manusia. Aku datang dalam Roh untuk menggenapi janji-Ku. 

61 Saya pernah mengatakan kepada Anda: "Barangsiapa mengenal Anak, ia mengenal Bapa." Di 

masa sekarang ini, dengan cahaya Roh-Ku, Aku menjelaskan apa yang tadinya merupakan misteri bagi 

umat manusia. Aku mencerahkanmu sehingga engkau dapat menyatukan dalam satu buku Perintah-

perintah Yehuwa, Firman Yesus dan wahyu-wahyu yang Roh Kudus-Ku sampaikan kepadamu pada saat 

ini, dan engkau menegaskan bahwa Aku datang kepadamu untuk menjadi saksi Kebenaran-Ku di Tiga 

Masa. 

62 Firman-Ku di masa lalu belum ditafsirkan dengan benar, tetapi benih itu ada di dalam jiwa-jiwa 

dan di sana benih itu akan dipelihara oleh-Ku. 

63 Israel dapat berbicara kepada Allahnya dari tingkat spiritual yang tinggi. Datanglah kepada-Ku, 

dan jika engkau ragu-ragu, tanyakanlah. Adalah Kehendak-Ku agar engkau semua tetap berada dalam 

persekutuan yang konstan dengan-Ku, tetapi engkau semua telah jatuh ke dalam kegilaan atau fanatisme 

dalam hasratmu untuk spiritualisasi. Tetapi adalah kehendak-Ku agar engkau memahami Firman-Ku, yang 

menganjurkan kesederhanaan dan kemurnian dalam semua perbuatanmu. 

64 Hari ini engkau datang dalam jumlah kecil untuk mendengarkan-Ku, tetapi legiun rohani yang 

berkumpul di sekitar-Ku pada manifestasi-manifestasi ini tak terukur. Firman-Ku bagaikan air yang 

memurnikan yang membersihkan semua. Aku mengajar kalian agar kalian dapat merasakan tanggung 

jawab kalian dan tidak berkata kepada-Ku di kemudian hari, "Aku tidak tahu apa yang kulakukan, aku 

kurang pencerahan, orang tuaku tidak memberiku nasihat, rumahku adalah tempat perselisihan." - Saya 

telah melihat bahwa anak-anak salah menilai orang tua mereka, bahwa orang tua tidak memberikan 

teladan yang baik kepada anak-anak mereka, bahwa saudara-saudara saling bertengkar, dan karena itu saya 

bertanya kepada Anda: Kapankah kalian akan bersatu di antara kalian? Saya selalu mengirimkan makhluk-

makhluk bajik ke bumi sehingga mereka dapat menasihati Anda dan menginspirasi Anda untuk kemajuan 

spiritual di dunia Anda. 

65 Jika Anda adalah suami istri, ketahuilah bahwa suami istri yang telah bersatu dalam pernikahan 

harus menjadikan rumah mereka sebagai bait suci sehingga mereka dapat merawat dan membesarkan 

anak-anak mereka di dalamnya. Jangan meninggalkan warisan yang menyedihkan bagi mereka. Setiap 

orang akan menemukan balasan yang adil atas perbuatannya dalam perjalanan hidupnya. 

66 Sebagaimana engkau berusaha menyenangkan seorang teman, demikian juga berusaha 

menyenangkan Aku. Mintalah, mintalah, dan Aku akan memberimu. Aku menciptakanmu demi sukacita 

Roh-Ku, dan itu memberi-Ku kepuasan untuk memberimu apa yang membantumu dalam 

perkembanganmu. 

67 Pencobaan menanamkan kebencian di dalam diri anda, dan manusia, yang pada dasarnya lemah, 

menyebabkan kerusakan yang menghancurkan di dalam hati sesamanya. Tetapi Aku bertanya kepadamu, 
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apa hakmu untuk menghancurkan apa yang telah Aku ciptakan? Mengapa Anda membunuh iman, 

mengapa Anda menghakimi? Umat manusia tidak melakukan pekerjaan yang berkenan kepada-Ku saat 

ini, tetapi cahaya Roh-Ku bersinar dan mempersiapkanmu untuk melawan kejahatan. Saya meminta Anda 

untuk membuang semua yang berbahaya, semua yang membuat Anda tertinggal dalam evolusi Anda. 

68 Kuatkanlah dirimu bersama-Ku. Peliharalah dirimu dengan Firman-Ku sehingga kamu tidak akan 

pernah lapar. Hari ini kamu berpesta di meja-Ku, kamu menikmati roti-Ku, dan selamanya kamu akan 

ingat bahwa Guru mendudukkan murid-murid-Nya di meja-Nya, berbicara kepada mereka dan memberi 

mereka makan untuk selamanya. Aku telah mengatakan kepadamu bahwa setiap kali engkau berseru 

kepada-Ku dengan hati yang murni, Aku bersamamu. Aku telah mendengar permohonanmu dan itulah 

sebabnya Aku turun. Pandanglah kepada-Ku dengan mata iman yang telah Aku siapkan. Aku ada di 

hadapanmu dan Aku telah membuatmu layak untuk hadirat-Ku. Kenalilah Aku melalui kebenaran Firman-

Ku. Ini adalah rahim yang darinya kalian telah mengeluarkan diri kalian. Tetapi jika dunia 

memalingkanmu dari-Ku, engkau harus berusaha untuk kembali, dan Hati yang penuh kasih ini akan 

selalu terbuka untuk menerimamu. 

69 Sama seperti Aku datang kepadamu di Era Kedua sebagai tanda persatuan dengan umat manusia 

dan kemudian kembali kepada Bapa, Aku telah datang hari ini untuk sementara waktu; tetapi sinar 

universal-Ku akan ditahan pada tahun 1950. Oleh karena itu, saya telah mengatakan kepada Anda bahwa 

setelah tahun itu Anda tidak akan lagi memiliki manifestasi ini. Kemudian engkau akan terhubung dengan-

Ku dari roh ke roh dan rahmat-Ku akan turun ke dalam hatimu. Akan tiba saatnya engkau akan merasa 

sangat dekat dengan-Ku, hai hati umat-Ku yang sederhana. Layani Aku dengan melayani sesama manusia. 

Jadilah dokter, dan jika jerih payah cinta kasih Anda dibayar dengan senyuman, Anda akan merasa puas. 

Aku akan menuliskan karya-karyamu di akhirat. 

70 Cintailah Maria, Bunda tercinta, carilah dia secara spiritual. Jangan menempatkan gambar di 

hadapan Anda untuk merasakan dia dekat dengan Anda. Dia adalah kasih keibuan Yehuwa yang telah 

Anda lihat terwujud setiap saat. Dia adalah Penasihat Ilahi Anda. Cintailah dia sehingga aku dapat berkata 

kepadanya lagi: "Ibu, inilah Putramu! 

Damai sejahtera-Ku menyertai Anda! 
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Instruksi 127 
(diproklamasikan pada tanggal 1 Januari 1945) 

1 Tutuplah mata fisik Anda pada manifestasi ini, karena roh Anda yang ingin saya bicarakan. 

2 Saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan kembali, dan karena itu saya tidak bisa tidak hadir 

dalam pertemuan spiritual ini dengan Anda. 

3 Jadilah damai sejahtera sehingga engkau mendengarkan dengan penuh perhatian kepada-Ku dan 

membiarkan pahat Firman-Ku mampu membentuk jiwamu. 

4 Engkau telah banyak mengembara untuk mencari tempat yang dapat memberimu kedamaian dan 

belum menemukannya; dan ketika engkau pertama kali datang ke ruang pertemuan yang sederhana ini 

untuk mendengarkan Firman-Ku, engkau tidak membayangkan bahwa di dalamnya - yang miskin dan 

sederhana - engkau akan menemukan kedamaian yang sangat engkau dambakan. 

5 Aku ingin memenangkanmu bagi-Ku melalui kasih. Itulah sebabnya Aku memberikan pengajaran 

ini kepadamu, dan agar melalui pengajaran ini engkau dapat mengajar sesamamu, para musafir, para 

pengembara, dengan perhatian dan kasih yang sama seperti yang Aku terima darimu. 

6 Manusia tidak hidup hanya dengan roti saja, karena ada rasa lapar dan haus di dalam dirinya yang 

tidak berasal dari tubuh, dan untuk memuaskannya mereka harus mencari air dan roti rohani. Tetapi rasa 

sakit perlu menimpamu agar engkau dapat memahami ajaran-Ku. 

7 Beberapa orang bertanya kepada-Ku: "Tuhan, apakah kasih manusiawi mungkin tidak dapat 

diterima dan keji di hadapan-Mu, dan apakah Engkau hanya menyetujui kasih rohani?" 

8 Tidak, orang-orang. Memang benar bahwa perasaan cinta kasih yang tertinggi dan paling murni 

adalah milik roh, tetapi Aku juga menempatkan hati dalam tubuh manusia agar ia dapat mencintai, dan 

Aku memberinya perasaan agar melalui perasaan itu ia dapat mencintai semua yang mengelilinginya. 

9 Aku mempercayakan kehidupan manusia kepada makhluk spiritual sehingga mereka harus hidup 

di bumi, dan begitu berada di bumi, mereka harus membuktikan cinta kasih mereka kepada-Ku. Untuk 

tujuan ini, saya membagi manusia menjadi dua bagian dan memberikan satu karakteristik yang lebih kuat 

dan yang lainnya lebih lemah. Bagian-bagian ini adalah pria dan wanita. Hanya dengan bersatu, kedua 

makhluk itu bisa menjadi kuat dan bahagia, dan untuk tujuan inilah pernikahan dilembagakan. Kasih 

manusia diberkati oleh-Ku ketika didorong oleh kasih roh. 

10 Cinta kasih, yang akarnya hanya pada fisik, adalah khas bagi makhluk-makhluk yang tidak berakal 

karena mereka tidak memiliki hati nurani yang menerangi jalan mereka. Lebih jauh lagi, Aku berkata 

kepadamu bahwa buah-buah yang baik akan selalu muncul dari persatuan yang baik dan bahwa roh-roh 

cahaya akan berinkarnasi di dalamnya. 

11 Sekarang saatnya bagi kalian untuk memurnikan benih kalian, wahai umat, sehingga kalian dapat 

membentuk keluarga yang kuat secara rohani dan jasmani. Pahamilah Aku, anak-anak-Ku, sehingga 

engkau dapat menafsirkan Kehendak-Ku dengan benar, karena tahun 1950 sudah mendekat, dan engkau 

tidak boleh lupa bahwa tahun itu adalah tahun yang telah Aku tetapkan sebagai manifestasi-Ku yang 

terakhir. Saya ingin Anda siap pada hari itu, karena hanya mereka yang telah mencapai persiapan ini yang 

akan dapat tetap teguh dalam posisi mereka. Mereka inilah yang akan menjadi orang-orang yang menjadi 

saksi sejati bagi-Ku di masa depan. 

12 Ingatlah bahwa hanya mereka yang telah mampu merohanikan diri mereka sendiri yang dapat 

membuat pekerjaan-Ku dikenal; bagi mereka yang belum mempersiapkan diri mereka sendiri untuk 

bentuk persatuan yang baru-bagaimana mereka bisa memiliki inspirasi yang diperlukan untuk menerima 

pikiran-Ku dan mereproduksi pesan-Ku? 

13 Saya ingin Anda semua membuat kemajuan ini sehingga kesaksian Anda dapat menjadi kebaikan 

bagi umat manusia. Lihatlah, jika beberapa orang berpikir dengan satu cara dan yang lain berpikir dengan 

cara lain, mereka hanya akan membawa kebingungan bagi manusia. 

14 Esensi Firman ini tidak pernah berubah sejak awal manifestasinya ketika Aku berbicara kepada 

Anda melalui Damiana Oviedo. Makna ajaran-Ku sama. 

15 Tetapi di manakah esensi dari kata-kata itu? Apa yang terjadi pada mereka? Tersembunyi adalah 

tulisan-tulisan pesan-pesan Ilahi yang pertama kali di masa ini di mana Firman-Ku begitu banyak tersebar 

di antara kalian. Ajaran-ajaran ini perlu disampaikan agar besok Anda dapat menjadi saksi bagaimana 
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manifestasi ini dimulai. Dengan demikian, engkau akan mengetahui tanggal pengajaran-Ku yang pertama, 

isinya, dan yang terakhir, yang akan membawamu pada tahun 1950 - tahun yang ditentukan di mana masa 

pewahyuan ini akan berakhir. 

16 Hari ini engkau semua belum menduga kekacauan yang akan terjadi di dalam umat manusia 

setelah Firman-Ku dibungkam, engkau juga tidak dapat membayangkan angin puyuh yang akan 

dilepaskan oleh peristiwa seperti itu di antara bangsa-bangsa. Anda harus berhati-hati agar tanggung jawab 

Anda meningkat setiap kali, karena dengan setiap waktu yang baru, Anda akan memperoleh lebih banyak 

pencerahan. Warisan Anda sudah sangat besar, dan sangat penting bagi Anda untuk membaginya dengan 

sesama manusia, yang membutuhkan, sebelum Anda meninggalkan bumi ini. 

17 Buatlah hatimu peka sehingga kamu dapat memahami Firman-Ku, karena kamu belum 

memahaminya. Lalu, bagaimana engkau semua akan dapat menerima dan memahami Firman-Ku jika Aku 

memberikannya kepadamu besok dengan intuisi? 

18 Satukanlah dirimu dalam kebenaran dan dalam roh, dan janganlah memisahkan dirimu, bahkan 

dalam pencobaan yang paling berat sekalipun. Satu Tuhan, satu Kehendak dan satu Firman telah 

menyertai Anda. Oleh karena itu, tidak ada instruksi yang berbeda yang akan muncul di masa depan 

daripada yang telah diberikan kepada Anda saat ini. 

19 Akankah ada yang berani melanggar Kehendak-Ku? Ini berarti bahwa perselisihan dan 

permusuhan akan muncul di tengah-tengah umat ini, karena sementara beberapa orang akan berpegang 

teguh pada kebenaran, yang lain akan menggunakan kata-kata palsu untuk menyesatkan gereja-gereja dari 

jalan yang benar. 

20 janganlah menjadi lemah, umat, ingatlah setiap saat bahwa Aku telah memanggil kalian "kuat". 

Jika Aku tidak menipu imanmu dan telah membuktikan kepadamu bahwa makna Firman-Ku tidak 

berubah-ubah, bagaimana mungkin engkau menipu sesamamu dengan memberi mereka contoh yang 

buruk? Inilah saatnya bagi Anda untuk mempersiapkan apa yang akan Anda tinggalkan kepada generasi 

yang akan datang. 

21 Banyak yang berkata kepada-Ku di dalam hati mereka, "Guru, apakah Engkau meramalkan bahwa 

kami tidak akan setia kepada-Mu? Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi?" Dan Aku menjawab kamu 

sama seperti yang Kukatakan kepada rasul-rasul-Ku di Era Kedua: "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya 

kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan"; karena kamu semua tahu bahwa di antara mereka ada Seseorang 

yang mengkhianati dan menjual-Ku, dan kamu tidak tahu siapa yang melakukannya pada saat ini, 

meskipun ia menyebut dirinya murid-Ku. 

22 Roh-Ku memanggilmu, suara-Ku datang sebagai guru bagi hatimu, dan selamanya Roh Bapa 

Surgawimu akan berada di sekitarmu, mencarimu untuk membelai kamu. 

23 Aku adalah Tingkat Tertinggi yang harus dicita-citakan oleh setiap roh, karena dia yang 

mencapainya akan tahu bagaimana melihat semua keindahan ciptaan dan kemuliaan karya-karya Bapa-

Nya. 

24 Firman-Ku bekerja seperti pahat di dalam hatimu, membentuk jiwamu sampai membuatnya seperti 

Roh-Ku di dalam terang. 

25 Ingatlah bahwa anda tidak berada di hadapan pikiran yang kacau, tetapi di hadapan Dia yang 

membuktikan kepada anda kesempurnaan dan kebenaran Roh-Nya. Aku telah membawamu lebih dekat 

kepada pohon kehidupan, yang pada cabang-cabangnya tergantung buah-buah yang baik. Hari ini adalah 

pesta di Rumah-Ku, banyak orang berada di meja-Ku. Tetapi siapakah di antara mereka yang hadir yang 

akan berpaling dari-Ku besok? Saya sendiri yang tahu. 

26 Setiap orang yang menginginkan warisan rohani, datanglah ke meja-Ku, duduklah bersama-Ku dan 

makanlah roti ini sehingga ketika ia bangun, ia akan merasakan dirinya sebagai pemilik damai sejahtera-

Ku dan jiwanya akan menjadi mata rantai lain dalam rantai cinta yang sedang Kubentuk dan yang 

dengannya Aku menyatukan anak-anak-Ku. 

27 Datanglah, datanglah dan ketuklah pintu-pintu-Ku. Mendekatlah, hai orang-orang yang terbuang, 

makanlah dan kenakanlah pakaianmu, tetapi setelah itu berjalanlah di dalam jejak langkah-Ku. Pelajarilah 

hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh-Ku dan patuhilah, supaya kamu tidak meminum cawan 

kepahitan. Pahami: Barangsiapa yang meninggalkan jalan yang sempurna, ia akan meninggalkan kerajaan-

Ku dan berada dalam bahaya kematian. 
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28 Aku memberimu lebih dari yang dibutuhkan siapa pun. Mengapa? Supaya engkau dapat 

meneruskan kepada sesamamu banyak hal yang telah Kupercayakan kepadamu. Tetapi rohanikanlah diri 

Anda sehingga Anda tidak hanya tergerak oleh penderitaan yang dilihat oleh mata Anda, tetapi juga 

penderitaan yang berada di luar pandangan Anda, karena penderitaan-penderitaan itu tidak berada di luar 

wilayah aktivitas cinta kasih Anda. Kepekaan Anda juga tidak boleh terbatas pada bersimpati dengan 

penderitaan makhluk-makhluk di dunia ini. Tidak, Anda juga harus merasakan ketika suatu jiwa secara tak 

terlihat mendekati Anda dalam keinginannya untuk mendapatkan pertolongan penuh cinta kasih. Dalam 

kasus ini, hanya spiritualisasi yang akan mengungkapkan kebutuhan mereka kepada Anda. 

29 Betapa sukacita yang akan memenuhi Roh-Ku ketika melihat aliran kehidupan yang keluar dari 

dada-Ku mengalir dari satu orang ke orang lain, memuaskan dahaga mereka dan membasuh mereka bersih 

dari kotoran mereka. 

30 Manfaatkanlah hidup Anda sebaik-baiknya, karena hidup ini singkat; setahun adalah momen yang 

hilang dalam besarnya waktu. Ikutilah dengan rela hati maksud Bapa dan Anda tidak akan menyia-nyiakan 

satu momen berharga pun dari kehidupan yang dipercayakan kepada Anda. 

31 Aku telah memberitahumu bahwa perkenanan-Ku yang baik telah berakhir dan engkau harus 

berpikir dalam-dalam sehingga engkau memahami apa yang ingin Kukatakan kepadamu. Kesabaran yang 

saya miliki dengan kehidupan Anda yang egois dan materialistis telah mencapai batasnya. Namun 

demikian, Aku akan memberimu kebajikan baru, tetapi itu akan bersifat spiritual. 

32 Buku itu terbuka, akulah yang membukanya. Halaman-halamannya akan terus-menerus 

menunjukkan kepada Anda konten ilahi mereka. 

33 Tatapan-Ku memelukmu pada saat-saat ketika doamu telah sampai kepada-Ku. Di atas rohmu, 

Terang-Ku telah turun sebagai Bapa, sebagai Tuan dan sebagai Hakim. Ya, hai manusia, karena hari ini 

adalah hari Aku datang untuk menerima persembahanmu, untuk menanyakan kepadamu apa buah dari 

pekerjaan yang kamu persembahkan kepada-Ku hari ini. 

34 Pikiran Anda hening, hati Anda tertahan sejenak, dan hati nurani Anda mengikuti penilaian Anda. 

35 Aku tidak lagi menganggap kalian sebagai anak kecil, karena kalian adalah jiwa-jiwa agung yang 

telah ditempatkan oleh-Ku di jalan kesempurnaan spiritual sejak Era Pertama. Itulah sebabnya Aku telah 

menyebutmu sebagai anak sulung dan menjadikanmu orang kepercayaan dan ahli waris Roh-Ku. Itulah 

sebabnya sekarang Aku menuntut pertanggungjawaban dari Anda dan menanyakan apa yang telah Anda 

lakukan dengan jiwa Anda dan juga dengan tubuh ini yang telah dipercayakan kepada Anda sebagai alat. 

Aku telah mengutusmu di Era Ketiga ini dengan misi yang sulit untuk memberitahukan Terang Meterai 

Keenam, dan agar di sekitarmu dapat berkumpul orang banyak yang akan membentuk umat-Ku. Aku telah 

membuat diri-Ku dikenal melalui pikiran manusia untuk mengajar dan memperlengkapi Anda, dan telah 

menetapkan tahun 1950 sebagai akhir dari manifestasi ini. Tetaplah sadar akan hal ini, karena hari itu 

sudah dekat, dan engkau harus memeriksa dirimu sendiri dalam terang hati nurani, sehingga engkau dapat 

mengetahui apakah engkau telah menggunakan waktu yang dipercayakan kepadamu atau tidak. 

36 Aku telah mengaruniakan kepadamu anugerah persekutuan dengan dunia rohani yang penuh 

cahaya sehingga dapat meringankan hari kerjamu, dan Aku telah mengutus Elia di hadapanmu sehingga ia 

dapat membuka jalan bagimu dan menguatkanmu dalam pencobaan. Aku telah mengutus Malaikat 

Perdamaian kepadamu agar engkau dapat merasakan pengaruhnya yang melindungimu dari ancaman 

peperangan dan kekuatan alam yang tak terkendali. 

37 Aku berbicara kepadamu sebagai Bapa; tetapi jangan mencari Aku sebagai Hakim. Aku 

mengasihimu dan telah lama menunggumu; tetapi jangan lupa bahwa penghakiman-Ku atas alam semesta 

tidak akan ada habisnya, dan bahwa engkau akan dipersatukan dalam diri-Ku untuk membawa Firman 

Tuhan ke mana-mana. 

38 Jika Anda menginginkan kedamaian dan kebahagiaan, dan jika Anda ingin mendapatkan kesehatan 

dan kesejahteraan, sadarilah bahwa Anda hanya akan mendapatkan karunia-karunia kasih karunia ini jika 

Anda mengasihi sesama Anda, memaafkan mereka yang menyinggung perasaan Anda, dan berbagi roti 

Anda dengan mereka yang membutuhkan - roti Roh yang tak habis-habisnya yang telah saya berikan 

kepada Anda dalam kelimpahan. 

39 Jadilah roh-roh perdamaian di masa-masa perang ini, ketika doa Anda akan menjadi mantel 

persaudaraan yang menyebar ke seluruh dunia. 
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40 Saya merenungkan bumi yang memerah dengan darah manusia dan orang-orang yang tidak 

menghentikan kejahatan mereka. Tariklah damai sejahtera-Ku ke atas dunia, karena jika tidak, keadilan-

Ku akan ditegakkan dari bangsa ke bangsa, dan engkau juga harus menjawab kepada-Ku atas kurangnya 

amalmu. 

41 Aku tidak ingin melihatmu di hadapan-Ku sebagai tertuduh, Aku selalu ingin menganggapmu 

sebagai anak-anak-Ku yang selalu siap untuk ditolong oleh kasih-Ku sebagai Bapa. Aku telah 

menciptakanmu untuk kemuliaan roh-Ku dan agar kamu dapat menyegarkan dirimu di dalam Aku. 

42 Aku tidak berkutat melihat pelanggaranmu, dan Aku juga tidak ingin melihat dosamu. Aku ingin 

melihat di dalam dirimu tekad untuk memperbaiki dan semangat rohani dalam pekerjaan-Ku. 

43 Belajarlah untuk mengasihi Aku secara rohani sebagaimana Aku mengasihi engkau dan 

menghapus noda-nodamu melalui pengampunan-Ku. Jika kehidupan di lembah air mata ini adalah 

pengasingan bagimu, menangislah dan hilangkan rasa sakitmu bersama-Ku, ambillah keberanian baru, 

karena jiwamu dimurnikan dalam prosesnya. Pikullah salib Anda dengan kesabaran dan kepasrahan, dan 

biarkan nyala api iman dan pengharapan bersinar di dalam hati Anda. 

44 Lihatlah di sekeliling Anda dan lihatlah umat manusia yang yatim piatu karena kedamaian. Tetapi 

maafkanlah dia jika konsekuensi perang dirasakan oleh Anda. 

45 Aku memberkati mereka yang telah bertahan dalam pencobaan yang Aku kirimkan kepada 

mereka, Aku memberkati mereka yang telah bekerja di kebun anggur-Ku. Saya memberkati tangan-tangan 

yang telah menyembuhkan orang sakit dan para pria dan wanita yang telah diperbaharui secara moral. Aku 

memberkati orang sakit yang telah memberkati-Ku di tengah-tengah rasa sakit mereka, dan semua orang 

yang mengaitkan manfaat yang telah mereka terima dengan perawatan-Ku yang penuh kasih. Tetapi Aku 

tidak hanya memberkati orang yang mengasihi atau mengakui Aku, Aku memberkati semua anak-anak-Ku 

dengan kasih yang sama. 

46 Adalah Kehendak-Ku agar engkau menghilangkan semua fanatisme dan juga semua yang tidak 

berguna dalam kultus agamamu, karena Aku ingin menemukan tempat perlindungan yang benar bagi 

Keilahian-Ku di dalam rohmu. 

47 Taruhlah balsem penyembuh-Ku pada orang sakit; tetapi jika, dengan segala persiapan batin dan 

amalmu, engkau tidak dapat menyembuhkan beberapa dari mereka, serahkanlah masalah itu kepada-Ku 

dan Aku akan menjawabnya. Saya katakan kepada Anda: Jika salah satu murid-Ku mencapai spiritualitas 

yang sempurna, ia akan menjadi seperti Yesus, yang menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan 

orang mati dengan penglihatan, dengan suara, dengan kehendak, atau hanya dengan sentuhan. 

48 Murid-murid, sama seperti Aku telah turun untuk menerima buah dari umat ini, demikian pula Aku 

akan mengumpulkan hasil panen dan upeti dari seluruh alam semesta, dari semua kekuatan alam, dari 

semua kerajaan, dari semua dunia dan tempat tinggal, dari semua makhluk yang dikenal dan tidak dikenal 

manusia, dari yang paling sempurna hingga yang paling jauh dari kesempurnaan. Kepada semua orang 

Aku mencurahkan cahaya-Ku dan membuat mereka merasakan kehadiran-Ku. 

49 Umat manusia hidup secara spiritual di Era Ketiga. Tetapi siapa pun yang tidak tahu apa arti "Era 

Ketiga" harus belajar dan membenamkan dirinya dalam Firman-Ku, yang membuat wahyu yang luar biasa 

bagimu; meskipun banyak dari apa yang masih harus engkau pelajari untuk dipahami, engkau tidak akan 

mengetahuinya dalam kehidupan ini, karena kecerdasanmu tidak cukup untuk memahaminya. Ketika 

Anda memasuki kehidupan spiritual, Aku akan memberikan wahyu-wahyu baru kepada Anda. 

50 Pada saat ini Aku berbicara kepada bangsa-bangsa di bumi. Semua memiliki cahaya-Ku; dengan 

cahaya itu mereka akan merenungkan bahwa mereka telah berani membuang kehidupan seolah-olah 

mereka adalah pemiliknya. Sungguh Aku berkata kepadamu, kehancuran dan penderitaanmu telah 

menyebabkan pertobatan yang mendalam dalam diri banyak orang dan telah membangunkan jutaan orang 

kepada terang yang mencari-Ku dan berseru kepada-Ku, dan dari mereka teriakan ratapan naik kepada-Ku 

dengan bertanya: Bapa, tidakkah perang tidak akan berakhir pada tahun 1945, dan tidakkah Engkau akan 

mengeringkan air mata kami dan membawa kami kedamaian? 

Nubuat yang diterima pada tanggal 1 Januari 1945 

51 Di sini Aku hadir di antara kamu, wahai ketujuh bangsa! Tujuh kepala, kamu yang telah bangkit di 

hadapan-Ku di dunia! 
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52 Saya mencerahkan Anda. Keadilan-Ku masih akan menimpamu dengan berat; tetapi Aku 

memberimu kekuatan, menyentuh hatimu dan memberitahumu: tujuan ambisiusmu akan diruntuhkan, 

kekayaannya akan dirampas darimu dan tidak akan diberikan kepada siapa pun. 

53 JERMAN: Aku menghantui kesombonganmu saat ini dan mengatakan kepadamu: persiapkanlah 

dirimu, karena benihmu tidak akan binasa. Engkau telah meminta kepada-Ku tanah baru, tetapi manusia 

telah mengganggu Nasihat-Ku yang tinggi. Aku menundukkan lehermu dan berkata kepadamu: Ambillah 

Kekuatan-Ku dan percayalah kepada-Ku dan Aku akan menyelamatkanmu. tetapi jika engkau tidak mau 

percaya kepada-Ku dan menyerah pada kesombonganmu, engkau akan jatuh dan menjadi budak dunia. 

Tetapi ini bukan Kehendak-Ku, karena ini adalah waktu ketika Aku menggulingkan para tuan dan 

membebaskan para budak dan tawanan. Ambillah cahaya-Ku dan bangkitlah. 

54 RUSIA: Roh saya melihat segalanya. Dunia tidak akan menjadi milik Anda. Akulah yang akan 

memerintah atas kamu semua. Engkau tidak akan dapat menghapuskan Nama-Ku, karena Kristus yang 

berbicara kepadamu akan memerintah atas semua manusia. 

55 Bebaskan dirimu dari materialisme dan persiapkan diri untuk kehidupan baru, karena jika hal ini 

tidak terjadi, Aku akan mematahkan kesombonganmu. Aku memberimu cahaya-Ku. 

56 ITALIA: Engkau tidak lagi menjadi tuan seperti di masa lalu; hari ini ejekan, perbudakan dan 

perang telah menghancurkanmu. Sebagai akibat dari kemerosotan Anda, Anda sekarang sedang menjalani 

pemurnian yang luar biasa. tetapi Aku berkata kepadamu: perbaharui dirimu, singkirkan fanatisme dan 

penyembahan berhala, dan aku mengakui Aku sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Aku akan 

mencurahkan inspirasi dan cahaya baru kepadamu. Ambillah balsem penyembuhan-Ku dan saling 

memaafkan. 

57 FRANCE: Engkau membawa penderitaanmu ke hadapan-Ku. Ratapanmu mencapai takhta-Ku 

yang tinggi. Saya menerima Anda. Dahulu engkau mengangkat dirimu kepada Tuhan, sekarang engkau 

hanya menunjukkan kepada-Ku rantai yang engkau seret bersamamu. Anda tidak melihat atau berdoa. 

Engkau telah menyerahkan dirimu kepada kesenangan daging dan naga telah menjadikanmu mangsa. 

Tetapi Aku akan menyelamatkanmu, karena ratapan istri-istrimu dan tangisan anak-anakmu sampai 

kepada-Ku. Engkau ingin menyelamatkan dirimu sendiri dan Aku mengulurkan tangan-Ku kepadamu, 

tetapi sungguh Aku berkata kepadamu: Perhatikan, berdoalah dan ampunilah! 

58 Pada saat ini saya juga menerima Anda. Aku melihat hatimu - bukan dari batu, tetapi dari logam, 

dari emas. Otak logam Anda saya lihat mengeras. Aku tidak menemukan cinta kasih dalam dirimu, tidak 

menemukan spiritualitas. Saya hanya melihat megalomania, ambisi dan keserakahan. 

59 Lanjutkan, tetapi saya bertanya kepada Anda: Kapankah benih-Ku akan berakar dalam di antara 

kamu? Kapankah Anda akan merobohkan "Anak Sapi Emas" dan "Menara Babel" untuk mendirikan Bait 

Suci Tuhan yang sejati? Aku menyentuh hati nurani kalian, dari yang pertama sampai yang terakhir, dan 

mengampuni kalian. Aku mencerahkanmu sehingga di saat-saat tertinggi, ketika cobaan mencapai 

klimaksnya, pikiranmu tidak menjadi bingung, tetapi berpikir dengan jernih dan ingat bahwa Aku datang 

di hadapanmu. 

60 Aku memberimu terang, kuasa dan otoritas. Jangan mencampuri Nasihat-Ku yang Tinggi, karena 

jika engkau tidak menaati ketetapan-Ku atau melewati batas yang Aku tarik, rasa sakit, kehancuran, api, 

wabah penyakit, dan kematian akan menimpamu. 

61 JEPANG: Saya menerima Anda dan berbicara kepada Anda. Aku telah masuk ke tempat kudus-

Mu dan telah melihat segala sesuatu. Engkau tidak ingin menjadi yang terakhir, engkau selalu ingin 

menjadi yang pertama, tetapi sungguh Aku berkata kepadamu: benih ini tidak berkenan di hadapan-Ku. 

Anda perlu meminum cawan penderitaan sehingga hati Anda dapat dimurnikan. Penting agar bahasa Anda 

bercampur dengan bahasa lain. Sangat penting bagi dunia untuk mendekat kepada anda. Ketika dunia 

menemukan dirinya siap dan murni, ia akan membawakan benih yang akan Kuberikan kepadamu, karena 

Aku tidak melihat seorang pun yang siap. 

62 Aku tidak melihat benih keilahian-Ku di dalam dirimu. Tetapi saya akan membuka jalan. Tak lama 

lagi akan terjadi kekacauan gagasan di alam semesta, kebingungan ilmu pengetahuan, pendapat dan teori; 

dan setelah kekacauan ini, Cahaya akan mencapai Anda. 

63 Saya mempersiapkan Anda semua dan memaafkan Anda dan memastikan bahwa Anda mengambil 

jalan yang benar. Ketika waktunya ditentukan dan perdamaian datang kepada bangsa-bangsa, janganlah 
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bandel, jangan mengganggu Nasihat-Ku yang tinggi, atau menentang Kehendak-Ku. Ketika bangsa-

bangsa telah berdamai, janganlah mengkhianati mereka, karena pada saat itu Aku akan membawa 

penghakiman-Ku ke atasmu. 

64 Tujuh negara! Tujuh kepala! Bapa telah mengandung Anda. Di hadapan-Mu, di bawah kekuasaan-

Mu, ada dunia. Anda bertanggung jawab kepada-Ku untuk itu! 

65 Biarlah terang "Kitab Tujuh Meterai" ada di setiap bangsa, sehingga manusia dapat 

memperlengkapi diri mereka sendiri sesuai dengan Kehendak-Ku. 

Damai sejahtera-Ku menyertai Anda! 
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Instruksi 128 
1 Aku membawakan Firman-Ku, yang merupakan tangga yang menuntun ke dalam Kerajaan-Ku. 

Jika Anda menyadari apa yang saya ajarkan kepada Anda, Anda akan terbangun untuk kehidupan baru. 

Setiap orang yang ingin menyempurnakan dirinya sendiri akan menemukan jalan yang diaspal. Suara-Ku 

memanggil kalian karena kalian semua adalah anak-anak-Ku yang sangat dikasihi. 

2 Datanglah kepada-Ku dan milikilah kerajaan-Ku. Datanglah, hai anak-anak dan pemuda-pemuda, 

karena Aku berkenan mendengar permintaanmu. Kalian para wanita lajang, Akulah pasangan suci yang 

ingin menemani kalian; para pria terkasih, milikilah Aku. Aku melihat kamu semua dikalahkan oleh 

pencobaan, tetapi Aku akan membangkitkan kamu dari pencobaan itu. Jangan terkejut bahwa saya 

mencari Anda untuk hal ini. tidakkah engkau melihat bagaimana kasih tercermin dalam kepedulian-Ku? 

Tidakkah Anda melihat bagaimana Bunda menangis karena cinta kepada umat manusia? Cawan yang 

kalian minum sangat pahit, tetapi cawan itu memurnikan kalian, karena air mata yang kalian tumpahkan 

ini seperti sari-sari yang dicurahkan Magdalena ketika ia mengurapi kaki Yesus. Sekarang, seperti dulu, 

Aku mengampuni dosa-dosamu. 

3 Anda pergi ke seluruh dunia untuk menghadapi kejahatan dan harus melewatinya tanpa mencemari 

diri Anda sendiri. Tetapi kekuatan-Ku menopangmu sehingga engkau tidak jatuh, karena tanpa itu engkau 

akan menjadi lemah. Jadilah bijak, berjaga-jaga, berdoa, dan Anda akan menjadi tak terkalahkan. 

4 Saya melihat umat manusia miskin secara spiritual, karena kekuatan yang diperolehnya adalah 

materi. Dibandingkan dengan spiritual, pekerjaan material itu kecil, ini tidak akan membuat jiwa abadi. 

Hanya jasa-jasa yang diperoleh dalam perjuangan untuk kebaikan yang akan memberikan kehidupan kekal 

dan membuatnya kuat. 

5 Orang yang sombong percaya bahwa ia memiliki kekuatan, meskipun kunjungan mengingatkannya 

di setiap langkah bahwa ia tidak berdaulat, bahwa "kehebatannya" itu menipu. Gunakanlah kekuatan yang 

Kuberikan kepadamu untuk melakukan kebaikan. 

6 Jangan meragukan firman-Ku. Aku membawakanmu benih iman sehingga engkau dapat 

memupuknya dan melalui hal yang sama belajar untuk menghargai mukjizat-Ku. Aku telah menempatkan 

cahaya hati nurani di dalam rohmu sehingga engkau dapat mengetahui hukum-hukum yang telah 

Kuberikan kepadamu, dan dengan hukum-hukum itu engkau dapat membimbing jiwa dan ragamu. Dalam 

petunjuk-Ku, engkau akan menemukan kesehatan, kedamaian dan sukacita. Itulah sebabnya Aku telah 

mengatakan kepadamu bahwa siapa pun yang mencicipi roti ini tidak akan pernah lapar lagi. 

7 Aku menunjukkan diri-Ku kepadamu sehingga engkau dapat mengenali-Ku dan kemudian 

meneruskan pengetahuan yang Aku berikan kepadamu saat ini sebagai warisan. 

8 Anda hidup di masa sekarang dan tidak tahu apa yang telah Kutakdirkan untuk masa depan Anda. 

Aku sedang mempersiapkan pasukan besar roh-roh yang akan tinggal di bumi, membawa misi yang rumit, 

dan engkau harus tahu bahwa banyak dari engkau semua akan menjadi orang tua dari makhluk-makhluk 

yang di dalamnya para utusan-Ku akan berinkarnasi. Tugas Anda adalah mempersiapkan diri Anda secara 

batiniah sehingga Anda bisa tahu bagaimana menerima dan membimbing mereka. 

9 Bumi dipersiapkan oleh-Ku dan murni seperti Aku menciptakannya. Jika ada sesuatu yang buruk 

di atasnya, itu adalah perbuatan manusia. Betapa banyak kejahatan yang telah Anda ciptakan melalui dosa 

Anda, umat manusia, meskipun seseorang mungkin mengatakan bahwa Anda tidak bertanggung jawab 

atas apa yang terjadi di masa lalu. Tetapi Aku menjawabmu: Jiwamu telah mendiami bumi pada waktu 

yang lain, ia telah absen dan telah menodai bumi. Apakah Anda tahu siapa Anda? Betapa banyak usaha 

yang harus Anda lakukan untuk menebus kesalahan kepada umat manusia atas semua yang telah Anda 

tolak. 

10 Ketika anda lelah, bersandarlah pada tongkat doa, karena melaluinya anda akan mendapatkan 

kembali kekuatan. Saat engkau mendengar Firman-Ku, engkau akan naik ke wilayah yang lebih tinggi di 

mana engkau akan merasakan Hadirat-Ku. Pahamilah bahwa untuk memenuhi Hukum-Ku, tidaklah cukup 

untuk membangkitkan jiwa dengan cara berdoa; engkau juga harus melakukan pekerjaan kasih dan belas 

kasihan. 

11 Waktunya sudah semakin dekat ketika reli ini akan berakhir. Tetapi selalu sadarlah bahwa Roh-Ku 

tidak akan meninggalkanmu. 
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12 Ketika Aku berhenti membuat diri-Ku dikenal dalam bentuk ini, itu akan menjadi tanda bahwa 

periode persiapan telah berakhir. Aku akan memeteraikan pikiran mereka yang telah melayani-Ku, dan 

akan memberi mereka istirahat dalam masa kerja keras yang besar, dan akan memberikan upah kepada 

mereka yang telah menjadi hamba yang taat di kebun anggur-Ku. Kepada mereka Aku akan meninggalkan 

damai sejahtera Roh-Ku. Tetapi mereka akan terus menjadi instrumen dari wahyu yang lebih tinggi. 

13 Sama seperti "Firman" tidak lagi menjadi daging setelah berada di dalam Yesus, demikian pula 

perwujudan Roh-Ku melalui manusia tidak akan terulang kembali. Hanya cahaya-Ku yang akan terus 

memancar dari tak terhingga untuk membimbingmu secara spiritual di jalan yang benar. 

14 Perhatikan cahaya ini dan Anda tidak akan menyimpang dari jalan yang benar. Patuhilah hukum-

hukum-Ku, maka iman dan kepercayaan pada karunia-karunia rohanimu akan menjadi sangat besar. 

Pahamilah apa kuasa Maria, Yesus dan Elia, karena Aku telah memberikan kepadamu bagian di dalamnya. 

15 Bergembiralah dalam menaati ketetapan-Ku, yang tidak akan menjadi pengorbanan, melainkan 

sukacita bagi rohmu. Jadilah seperti anak-anak kecil di sisi Bapa mereka, percaya dan berharap kepada-

Nya. 

16 Saya telah melihat orang-orang ini berdoa untuk kemanusiaan, mencintainya dan terinspirasi oleh 

cinta kasih Sang Guru. Rasa sakit Anda juga besar, tetapi inilah yang akan menyatukan Anda dan 

menjadikan Anda keluarga sejati. Aku akan menghiburmu di sepanjang perjalanan hidupmu sampai 

engkau mencapai tanah perjanjian. 

17 Kedamaian yang Anda harapkan akan datang dan akan sama besarnya dengan rasa sakit yang 

Anda rasakan. Penyatuan (semua komunitas spiritual) juga akan datang, tetapi sebelum itu Aku akan 

mengirimkan kepadamu pengumuman-pengumuman yang memberitakan dekatnya waktu ketika nubuat-

nubuat ini akan digenapi. 

18 Selamat datang, Anda yang telah melewati ambang batas zaman baru. Anda sudah mendengar 

bunyi lonceng yang menenangkan dan berkumpul untuk mendengar suara panggilannya karena anda sudah 

mengenali bahwa itu adalah suara Bapa anda yang mengundang anda untuk mendengarkan Dia. Keinginan 

dan ketaatan ini menyebabkan suara-Ku dikenali olehmu ketika mencapai hatimu. 

19 Karena Anda tidak tahu panjangnya kehidupan (duniawi) yang telah diberikan kepada Anda, maka 

penting bagi Anda untuk berangkat sejak saat ini, karena betapapun jauhnya jalan hidup Anda, itu akan 

selalu penuh dengan insentif bagi Anda untuk mencapai tujuan. Dalam setiap waktu, sebuah misteri telah 

terungkap di depan mata Anda. Pada Waktu Ketiga ini, ketika Firman-Ku menjadi buah rohani untuk 

menyehatkanmu, Aku akan menyatakan kepadamu apa yang disimpan untuk rohmu. Firman-Ku mengalir 

kepada mereka yang rendah hati secara rohani dan mereka yang sederhana dalam pikiran mereka, karena 

Firman-Ku bagaikan aliran air yang jernih yang, dalam mengalir melalui pikiran dan dari pikiran ke hati 

dan dari sana ke roh, tidak ternoda oleh kotoran yang ditemuinya dalam perjalanannya. 

20 Selama ini saya belum memasuki debu dunia. Hanya Roh-Ku yang ditemukan di bait dalam yang 

ada di kedalaman keberadaanmu, di mana Aku meninggalkan jejak langkah kaki-Ku. Kalian yang sudah 

duduk di meja Tuhanmu tahu rasa roti ini, anggur ini dan buah-buahan ini sehingga kalian tidak akan 

pernah jatuh ke dalam tipu daya. 

21 Aku mendapati jiwamu sakit, tetapi Aku menempatkan diri-Ku di hadapannya dan mengatakan 

kepadanya: "Akulah Jalan; Aku menawarkan pertolongan-Ku kepadamu. Arahkan dirimu sesuai dengan 

firman-Ku dan engkau akan mencapai negeri yang engkau cari." 

22 Ketika Anda tidak tahu tentang kehidupan spiritual, Anda menghujat Tuhan ketika Anda merasa 

putus asa dan ingin mati untuk beristirahat - seperti yang Anda pikirkan - tanpa mengetahui bahwa 

istirahat seperti yang Anda bayangkan tidak ada, karena roh menemukan kebahagiaan sempurna hanya 

dalam aktivitas. Ketidakaktifan adalah egoistik, dan egoisme adalah milik daging, bukan milik roh. Hanya 

tubuh yang menemukan istirahat ketika nafas terakhir kehidupan dipadamkan di dalamnya. 

Rasionalkanlah dirimu, wahai manusia, sehingga engkau dapat melihat wajah Gurumu, yang tersenyum 

kepadamu dengan kelembutan dan kedamaian. 

23 Seperti benih yang berlipat ganda dan menyebar, ajaran-Ku akan menyebar ke seluruh umat 

manusia untuk menyelamatkannya. Bukan hanya mereka yang mendengar Aku yang akan diselamatkan, 

tetapi juga mereka yang tidak memiliki hak istimewa untuk mendengar Firman ini. 
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24 Kepada umat ini Aku telah mencurahkan karunia-karunia rohani yang esok hari akan membuat 

ladang-ladang menjadi subur, di mana cinta kasih, kerukunan, dan damai sejahtera akan bertunas; karena 

benih-Ku akan dibawa oleh utusan-utusan-Ku ke tanah yang luas, ke provinsi-provinsi dan ke kota-kota. 

25 Aku telah mencari Anda di dalam sel Anda karena Anda adalah tahanan materialisme, egoisme 

dan dosa. Tetapi Aku telah membebaskan Anda untuk membawa Kabar Baik ini ke dalam hati. Engkau 

tidak akan pernah bisa menjauh dari-Ku. Anda adalah daun-daun yang lembut di pohon kehidupan yang 

perkasa, Anda adalah cabang-cabang atau tunas-tunas. Melalui jiwa Anda mengalir getah pohon. Inilah 

perjanjian yang menyatukanmu dengan-Ku dan yang tidak akan pernah bisa dihancurkan. Pohon itu adalah 

keluarga, di dalamnya ayah, ibu, dan anak-anak bersatu selamanya. Di dalamnya semua anak Tuhan harus 

mengakui diri mereka sebagai saudara dan saudari: Saudara kandung tidak hanya berdasarkan prinsip atau 

asal usul, tetapi juga berdasarkan cinta kasih. 

26 Simbol dari pohon ini adalah salib tempat engkau memaku-Ku. 

27 Di sinilah Sang Guru mempermanis jalan Anda dengan Firman-Nya; karena mereka yang pernah 

merasakan kedamaian di jalan ini sulit untuk meninggalkannya, atau jatuh kembali ke dalam kesalahan 

kehidupan masa lalu mereka, di mana angin puyuh mencambuk mereka. Firman-Ku, yang selalu penuh 

dengan ajaran dan wahyu baru, menghidupkanmu sehingga engkau tidak diam, atau mundur. 

28 Berkali-kali Aku katakan kepadamu untuk memanfaatkan waktu ketika Aku memberimu 

pengajaran-Ku dengan Firman-Ku, karena ketika saat kepergian-Ku tiba, engkau tidak akan lagi 

mendengar "burung bulbul" ini berdetak. 

29 Saya ingin yang "pertama" menjadi guru yang baik bagi yang "terakhir". Ketahuilah bahwa di 

antara mereka akan datang roh-roh besar yang - setelah melewati wadah penderitaan 

- akan merangkul pekerjaan rohani-Ku dengan kasih yang besar dan dengan pengajaran-Ku di dalam hati 

mereka dan dorongan-Ku di dalam roh mereka akan memulai perjuangan mereka di antara manusia. 

30 Biarlah Aku mengajarimu, mempersiapkanmu dan mengujimu sehingga engkau menjadi kuat dan 

imanmu menjadi benar. Aku akan menggunakanmu sebagai alat Kehendak-Ku dan melalui perantaraanmu 

Aku akan menyelesaikan banyak pekerjaan. Melalui bibirmu Aku akan berbicara kepada orang banyak, 

dan dari antara mereka Aku akan memilih orang-orang yang akan mengikuti-Ku pada waktu ini. 

31 Dipenuhi dengan amal, rasakan tragedi kemanusiaan, pahami cobaan dan penebusannya sehingga 

Anda dapat berdoa dan memperhatikannya. Ingatlah bahwa Guru tidak meninggalkan Anda di saat-saat 

krisis, sehingga sebagai murid-murid-Ku, Anda dapat melakukan hal yang sama untuk sesama Anda. 

32 Apakah engkau semua berpikir bahwa engkau semua sangat diperlukan agar pesan-Ku sampai ke 

hati sesama manusia? Tidak, manusia, tetapi engkau harus memenuhi misi yang telah Kupercayakan 

kepadamu dan untuk pencapaiannya Aku memberikan kepadamu semua yang diperlukan. Tahukah Anda 

apa yang bisa dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki apa pun yang bisa ditawarkan kepada Anda hari 

ini untuk Anda lakukan besok? 

33 Pemurnian besar membebani umat manusia, dan engkau dapat merasakan keadilan-Ku bahkan di 

udara yang engkau hirup. Tetapi cawan penderitaan ini akan mengubah umat manusia secara moral dan 

spiritual. 

34 Berjuanglah untuk pembaharuanmu, dan jangan lagi menjadi anak-anak kecil di hadapan 

pengajaran-Ku, sehingga sedikit demi sedikit kamu dapat menjadi murid - bukan hanya karena apa yang 

kamu pahami, tetapi karena apa yang kamu praktikkan. 

35 Beristirahatlah di bawah naungan pohon ini, wahai para pengembara yang letih, dan kemudian, 

ketika kalian telah mendapatkan kembali kekuatan kalian, jadilah penjaga pohon dan rawatlah pohon ini. 

Kepedulian dan cinta kasih untuk melestarikannya akan seperti air yang membuat bumi subur dan 

menyegarkannya. Kemudian Engkau akan menyebabkan cabang-cabang tumbuh sehingga naungannya 

akan menyebar dan banyak orang yang membutuhkan akan menemukan perlindungan di bawahnya. 

Banyak orang akan datang menginginkan kesehatan dan kedamaian rohani, dan Anda harus bersiap-siap, 

karena di pohon ini mereka akan menemukan buah yang tidak dapat mereka temukan di tempat lain. 

36 Biarlah doa muncul dari rohmu untuk perdamaian dunia dan untuk pencerahan bagi mereka yang 

memerintah bangsa-bangsa, karena engkau tidak boleh keras hati dan keras pikiran, agar Pekerjaan-Ku 

tidak terhenti. Saat ini saya sedang menanam dan menyebarkan "pohon-pohon" saya di banyak daerah 
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untuk menyelamatkan hati yang tersesat. "Pohon-pohon" ini memiliki tugas untuk menghilangkan 

fanatisme (agama) dan penyembahan berhala manusia. 

37 Sekali lagi saya katakan kepada Anda: Akulah Jalan; jangan lagi berjalan di jalan yang berbahaya. 

38 Semua komunitas ini, bersatu, akan membentuk rintangan yang akan dihadirkan Elia kepada 

Tuhannya. Tetapi kamu yang ditugaskan untuk mengawasi komunitas-komunitas ini, bukalah telingamu 

untuk mendengar Firman-Ku, yang akan menjadi terang yang dengannya kamu akan meluruskan jalan 

yang bengkok. 

39 Sungguh Aku katakan kepadamu bahwa engkau memiliki Aku yang sangat dekat dalam esensi 

Firman-Ku, dan engkau juga memiliki "Dunia Rohani"-Ku bersamamu melalui bantuan, perlindungan, dan 

nasihatnya. Rahmat-Ku menguatkanmu sehingga engkau tidak menjadi putus asa di jalan, karena misi 

yang engkau terima saat ini sangat rumit. Tetapi saya meninggalkan Anda dilengkapi dengan karunia-

karunia rohani yang diperlukan agar Anda dapat maju. 

40 Pikullah salib Anda bukan sebagai beban tetapi sebagai berkat. 

41 Semoga belas kasihan-Ku menyertai engkau sebagai Bapa dan petunjuk-Ku sebagai Guru. Rasakan 

kehangatan dan damai sejahtera-Ku, dan Aku jamin bahwa di akhir pengajaran-Ku, imanmu akan lebih 

besar dan engkau akan memiliki lebih banyak keberanian untuk menghadapi pertempuran. 

42 Firman-Ku akan menjadi perisai di dalam hatimu dan pedang di bibirmu. Tetapi ketahuilah 

bagaimana menggunakannya dengan benar dalam pertempuran maupun dalam kedamaian. 

43 Inilah Juruselamat Anda. Bukankah engkau tidak mencari-Ku dengan susah payah dalam segala 

hal? Tidakkah engkau berseru kepada-Ku dengan nyanyian pujian dan mazmur untuk menyelamatkanmu? 

Nah, inilah aku, meskipun sekarang aku datang dalam bentuk yang tidak Anda duga. Tetapi bentuknya, 

yang bukan hal baru, jangan sampai mengasingkan Anda. Sebaliknya, berusahalah untuk mencari esensi 

dari ajaran-Ku, dan engkau akan meyakinkan dirimu sendiri bahwa nada yang Aku gunakan untuk 

berbicara kepadamu, cinta kasih yang dicurahkan oleh firman-Ku kepadamu, dan kebijaksanaan yang 

bersinar dalam setiap ajaran-Ku, adalah bahasa yang dipahami oleh rohmu. 

44 Gunakan cahaya Firman-Ku dan bebaskan dirimu dengannya, karena untuk waktu yang lama 

engkau telah disibukkan hanya dengan hal-hal duniawi dan telah menjadi penjaga barang-barang duniawi, 

tanpa memperhitungkan bahwa jiwa ditakdirkan untuk kembali ke rumahnya yang lama dan bahwa 

engkau harus mempersiapkan bekal dan tongkat yang akan membantunya dalam perjalanannya. 

45 Orang-orang berjuang untuk keabadian di dunia dan mencoba mencapainya melalui karya-karya 

material, karena kemuliaan duniawi - meskipun bersifat sementara - menyengat mata, dan mereka 

melupakan kemuliaan roh karena mereka meragukan keberadaan kehidupan itu. Kurangnya iman dan 

tidak adanya spiritualisasi yang telah menempatkan selubung skeptisisme di depan mata manusia. 

46 Jika umat manusia ini beriman kepada Firman-Ku, membawa-Ku di dalam hati mereka, mereka 

akan selalu menghadirkan kalimat-Ku yang pernah Kukatakan kepada orang banyak yang mendengarkan-

Ku: "Sungguh Aku berkata kepadamu, bahkan jika engkau hanya memberikan segelas air, itu tidak akan 

tanpa imbalan." 

47 Tetapi orang-orang berpikir: jika mereka memberikan sesuatu dan tidak mendapatkan imbalan apa 

pun, mereka mempertahankan apa yang mereka miliki dengan menyimpannya untuk diri mereka sendiri 

saja. 

48 Sekarang Aku katakan kepadamu bahwa di dalam keadilan-Ku ada keseimbangan yang sempurna 

sehingga engkau tidak pernah takut untuk memberikan apa pun dari apa yang engkau miliki. Apakah Anda 

melihat orang-orang yang mengumpulkan dan menumpuk harta dan tidak pernah membiarkan orang lain 

berbagi dalam harta mereka? Orang-orang itu membawa roh mereka yang sudah mati di dalam diri 

mereka. 

49 Di sisi lain, mereka yang membaktikan diri mereka untuk memberikan segala sesuatu yang mereka 

miliki kepada sesama mereka sampai nafas terakhir keberadaan mereka, sampai mereka melihat diri 

mereka sendiri sendirian, ditinggalkan dan miskin di saat-saat terakhir mereka - mereka selalu dibimbing 

oleh cahaya iman yang menunjukkan kepada mereka dari kejauhan kedekatan 'Tanah Perjanjian' di mana 

cinta-Ku menanti mereka untuk memberi mereka kompensasi atas semua pekerjaan mereka. 
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50 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, orang-orang perkasa di zaman ini akan berakhir untuk 

memberi jalan bagi mereka yang, karena cinta dan belas kasihan terhadap sesamanya, akan menjadi besar 

dan kuat, perkasa dan bijaksana. 

51 Murid-murid, terimalah Firman-Ku sebagai bukti lain dari kasih-Ku kepadamu. Rasakan balsem 

penyembuhan-Ku di dalam tubuh dan jiwa Anda. Tetapi jika hati nuranimu mengatakan kepadamu bahwa 

rasa sakitmu adalah akibat dosamu, buanglah itu dari keberadaanmu, karena dalam ajaran-Ku engkau akan 

menemukan kekuatan untuk mengatasi kelemahan dagingmu. Datanglah kepada-Ku, kalian semua, agar 

Aku bisa memberimu kekuatan untuk mencapai pembebasan spiritualmu. 

52 Biarlah anak-anak datang kepada-Ku. Biarlah para pemuda mendekat kepada-Ku. Pria dan wanita - 

beberapa di masa jayanya dan yang lainnya di usia tua datang kepada-Ku, Aku ingin bersukacita di 

hadapan-Mu, ingin mendengar suara-Mu memanggil-Ku Bapa. 

53 Orang-orang berdosa, menangislah kepada Guru anda sehingga air mata anda bisa menyucikan 

anda. Tetapi biarlah tangisanmu seperti pertobatan Magdalena, sehingga kasihmu dapat sampai kepada-Ku 

seperti doa orang berdosa yang bertobat itu. 

54 Kalahkan kesombongan anda sehingga anda bisa menjadi rendah hati terhadap saudara-saudara 

anda. Kerendahan hati adalah kemenangan, kesombongan adalah kekalahan, bahkan jika Anda menilai 

hal-hal ini secara berbeda di dunia. 

55 Apa yang bisa Anda banggakan ketika tidak ada apa pun di bumi ini yang menjadi milik Anda? 

Aku tidak menjadikanmu ahli waris di dunia ini. Aku mempercayakannya kepadamu dengan cara yang 

sama seperti yang dilakukan pemilik tanah dengan para pekerjanya: ia membagi tanggung jawab untuk 

mengolah dan merawat ladang di antara mereka, dan kemudian ia membawa hasil panen dan memberi 

masing-masing bagiannya. 

56 Ambillah dari bumi apa yang Anda butuhkan, bersukacitalah dan bergembiralah dalam semua hal 

baik yang diberikannya kepada Anda. Tetapi jangan pernah menganggap kehidupan duniawi Anda seolah-

olah itu adalah rumah roh yang sempurna, dan jangan pula menganggap apa yang Anda miliki di dunia ini 

sebagai harta terbesar Anda. 

57 Bumi tidak ternoda, ia diberkati dan murni. Laki-laki yang telah mencemari hatinya. Seandainya 

bumi berdosa, Aku sudah menghancurkannya dan mengirimmu untuk tinggal di dunia lain; tetapi Aku 

tidak menemukan noda di atasnya. Oleh karena itu, Aku katakan kepada Anda bahwa umat manusialah 

yang harus Anda kerjakan - untuk pembaharuannya - sehingga dapat membawa Anda kedamaian, 

kemakmuran, cinta kasih, kelimpahan, dan kemajuan sejati. 

58 Lihatlah betapa besar kesabaran yang Aku ajarkan kepadamu, sehingga engkau juga memiliki 

kesabaran ketika engkau mengajar sesamamu, dan kapan pun orang yang membutuhkan mengetuk 

pintumu, engkau tidak pernah menolak kehadiranmu atau menerimanya dengan keengganan. Apa yang 

bisa ditawarkan oleh tangan Anda kepadanya jika tidak ada cinta kasih di dalam hati Anda? Saya beritahu 

Anda bahwa jika seseorang merasakan keletihan, itu karena ia tidak memiliki spiritualitas sejati. Di sisi 

lain, orang yang selalu menemukan dirinya siap untuk memberi, telah berhasil meningkatkan perasaannya 

di atas egoisme daging. 

59 Kadang-kadang Aku menahan belas kasihan-Ku darimu sehingga engkau dapat didesak untuk 

memikirkan orang-orang yang darinya engkau juga menariknya. Tetapi Aku tidak pernah mencabut hak 

warismu karena apa yang pernah Kuberikan kepadamu adalah milikmu. 

60 Apakah menurut Anda, Anda telah menerima banyak kekecewaan dari orang lain? Hal ini terjadi 

ketika Anda mengharapkan sesuatu dari mereka dan ketika Anda tidak memiliki apa pun untuk ditawarkan 

kepada mereka. Tetapi sekarang setelah Anda secara bertahap membuang kepentingan materi dan 

keegoisan Anda, sekarang setelah Anda tahu bahwa Akulah yang mengawasi Anda, bahkan ketika dunia 

tidak memiliki apa pun untuk ditawarkan kepada Anda, Anda tidak dapat lagi berbicara tentang rasa tidak 

berterima kasih, kekecewaan, atau tipu daya. Anda harus menutup mata dan hati Anda terhadap semua 

kemalangan manusia dan membukanya hanya untuk melayani sesama manusia dengan belas kasih dan 

cinta kasih sejati. 

61 Mereka yang paling membuat Anda menderita adalah mereka yang paling bisa membantu Anda 

maju secara spiritual. Doronglah kerinduan untuk kemajuan spiritual, hilangkan kemonotonan dan 

rutinitas hidup Anda. Tidakkah engkau semua menemukan manifestasi-Ku melalui pikiran manusia yang 
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paling signifikan? Apakah engkau tidak menyadari nilai dari semua karunia rohani yang telah Kuberikan 

kepadamu? 

62 Akulah yang menerima rasa terima kasih dari semua orang; Aku yang mengasihi engkau dan 

memberikan segalanya kepadamu. Namun, pernahkah engkau mendengar bahwa Aku kecewa kepadamu? 

Tidak pernah, anak-anak-Ku. Siapa yang bisa mengenalmu lebih baik daripada Aku untuk mengecewakan-

Ku, mengetahui bahwa engkau mengasihi-Ku dan akan mencapai kematian Kerajaan-Ku? Jika saya 

berpikir seperti yang Anda pikirkan sekarang, maka seolah-olah saya menuntut dari Anda darah yang saya 

tumpahkan di waktu lain sebagai seorang pria. Tetapi Aku berkata kepadamu bahwa darah itulah yang 

membuka jalan bagimu untuk naik. 

63 Penting bagi Anda untuk memahami tugas Anda sehingga Anda dapat melaksanakannya 

sebagaimana tugas Anda. Ingatlah: Setiap kali engkau sangat merasakan penderitaan sesamamu, 

menjadikannya milikmu sendiri dan membawanya ke hadapan-Ku dalam doa, engkau menjadi perantara 

dan mediator sejati antara Tuhan dan sesama manusia. Aku akan menempatkan orang yang masih harus 

hidup di dunia dan juga orang yang harus meninggalkannya di jalan hidupmu, karena engkau akan tahu 

bagaimana membangkitkan kerinduan akan pembaharuan dalam diri orang yang melanjutkan jalannya di 

dunia, dan engkau akan dapat menunjukkan jalan yang membawanya kepada cahaya kepada orang yang 

akan segera berangkat ke alam rohani. Aku telah memberikan karunia-karunia rohani kepadamu supaya 

kamu dapat menggunakannya untuk kebaikan sesamamu dan untuk kebaikanmu sendiri, tetapi bukan 

supaya kamu dapat menyembunyikannya dari dunia karena takut akan hal itu, juga bukan supaya kamu 

dapat memamerkannya dan bahkan menyombongkannya. Laksanakan belas kasihan sedemikian rupa 

sehingga mereka yang tidak tahu, yang membutuhkan dan yang tidak bersalah dapat merasakan keinginan 

untuk memiliki karunia-karunia Anda juga dalam keinginan untuk melayani sesama mereka juga. 

Kemudian engkau akan mengajar mereka dan menyatakan kepada mereka bahwa setiap makhluk 

membawa karunia-karunia Roh Ilahi. 

64 Janganlah seorang pun menganggap diri Anda tersinggung dengan ajaran-ajaran yang belum 

diwahyukan oleh Pekerjaan-Ku kepadanya, karena ajaran-ajaran itu akan menjadi penyebab penganiayaan 

terhadap Doktrin-Ku dan Anda harus mempertanggungjawabkan hal itu di hadapan Keadilan-Ku. 

Bicaralah tentang Kebenaran-Ku tanpa pernah mengubahnya. Jangan pernah berdiam diri karena takut, 

karena sesungguhnya Aku berkata kepadamu, jika engkau berdiam diri, batu-batu itu akan berbicara. 

Pertimbangkanlah bahwa struktur planet Anda terbuat dari batu karang dan dari dalamnya akan meledak 

suara menggelegar yang akan memberitahukan waktu kebenaran. Jangan menunggu kesaksian ini, tetapi 

katakanlah sendiri. Tetapi biarlah suara ini keluar dari hatimu, karena di dalamnya rohmu akan berbicara. 

65 Umat manusia, Aku datang untuk mempermanis keberadaanmu, untuk memberimu roti kehidupan 

kekal. Jadikanlah Aku orang kepercayaanmu dan Aku akan menempatkan damai sejahtera-Ku di dalam 

dirimu. 

66 Aku senang memberikan Firman-Ku kepadamu pada saat ini, seperti yang Aku berikan kepadamu 

pada Kedua Kalinya: Firman yang sederhana sehingga engkau dapat memahaminya, dan ketika engkau 

mendengarnya, engkau memenuhi hatimu dengan keberanian dan kebajikan. Lihatlah bagaimana esensi 

ilahi telah menangkap rohmu dan telah menjadi balsem bagi lukamu, sehingga besok engkau juga dapat 

menyembuhkan sesamamu dengan membuat mereka mendengar Firman-Ku. 

67 Jika Anda mempersiapkan diri Anda secara spiritual, Anda akan melihat mukjizat, Anda akan 

menjadi sehat, dan sesama manusia akan menerima rahmat dan manfaat. 

68 Penderitaan besar akan menimpa umat manusia dan Anda harus menjadi nabi dan benteng. Berdoa, 

bekerja, dan kekuatan alam akan melewati Anda tanpa meninggalkan jejak. Angkatlah doa syafaat Anda 

dan saya berjanji kepada Anda bahwa mantel cinta kasih dan perlindungan akan melindungi orang-orang 

yang Anda cintai. Aku tidak mengharuskan engkau melakukan penebusan dosa atau pengorbanan. Untuk 

menyenangkan hati-Ku, cukup dengan mengangkat semangatmu dan Aku akan membanjirimu dengan 

kedamaian. Saling mengasihi dan Aku akan memberkati kalian. 

69 Aku belum memintamu pergi ke tempat-tempat yang jauh untuk menyebarkan ajaran-Ku; waktu 

itu belum tiba. Tetapi saatnya akan tiba ketika Anda akan pindah bersama orang-orang yang Anda cintai 

ke tempat lain di mana Anda akan menetap dan terus menjadi penabur benih berharga yang tak kenal lelah 

yang telah Aku percayakan kepada Anda. 
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70 Umat-Ku akan dicari oleh orang-orang dari berbagai ras dan kepercayaan, dan murid-murid-Ku 

perlu menunjukkan kepada mereka jalan terpendek untuk datang kepada-Ku dengan mengajarkan mereka 

untuk saling mengasihi. 

Damai sejahtera-Ku menyertai Anda! 
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Instruksi 129 
1 Dari kerajaan-Ku Aku datang ke rumah manusia dan mencari pelita imannya. Aku telah mengetuk 

setiap hati untuk melihat dalam diri setiap orang kehendak yang baik untuk bersegera memenuhi 

panggilan-Ku. Di beberapa tempat saya menemukan tempat suci yang diterangi oleh nyala lampu, di 

tempat lain hanya kegelapan. Beberapa adalah tempat yang murni di mana Aku bisa masuk, yang lainnya 

kotor dan harus terlebih dahulu menyucikan diri mereka sendiri untuk menerima-Ku. Tetapi saya 

memberkati mereka semua dengan cinta kasih yang sama. 

2 Dia yang mengetuk pintu anda tidak datang dengan jubah kerajaan, meskipun ia adalah seorang 

raja. Ia datang dengan pakaian seorang pengembara dan mencari penginapan. Setiap kali Aku melihatmu 

terjaga, waspada dan menanti-nantikan Aku, Firman-Ku mengalir ke dalam dirimu seperti aliran yang tak 

habis-habisnya untuk membuat hatimu berbuah. Jantung yang berdetak di dalam diri Anda ini adalah 

tanah yang cocok untuk menabur benih ilahi. Roh Anda adalah kuil keilahian, itu adalah rumah-Ku. Hati 

nuranimu adalah penerjemah suara keadilan-Ku dan penopang tongkat-Ku. Semua kekuatan ini 

mengatakan kepada Anda bahwa Anda tidak mandiri, tetapi Anda berasal dari suatu Zat yang mahakuasa 

yang kepada-Nya Anda harus menyerahkan kehendak Anda, karena Ia sempurna. 

3 Bapa menghampiri anak-anak-Nya untuk mengumpulkan dari mereka jasa-jasa mereka sebagai 

hasil panen yang terbaik, dan bukan hanya air mata penderitaanmu; karena semua itu bukanlah apa yang 

Aku simpan di lumbung-lumbung-Ku. Hampir selalu tangisanmu adalah buah dari ketidaktaatanmu 

kepada Hukum-Ku. Jarang sekali Anda menangis karena kasih atau pertobatan. 

4 Saya telah menemukan hati Anda mengeras saat ini. Tetapi jika Aku mengukir Hukum-Ku di atas 

batu pada Zaman Pertama, mengapa Aku tidak mengukirnya di batu hatimu pada saat ini? Di sana Aku 

akan menunjukkan kepadamu kuasa Firman-Ku dan menulis bukan hanya satu halaman tetapi sebuah 

buku yang berisi rahasia hikmat-Ku yang tersembunyi yang hanya bisa Aku ungkapkan. 

5 Aku berbicara kepadamu sebagai Bapa dan sebagai Guru; tetapi ketika Aku berbicara kepadamu 

sebagai Hakim, takutlah akan keadilan-Ku, tetapi jangan lari darinya, karena bahkan suara itu adalah 

teman, dan ketika ia memanggilmu untuk bertanggung jawab, ia melakukannya karena ia mengasihimu. 

Demikianlah Aku menunjukkan diri-Ku di depan matamu sehingga engkau dapat mengenal-Ku. 

Bagaimana engkau bisa melakukan ini jika Aku hidup abadi tersembunyi di balik tabir misteri? Pahamilah 

bahwa adalah keinginan-Ku untuk menyatakan diri-Ku sedikit demi sedikit di hadapan rohmu sehingga 

engkau akhirnya dapat melihat-Ku dalam segala kemuliaan-Ku. Seandainya pada awal perkembangan 

rohanimu, Aku telah menunjukkan diri-Ku kepada rohmu dalam segala kebesaran-Ku, apa yang akan 

engkau lihat, rasakan atau pahami? Tidak ada! Jika engkau merasa dekat dengan-Ku, engkau akan 

merasakan kekosongan yang tak terbatas, atau dalam upaya untuk memahami kebenaran yang mendalam, 

engkau akan mendapati pikiranmu tidak mampu dan rohmu terlalu lemah. Hari ini Aku kembali 

menyingkap sedikit tabir misteri-Ku sehingga engkau dapat mengenal Tuhanmu dengan lebih baik. 

6 Siapakah yang buta sehingga ia tidak dapat melihat-Ku? Siapakah yang tidak peka sehingga ia 

tidak bisa merasakan-Ku? Sudah lama Aku telah mempersiapkanmu untuk mendengarkan-Ku dalam 

bentuk ini, yang seperti ini: melihat Wajah-Ku, sementara pada saat yang sama mempersiapkanmu untuk 

masa-masa yang akan datang ketika engkau perlu mengetahui lebih banyak tentang Aku. Jadi, jika engkau 

merindukan terang, jika engkau lapar dan haus akan kebenaran, dengarkanlah Aku dengan segenap indra 

dan kekuatan jiwamu dan engkau akan melihat-Ku. Jangan membiasakan diri dengan Firman ini sebagai 

sesuatu yang biasa, atau terjerumus ke dalam rutinitas ritual penyembahan. Jangan menganggap ajaran-Ku 

sebagai ideologi material, dan jangan menggunakannya untuk mengambil keuntungan dari itikad baik atau 

penderitaan fisik atau mental sesama manusia. 

7 Waktu pemahaman telah tiba bagi Anda, saat pencerahan telah tiba, dan tidak lama lagi adalah 

waktu ketika Anda harus berangkat untuk membiarkan cahaya ini bersinar di hati orang lain. Aku 

memberimu kepekaan dan Aku memberimu pengetahuan sehingga engkau dapat memenuhi misi 

spiritualmu. Anda semua mampu memberikan nasihat yang penuh cahaya kepada mereka yang 

membutuhkan, untuk mengeringkan air mata orang yang menangis. Aku telah memberikan kepadamu 

dengan berlimpah-limpah balsem penyembuh yang berharga, yang tidak akan pernah tidak terpakai sehari 

pun. Rasa sakit telah memurnikan anda sehingga anda bisa membuka karunia-karunia rohani anda. Jangan 
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menodai dirimu lagi dengan dosa. Bibir dan hati Anda juga telah dimurnikan - yang satu menjadi mata air 

amal dan perasaan baik, dan yang lainnya untuk dapat mengekspresikan yang murni, yang luhur. 

8 Inilah ajaran-Ku, jernih, transparan seperti air yang dengannya engkau memuaskan dahagamu. 

Aku mengubah hatimu menjadi air mancur sehingga dapat menampung air ini dan, karena 

transparansinya, engkau dapat melihat sampai ke dasar, yang seolah-olah engkau melihat Roh-Ku yang 

bebas dari bentuk atau penutup apa pun. 

9 Dengarkanlah Aku, murid-murid, karena dari-Ku terpancar segala kebijaksanaan. Aku datang 

kepadamu dengan kata-kata dan karya-karya untuk mengejutkanmu dalam tidurmu. Tetapi Aku berkata 

kepadamu, sebelum Aku datang kepada suatu kaum atau hati, Aku mengutus kepada mereka seorang 

utusan atau pendahulu, sehingga mereka dapat mengenali dan menerima Aku pada saat kedatangan-Ku. 

Sekarang tanyakanlah kepada dirimu sendiri, kedatangan-Ku yang mana yang benar-benar kamu siapkan 

untuk menerima-Ku. 

10 Nabi-nabi dari Era Pertama yang mengumumkan kedatangan Sang Guru diejek, dianiaya dan 

dilempari batu di kota-kota. Elia, yang berbicara pada masa ini melalui mulut seorang pria yang 

terinspirasi dan benar bernama Roque Rojas, berkhotbah "di padang gurun" dan sangat sedikit yang 

mendengar suaranya. 

11 Jika Anda melihat pergumulan Musa pada saat-saat pertama itu, Anda juga akan melihat 

kurangnya iman, kurangnya persiapan pada saat-saat yang menentukan. Ingat: Ketika Musa 

menginstruksikan kepada umatnya untuk malam pembebasan bahwa tidak seorang pun boleh tidur dan 

mereka harus menghabiskan waktu malam itu dengan berdiri dalam doa, dengan sandal dan tongkat di 

tangan mereka, ada banyak orang yang meninggalkan diri mereka sendiri untuk tidur, dan ketika mereka 

terbangun, umat itu sudah berangkat. Dan ketika Musa meninggalkan bangsa itu sendirian untuk berdoa di 

Gunung Sinai, sekembalinya ia mendapati orang banyak yang besar itu telah menyerahkan diri kepada 

penyembahan berhala; mereka telah sepenuhnya melupakan pengumuman pemimpin dan nabi mereka 

mengenai janji-janji Yehuwa. 

12 Aku tidak pernah ingin menemukanmu tidak siap atau mengejutkanmu berbuat dosa atau tidur di 

pangkuan dunia dan daging. Itulah sebabnya Aku mengutus utusan-utusan-Ku sebelumnya, sehingga 

mereka dapat membuat suara-Ku sampai kepadamu, dari gubuk yang paling sederhana sampai ke tempat 

tinggal yang paling megah. Tujuh orang nabi besar Aku lahirkan di antara bangsa yang sama, agar mereka 

dapat memberitahukan kepada mereka tentang kedatangan Juruselamat dunia - tujuh orang yang 

bersaudara dengan bangsa itu dan memiliki darah dan bahasanya. Di dalam mereka Aku menempatkan 

suara-Ku, supaya mereka menjadi mercusuar harapan bagi orang miskin dan tertindas, dan menjadi nubuat 

keadilan bagi orang yang sombong, orang fasik, dan orang yang tidak benar. 

13 Ketika Dia yang Dijanjikan datang kepada umat-Nya, sangat sedikit yang mengikuti Dia - hanya 

mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Tetapi mereka yang diberi banyak kehormatan, yang penuh 

dengan kesombongan dan berjuang untuk kekuasaan, dan yang merasa bahwa telunjuk keadilan-Ku 

menunjuk ke arah mereka, mereka inilah yang mengulurkan salib untuk Anak Allah. 

14 Engkau harus membawa Kabar Baik kepada umat manusia bahwa mereka sudah hidup di masa 

Roh Kudus, masa yang telah diumumkan oleh tanda-tanda besar di alam, untuk membuka mata para 

ilmuwan terhadap kebenaran, untuk menggerakkan hati orang berdosa untuk bertobat dan untuk membuat 

dunia berpikir. Tetapi umat manusia ini - tanpa ingin menafsirkan suara-suara ini (peristiwa alam) dalam 

arti sebenarnya - ketika tidak dapat menghubungkan segala sesuatu dengan sebab-sebab material, ia 

menyerah pada ketakutan takhayul. Oleh karena itu, pada saat ini Firman-Ku telah datang ke dalam hati 

yang merupakan batu karang, yang dengannya hasrat baru dimulai bagi-Ku. 

15 Terang yang telah dicurahkan oleh Roh-Ku ke atasmu pada saat ini adalah darah yang dicurahkan 

Yesus di kayu salib bagi umat manusia. Sebagai pertanda dari wahyu-wahyu ini, Anda mengorbankan 

domba di Era Pertama dan menandai pintu rumah Anda dengan darahnya. Darah adalah kehidupan, 

pengorbanan adalah cinta kasih. Cinta kasih adalah cahaya roh. Ini telah menjadi karakteristik atau tanda 

Anda setiap saat. 

16 Wahai orang-orang yang telah mengikuti suara ini - jangan pernah lupa bahwa kasih Tuhan telah 

menandai Anda untuk sebuah misi yang besar. Tanda ilahi ini adalah ciuman cinta-Ku, adalah kekuatan 

pelindung, senjata dan perisai. 
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17 Kehidupan yang Anda lalui saat ini adalah padang gurun yang lebih besar daripada yang dilalui 

Israel di Era Pertama. Tetapi jika Anda tidak kekurangan kasih dan iman saat Anda berjalan melewatinya, 

tidak akan ada kekurangan, kelaparan, atau kehausan. Akan ada manna dan air, oase dan sukacita dalam 

perjalanan hidup. Mereka yang tidak melarikan diri dari pasir yang panas, atau mundur dari musuh, atau 

menjadi lelah dalam perjalanan panjang, akan segera merasa bahwa mereka akan segera sampai ke Tanah 

Perjanjian. Tetapi mereka yang mencari kenyamanan, kesenangan, dan sarana untuk menjadi hebat di jalan 

akan berhenti di jalur mereka dan menunda kedatangan mereka di gerbang kota. Jalannya adalah 

perkembangan ke atas, padang gurun adalah ujian bagi iman dan membentengi roh. 

18 Jangan jadikan jalan ini sebagai jalan yang engkau sukai, jangan berusaha menyesuaikan Hukum-

Ku dan Pekerjaan-Ku dengan hidupmu, kebiasaanmu dan hasratmu. Engkau harus menyesuaikan dirimu 

dengan Hukum-Ku. 

19 Kadang-kadang engkau tidak dapat memahami mengapa Aku sangat mencintaimu, mengapa Aku 

memaafkan semua kesalahanmu. Kemudian Aku menunjukkan kepadamu tetangga-tetanggamu sehingga 

kamu dapat melakukan kepada mereka apa yang telah dilakukan Guru kepadamu. 

20 Siapakah yang dapat meragukan kebaikan ajaran-Ku pada saat ini? Saya telah berkata kepada 

manusia, seperti yang pernah saya lakukan: "Saling mengasihi", kepada anak-anak: "Hormatilah orang 

tuamu", kepada pria: "Hormatilah istrimu", kepada orang tua: "Berilah teladan yang baik bagi anak-

anakmu". Ini bukan kegelapan. Benih saya membawa kedamaian, cinta kasih, harmoni. Dengan demikian, 

Anda menghentikan penebusan yang sejak awal telah diwariskan dari orang tua kepada anak-anak - suatu 

pemulihan yang menyedihkan yang telah menjadi benih yang telah Anda tabur dan tuai lagi dan lagi. 

Setiap pelanggaran harus dihapuskan, dan sesungguhnya Aku berkata kepadamu, tidak ada pelanggaran 

yang luput dari keadilan-Ku. Setahun, seabad dan bahkan satu abad mungkin akan berlalu, tetapi waktu 

penghakiman akan datang. 

21 Cintailah kemurnian, hiduplah sesuai dengan hukum yang ditunjukkan oleh hati nurani kepada 

Anda. Gunakan waktu-waktu pengajaran ini untuk mempraktikkan apa yang telah Anda pelajari. Jangan 

tidur sementara orang lain menangis, jangan menjadi terbiasa dengan berita perang. Ingatlah bahwa 

laporan-laporan berita ini penuh dengan isak tangis, ratapan dan ketakutan. Pahamilah bahwa laporan-

laporan yang sampai kepada Anda adalah tangisan kesakitan dari saudara-saudari Anda. Akan lebih baik 

bagimu jika, berdasarkan Firman-Ku, engkau merasakan penderitaan orang-orang itu dan, terinspirasi oleh 

belas kasihan, berdoa untuk mereka dan memperoleh pahala sehingga mereka dapat menemukan 

kedamaian dan perang juga tidak akan mengejutkan bangsamu, dan kemudian, sambil meminum cawan 

yang sangat pahit, berseru: "Sekarang aku mengerti apa yang telah dilalui orang-orang itu!" 

22 Apa jadinya umat yang telah Kuhimpunkan ini jika Aku tidak mengajar mereka dengan kata-kata 

keadilan, kebenaran dan cinta kasih? Apakah engkau tidak percaya pada Firman-Ku kali ini, karena Aku 

membawanya ke telingamu melalui anak-anak-Ku? 

23 Jika engkau membunuh nabi-nabi Era Pertama di jalan dan kemudian membuat para rasul-Ku mati 

syahid, Aku katakan kepadamu bahwa kematian juga yang engkau sebabkan bagi para pembawa suara ini 

ketika Firman yang keluar dari bibir mereka tidak dipercayai. Apakah Anda begitu diperbudak oleh indera 

material Anda sehingga Anda tidak merasakan esensi ilahi dari kata ini? Ingatlah bahwa saya telah 

mengatakan kepada Anda, "Pohon dikenal dari buahnya." 

24 Aku sedang mempersiapkanmu untuk masa ketika engkau tidak lagi mendengar Firman-Ku, 

karena pada saat itu manusia akan menyebutmu umat tanpa Tuhan, umat tanpa tempat ibadah, karena 

engkau tidak akan memiliki gedung gereja yang megah untuk menyembah-Ku, engkau juga tidak akan 

merayakan ibadah yang khidmat, dan engkau juga tidak akan mencari-Ku dengan patung-patung. Tetapi 

aku akan meninggalkan sebuah buku sebagai wasiat untukmu, yang akan menjadi pembelaanmu dalam 

pencobaan dan jalan yang akan mengarahkan langkahmu. Kata-kata ini, yang Anda dengar hari ini melalui 

pembawa suara, akan mengalir keluar dari Kitab Suci besok, sehingga Anda dapat sekali lagi 

menyegarkan diri Anda dengan kata-kata itu, dan kata-kata itu akan didengar oleh banyak orang yang akan 

bergabung dengan Anda pada saat itu. 

25 Jangan meremehkan apa yang ditulis pada zaman lain, karena Anda akan menjadi fanatik. Jangan 

biarkan nafsu mengendalikanmu, dan belajarlah untuk menghormati saudara-saudaramu yang di waktu 
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lain menulis dengan cinta mereka, iman mereka dan bahkan dengan darah mereka halaman-halaman buku 

yang di dalamnya tertulis nama-nama dan teladan dari mereka yang telah menjadi saksi kebenaran-Ku. 

26 Apakah engkau mengasihi-Ku dan mengenali-Ku? Apakah Anda mengasihi Maria, Bunda Surgawi 

Anda? Karena di antara halaman-halaman itu ada satu yang ditulis dengan darah Juruselamatmu dan 

dengan air mata Maria - orang yang memegang di dadanya cinta keibuan Allah. 

27 Jika Anda ingin generasi baru menghormati Perjanjian Ketiga, hormatilah Perjanjian yang lebih 

awal. 

28 Kunjungan besar akan mengguncang dunia, dan kemudian orang-orang akan memperhatikan kitab 

Wahyu yang baru, yang akan mereka jumpai sekokoh batu karang, terukir di dalam hati manusia. 

29 Pahami Firman-Ku dengan benar. Banyak yang telah Kukatakan kepadamu tentang 

ketidakhadiran-Ku dan kepergian-Ku. Tetapi pahamilah bahwa saya telah berbicara kepada Anda secara 

kiasan. Aku tidak akan lagi berbicara kepadamu dalam bentuk ini, tetapi dapatkah engkau membayangkan 

bahwa Aku dapat meninggalkan salah satu dari engkau semua ketika Aku adalah kehidupan rohmu dan 

tinggal di dalamnya selamanya? Akankah Anda bisa berhenti mendengar suara Bapa Anda di dalam diri 

Anda? Tidak akan pernah, jika Anda tahu bagaimana mempersiapkan diri Anda. 

30 Anda sedang bergerak menuju tujuan ini, untuk tujuan ini saya datang untuk memperlengkapi 

Anda melalui manifestasi-manifestasi ini. Jika engkau siap, engkau akan mendengar suara-Ku dengan 

murni dan jelas; jika tidak, engkau akan bingung dan tidak dapat menyampaikan apa pun kecuali 

kesaksian. Lalu apa yang akan engkau serahkan, apa yang akan engkau bicarakan setelah perpisahan 

Firman-Ku? 

31 Aku ingin - tanpa kalian menjauh dari kehidupan yang alami dan sederhana dan tanpa kalian jatuh 

ke dalam keadaan yang dapat dianggap di luar normal, kalian selalu diperlengkapi dan kalian menjaga 

spiritualisasi di dalam hati kalian sehingga setiap saat kalian dipanggil, kalian siap untuk memenuhi misi 

kalian. 

32 Aku telah mengatakan kepadamu bahwa pada tahun 1950 Aku akan mengumpulkan 144.000 orang 

yang ditandai di bumi. Tetapi tidak ada yang tahu pada titik mana di bumi ini Aku akan membiarkan 

mereka lahir yang masih berada di dalam rohani, sehingga mereka dapat memenuhi misi-Ku. 

33 Takdirmu ada di dalam Aku, karena Akulah Kebangkitan dan Hidup. Nanti Anda akan berkumpul 

lagi di Rumah Spiritual dan dari sana Anda akan menyelesaikan pekerjaan Anda. 

34 Spiritualisasikan pelaksanaan tugas Anda. Tahun 1950 sudah semakin dekat, dan Anda tidak boleh 

tetap tidak siap. Saya ingin melihat Anda memenuhi misi Anda dengan penuh semangat, tetapi tidak 

secara fanatik. Gunakan waktu yang ringan dan keselamatan bagi jiwa. 

35 Meskipun umat manusia telah menempuh perjalanan panjang, namun masih tetap terpecah belah 

secara spiritual. Apakah kebenaran yang berbeda telah diberitahukan kepada setiap orang? Tidak, 

kebenarannya adalah satu. 

36 Pemisahan rohani manusia disebabkan oleh fakta bahwa sebagian mengambil satu cabang dan 

sebagian lainnya mengambil cabang yang lain. Hanya ada satu pohon, tetapi cabangnya banyak. Tetapi 

orang-orang belum mau menerima ajaran-Ku dengan cara ini, dan perselisihan memecah belah mereka dan 

memperdalam perselisihan mereka. Setiap orang percaya memiliki kebenaran, setiap orang merasa berada 

di pihak yang benar. Tetapi Aku berkata kepadamu: Selama engkau mencicipi buah dari satu cabang dan 

menyangkal buah dari cabang yang lain, engkau tidak akan sampai pada kesadaran bahwa semua buah 

berasal dari pohon ilahi, yang totalitasnya mewakili kebenaran absolut. 

37 Ketika saya berbicara kepada Anda tentang kebenaran-kebenaran ini, jangan berpikir bahwa yang 

dimaksud oleh Guru adalah bentuk-bentuk lahiriah penyembahan dari berbagai agama, tetapi prinsip 

fundamental yang mendasari masing-masing agama tersebut. 

38 Badai petir yang kuat kini mulai terasa. Hembusan anginnya, mengguncang pohon itu, akan 

menyebabkan berbagai buahnya berjatuhan, dan buah-buah itu akan dicicipi oleh mereka yang belum 

pernah mengenalnya sebelumnya. Setelah itu mereka akan berkata, "Betapa sesat dan butanya kita ketika, 

digerakkan oleh fanatisme kita, kita menolak semua buah yang ditawarkan kepada kita oleh sesama kita 

hanya karena buah-buah itu tidak kita kenal!" 

39 Sebagian dari terang-Ku ada di setiap kelompok orang, di setiap komunitas. Oleh karena itu, 

janganlah ada seorang pun yang menyombongkan diri karena memiliki seluruh kebenaran. Maka, 
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pahamilah, jika engkau ingin menembus lebih jauh ke dalam sifat Yang Kekal, jika engkau ingin 

mencapai lebih jauh dari tempat engkau datang, jika engkau ingin tahu lebih banyak tentang Aku dan 

tentang dirimu sendiri, engkau harus terlebih dahulu menyatukan pengetahuan yang satu dengan yang lain, 

dan juga dengan semua yang lain. Kemudian cahaya yang jernih dan sangat terang akan memancar keluar 

dari keharmonisan ini, yang sampai sekarang Anda cari di dunia tanpa menemukannya. 

40 "Saling mengasihi", ini adalah prinsip-Ku, perintah-Ku yang tertinggi bagi manusia, tanpa 

membedakan keyakinan atau agama. 

41 Mendekatlah satu sama lain melalui penggenapan perintah tertinggi ini dan engkau akan 

menemukan-Ku hadir di dalam dirimu masing-masing. 

42 Jadilah pengamat yang penuh perhatian dan Anda akan menyadari bahwa pertarungan ide, 

keyakinan dan agama sudah dimulai. Hasil dari pergumulan manusiawi Anda menuntun Anda selangkah 

demi selangkah ke dalam pertempuran baru ini. 

43 Oh, seandainya saja orang-orang mau menerima setiap kali cahaya-Ku mendekati mereka - betapa 

banyak rasa sakit dan kebingungan yang akan mereka hindarkan! Tetapi mereka belum memahami 

bagaimana mempersiapkan diri mereka untuk menerima perdamaian. Mereka hanya berusaha 

mempersiapkan diri untuk perang, atau setidaknya untuk pertahanan. 

44 Setelah Aku memberitahukan semua ini dan memperingatkan engkau semua - mungkinkah engkau 

semua masih cemas seperti orang yang tidak tahu apa-apa ketika waktu pertempuran telah tiba? 

45 Kirimkanlah dirimu untuk perdamaian, untuk keharmonisan, untuk rekonsiliasi dan persaudaraan. 

46 Anda akan melihat agama-agama besar saling menyerang satu sama lain, massa manusia yang 

kebingungan melarikan diri dalam pelarian liar. Pada saat itu umat ini akan memiliki pengetahuan penuh 

tentang tugas mereka, mereka akan bebas dari prasangka, dari noda atau kesalahan, untuk mengulurkan 

tangan mereka penuh belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan kedamaian, penghiburan, cahaya 

dan kesehatan. 

47 Perbarui hidupmu, rohanikan pekerjaanmu, pelajari Firman-Ku, karena di dalamnya Aku 

memberimu rasa dari semua buah dari pohon ilahi, sehingga ketika sesamamu menawarkan kepadamu 

buah-buah yang mereka miliki dan telah tumbuh, dengan mengetahui rasa buah yang telah Kuberikan 

kepadamu, kamu dapat menerima buahnya dengan cinta jika kamu menemukannya murni, atau 

menolaknya dengan kebaikan jika kamu tidak menemukannya murni. 

48 Roh memiliki indra yang lebih tinggi yang memampukannya untuk menemukan yang benar, yang 

murni, yang sempurna. Tetapi karunia ini perlu dikembangkan agar tidak menjadi mangsa kesalahan, 

yaitu, memberi makan ajaran yang tidak sehat dan menolak apa yang benar-benar merupakan makanan 

bagi roh Anda. 

49 Aku akan memberimu pengajaran-Ku; tetapi pertama-tama letakkanlah kesedihanmu pada-Ku, 

menangislah di hati Guru, pulihkanlah, dan ketika engkau telah meredakan rasa sakitmu, ketika air mata di 

pipimu telah mengering, angkatlah rohmu sehingga pengajaran-Ku dapat datang ke atasnya. 

50 Aku tidak ingin melihat kelaparan atau kehausan pada murid-murid-Ku; Aku ingin melihat kalian 

puas setelah makan dan minum di meja-Ku. Hanya dengan cara ini engkau akan dapat melakukan 

pekerjaan yang layak bagi-Ku di dunia ini. Jangan lupa bahwa setiap hari yang berlalu semakin 

mendekatkan kepergian-Ku, dan siapa pun yang tidak memanfaatkan waktu pengajaran ini kelak akan 

merasa seperti anak yatim piatu. 

51 Bukan karena kebetulan yang membawamu ke Hadirat-Ku. Suara-Ku memanggilmu di sepanjang 

jalan kehidupan, dan belas kasihan-Ku membimbingmu. Sekarang engkau tahu bahwa engkau telah 

mengetahui tugas yang telah Kuutus untuk engkau penuhi di bumi. Dalam Firman-Ku, engkau telah 

belajar apa asal usulmu dan apa tujuanmu. Anda telah menerima wahyu bahwa Anda adalah bagian dari 

umat yang menerima manna Roh dalam tiga tahap. 

52 Jika Anda memindahkan segala sesuatu yang terjadi pada umat Israel di dua era pertama ke dalam 

spiritual, Anda akan menyadari bahwa hal yang sama juga terjadi pada diri Anda di masa sekarang. 

53 Kehidupan bangsa itu, sejarahnya, adalah pelajaran bagi seluruh umat manusia, itu adalah sebuah 

perumpamaan, itu adalah sebuah kitab yang batu fondasinya adalah hukum yang Aku nyatakan kepadamu 

di Sinai. Isinya melestarikan suara para nabi, perkembangan suatu bangsa, perjuangannya, kemenangan 
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dan kekalahannya, kegembiraan dan kepahitannya. Juga di dalamnya terdapat karya Kristus yang 

sempurna di antara manusia dan misi dari mereka yang mengikuti Dia. 

54 Hari ini buku itu terbuka di hadapan roh Anda dan Anda melihat sinar cahaya baru memancar 

keluar dari buku itu, karena apa yang tidak dimengerti pada masa itu telah dijelaskan kepada Anda hari ini. 

Hari ini roh Anda dapat mengetuk gerbang alam barzakh dalam kerinduan akan kebijaksanaan. Hari ini, 

kemampuan spiritual Anda memungkinkan Anda untuk mendekat kepada Sang Guru sehingga Ia dapat 

menunjukkan kepada Anda pelajaran baru dari Misteri Ilahi-Nya. 

55 Umat-Ku, meskipun ada damai sejahtera dalam kemuliaan Roh-Ku, Aku tidak dapat menahan diri 

untuk tidak mengirimkan pertolongan-Ku kepadamu, karena Aku melihatmu berjalan di jalan dunia, 

menyeret rantai-rantai kesulitan dan ketidaksempurnaan bersamamu. 

56 Engkau sedang dalam perjalanan menyeberangi padang gurun, dan di tengah-tengahnya Aku telah 

membuat pohon-pohon palem tumbuh sehingga engkau dapat menemukan keteduhan dan istirahat. Aku 

telah membuat mata air yang tak habis-habisnya memancar dari batu karang tandus di duniamu sehingga 

engkau dapat minum darinya dan tidak haus lagi. Hari ini Aku tidak memberimu ladang di dunia untuk 

digarap; kamu akan menemukan ladangmu di dalam hati. Beberapa baru saja mulai bercocok tanam, yang 

lainnya sedang menyelesaikan pekerjaan yang sudah lama dimulai, dan yang lainnya lagi sedang menuai 

hasil dari penaburan mereka. 

57 Para ayah dari keluarga tidak boleh berdalih bahwa mereka memiliki banyak anak, bahwa waktu 

mereka dicurahkan semata-mata untuk memperoleh nafkah sehari-hari, dan karena itu mereka tidak dapat 

berpikir untuk berbuat baik kepada orang lain. 

58 Janganlah orang-orang mengatakan kepada-Ku bahwa mereka merasa tidak mampu mengajarkan 

Hukum-Ku. Kepada engkau semua Aku katakan bahwa ada lebih dari cukup kesempatan di jalan hidupmu 

di mana engkau dapat menabur benih-Ku tanpa membuang-buang waktumu dan tanpa mengabaikan tugas-

tugasmu. 

59 Layani Aku dan Aku akan melayanimu. 

60 Hati Anda tidak boleh kecewa jika Anda menabur cinta kasih pada anak-anak Anda atau pada 

sesama manusia dan hanya menuai rasa sakit dari mereka. Anda tahu persis apa yang ditabur Kristus di 

dunia dan apa yang dituai-Nya. Tetapi Ia tahu bahwa penuaian bukan di dunia, tetapi di surga ketika 

waktunya tepat. Anda juga, murid-murid, ketika Anda meneladani Guru dalam kesabaran, jangan mencari 

pahala atau balasan di dunia, melainkan menunggu sampai saat kebahagiaan Anda di akhirat. 

Damai sejahtera-Ku menyertai Anda! 
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Instruksi 130 
(Proklamasi pada hari Kamis Putih di Pekan Suci) 

1 Dunia sangat terharu saat mengingat Sengsara-Ku. Pada sore hari ini, ketika Anda memperingati 

peristiwa-peristiwa tersebut dan ketika sinar ilahi-Ku turun untuk membawa 

Untuk memberikan kedamaian batin pada jiwa manusia, Yesus melihat emosi Anda. 

2 Engkau yang mengasihi-Ku dan menawarkan hidupmu kepada-Ku sebagai rasul, yang 

menawarkan air jernih dari kasihmu kepada Rabbi yang haus - rasakanlah bahwa sesungguhnya Roh 

Kudus Sang Guru ada di antara kalian. 

3 Sekaranglah waktunya bagi roh kebenaran untuk memerintah dan bagi fanatisme agama untuk 

disingkirkan dari hati masyarakat. 

4 Pada saat ini Roh-Ku merasakan sukacita yang sangat besar karena Aku berada di antara murid-

murid-Ku yang kepadanya Aku menawarkan anggur di meja cinta-Ku - bukan anggur anggur anggur, yang 

tidak akan pernah berhenti menjadi sari buah anggur - tetapi kehidupan rohani-Ku sendiri. 

5 Waktunya telah berlalu ketika Aku menyuruhmu untuk mengingat Perjamuan Kudus dengan 

mengambil roti dan anggur untuk mengenang Aku. Hari ini Aku sedang mengajarkan rohmu untuk 

memakan makna dari ajaran cinta-Ku dan untuk meninggalkan semua simbolisme. 

6 Aku tidak mencoba mengingatkanmu tentang penderitaan yang berasal dari zaman lain, namun 

engkau menangis atas perintah-Ku, tetapi tangisan ini haruslah karena pertobatan. 

7 Dunia adalah cawan kepahitan; tetapi Kristus, "Firman" Bapa, datang dengan penuh cinta kasih 

dan melanjutkan ajaran kasih yang tak terbatas yang telah Kuberikan kepada manusia. Pada saat ini saya 

menunjukkan jalan yang harus Anda ikuti untuk mencapai keselamatan dari dosa-dosa Anda. Namun saya 

tidak ingin anda hanya membawa Kristus di dalam pikiran anda, tetapi untuk bersaksi tentang kebenaran 

ajaran-Nya melalui perbuatan kasih. 

8 Lihatlah bagaimana pada hari ini banyak anak-anakKu melambangkan secara keliru perjamuan di 

mana Aku bersatu untuk terakhir kalinya dengan murid-muridKu; FirmanKu, Ajaran KasihKu telah 

dipalsukan. Pada saat ini, Sabda Ilahi, dalam persatuan langsung dengan semua jiwa, memberikan kasih-

Nya kepada Anda, sama seperti Ia membagikan roti di antara para rasul-Nya. 

9 Inilah Kristus, Raja Damai, yang dianggap oleh orang banyak sebagai penghasut dan pemberontak. 

Ingatlah bahwa Allah-Manusia datang ke dunia dan berkata: "Inilah anak-anak-Ku yang untuknya Aku 

akan memberikan bahkan tetes terakhir dari darah-Ku." Hari ini, anak-anak-Ku yang terkasih, Aku 

berbicara kepada kalian dengan cara yang sederhana. Pada waktu itu Aku berbicara kepadamu dalam 

perumpamaan dan berkali-kali kamu tidak memahami Aku karena kamu memberikan makna yang salah 

terhadap firman-Ku. 

10 Kemanusiaan, engkau dicintai tanpa batas oleh-Ku! Aku telah kembali kepadamu, bukan seperti 

yang engkau dengar dari-Ku di Waktu Pertama, juga bukan seperti yang engkau lihat dan dengar dari-Ku 

di Waktu Kedua. Hari ini Aku memberikan pengajaran-Ku kepadamu melalui otak yang dipersiapkan oleh 

hikmat-Ku. 

11 Di antara umat-Ku selalu ada orang-orang yang memiliki rasa spiritualitas dan mereka yang hanya 

mencari barang-barang materi. Di Era Pertama ada situasi di mana beberapa orang menyembah Anak Sapi 

Emas, sementara yang lain menangis karena takut akan Yehuwa; dan di Era Kedua ada seorang di antara 

para Rasul-Ku yang ingin menerima dari-Ku otoritas untuk mengubah batu menjadi emas, dengan dalih 

bahwa itu akan baik untuk mendukung dengan uang orang miskin yang lapar. Terhadap hal ini saya 

berkata kepadanya: "Memberikan uang kepada orang-orang akan menyebabkan mereka tidak 

menghargainya lagi, karena mudah untuk mendapatkannya." Dan Aku menambahkan, "Barangsiapa 

mengikut Aku akan menjadi miskin seperti Gurunya." Itulah sebabnya Aku juga dengan rendah hati 

membungkuk untuk membasuh kaki murid-murid-Ku dan berkata kepada mereka: "Jangan pernah 

menganggap dirimu yang pertama, tetapi yang terakhir di hadapan Bapa." 

12 Kepadamu, murid-murid-Ku yang baru, Aku berkata: "Apa yang kamu lihat Aku lakukan 

kepadamu, lakukanlah juga kepada saudara-saudaramu." 

13 Engkau telah mempersiapkan hatimu untuk menerima esensi Firman-Ku dan dengan itu 

penghiburan, dorongan, dan terang yang engkau butuhkan. Engkau percaya kepada-Ku karena engkau 
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tahu bahwa engkau, seperti semua makhluk, menerima perlindungan-Ku. Namun Aku telah mengatakan 

kepadamu bahwa engkau hidup di masa perbaikan dan pemurnian, dan bahwa engkau masih akan 

merasakan sakit dalam tingkat yang paling tinggi. 

14 Masa depan masih membawa pergumulan dan penderitaan yang besar bagi umat manusia, dan 

Anda sebagai bagian dari umat manusia ini juga harus menderita. Hanya doa dan "terjaga" yang akan 

membuat penderitaan dapat ditanggung. Banyak yang akan kehilangan arah dalam pencobaan ini, akan 

putus asa dan mencari solusi untuk penderitaan mereka dengan cara lain. Tetapi hanya jika mereka 

kembali ke jalan kebaikan, kedamaian dan keadilan, maka mereka akan mendapatkan kembali kedamaian 

mereka. Dan bahkan di antara orang-orang di sini yang telah menerima tanda mereka pada saat ini, dari 

144.000 yang ditandai di dahi mereka - berapa banyak dari mereka yang akan meninggalkan-Ku, 

meskipun mereka sekarang mengelilingi Guru dan mendengar ajaran-Nya tentang kasih yang tak terbatas? 

15 Itulah sebabnya saya datang saat ini untuk memberi Anda kekuatan dalam perjuangan Anda, untuk 

menunjukkan kepada Anda untuk bekerja demi cita-cita yang tinggi, yang sama dengan yang telah saya 

perjuangkan setiap saat - perkembangan spiritual Anda yang lebih tinggi. 

16 Jadikan semua karunia rohani Anda sebagai milik Anda dan hargai karunia-karunia itu dengan 

sangat tinggi sehingga Anda dapat bertahan dalam ujian besar ini. Jangan memberikannya agar Anda tidak 

merasa yatim piatu, karena Anda akan terdorong untuk mengumpulkan simpanan iman, kekuatan spiritual 

dan keberanian yang besar agar tidak putus asa. 

17 Namun semua yang saya umumkan kepadamu tidak akan menghancurkanmu, melainkan 

membuatmu menjadi besar, karena engkau akan menemukan kesempatan yang tak terhitung jumlahnya 

untuk berbuat baik dan menyebarkan aktivitas kasihmu. Jika Anda tahu bagaimana mempersiapkan diri 

Anda, Anda akan melupakan diri Anda sendiri untuk datang membantu sesama manusia, dan Anda akan 

menemukan jiwa-jiwa mereka menerima benih dan hujan yang bermanfaat dari karya-karya cinta kasih 

Anda. 

18 Dengan cara ini Aku mempersiapkan roh anak-anak-Ku sehingga ketika saatnya tiba, mereka dapat 

bersaksi bahwa semua peristiwa yang mereka alami telah berbicara kepada mereka tentang Aku, bahwa 

mereka merasakan bahwa Roh-Ku telah berada di sekitar mereka. 

19 Karena Aku bukan hanya perkataan, Aku adalah perbuatan. Aku berjuang tanpa henti di dalam 

jiwa anak-anak-Ku untuk mengubah mereka, dan Aku penuh perhatian untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaanmu, untuk menjawab panggilanmu dan untuk datang membantumu sehingga engkau dapat 

memenuhi takdirmu. 

20 Ini adalah waktu ketika terang-Ku telah dicurahkan kepada setiap roh. Siapa pun yang telah 

bersedia mempraktikkan ajaran-Ku telah merasa penuh kekuatan, dihidupkan oleh kehendak yang lebih 

tinggi, dan karya-karya yang telah dicapainya telah memberinya kehidupan dan memperkuat imannya. 

Orang ini tidak bisa lagi menyimpang dari jalan yang benar, bahkan jika ia harus berjalan di atas duri, 

karena kekuatan jiwanya telah tumbuh dan ia tahu bagaimana mengatasi penderitaan untuk mencapai cita-

citanya. Barangsiapa yang belum memulai jalan pekerjaan ini harus memulainya hari ini dan tidak boleh 

berhenti. Bahkan yang paling kecil pun dari karya-karyanya akan dipertimbangkan oleh-Ku. Anda tidak 

akan menemukan kepuasan yang lebih besar di dunia ini daripada datang membantu salah satu tetangga 

Anda karena Anda merasakan penderitaannya. 

21 Semua pekerjaan yang Aku lakukan di Era Kedua untuk menunjukkan kepada kalian ajaran-Ku 

tentang amal aktif, kalian harus mengulanginya sekarang. Engkau telah melihat bahwa Aku memulihkan 

penglihatan bagi orang buta - engkau dapat memungkinkan orang buta saat ini, yang hidup dalam 

kegelapan zaman ini, untuk melihat cahaya terang dari Pengajaran-Ku. Membuat orang lumpuh berjalan 

yang terhenti karena kurangnya pengajaran. Bangkitkanlah kembali orang yang telah mati kepada 

kehidupan rahmat dan spiritualisasi. Buatlah orang bisu berbicara yang tidak bisa mengucapkan kata-kata 

kasih dan pengampunan. Semua yang ingin engkau capai akan Aku berikan kepadamu, karena Aku telah 

memberimu karunia-karunia yang tak ternilai harganya sehingga engkau dapat menjadi saksi kebenaran-

Ku. 

22 Kecintaan saya pada kemanusiaan telah menjadi konstan. Bukan hanya ketika Aku turun ke bumi, 

Aku telah melakukan mukjizat; pekerjaan-Ku dalam memberikan kasih dan perlindungan kepada manusia 

adalah kekal, dan pengajaran-Ku juga tidak ada habis-habisnya. Kapankah engkau semua akan memahami 
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pergumulan-Ku, kapankah engkau semua akan mengenali Elia yang bekerja tanpa lelah di antara engkau 

semua? 

23 Akhir zaman sudah mendekat dan aku harus mengumpulkan hasil panen. Hanya gandum yang 

matang yang akan Aku terima, hanya karya kasih yang lengkap dan sempurna yang akan Aku bawa ke 

dalam lumbung-Ku. Dan engkau, sebagai murid-murid-Ku, harus menunjukkan kepada-Ku pekerjaanmu 

dengan cara ini dan membantu sesama manusia. Di segala bangsa ada murid-murid-Ku, para nabi, para 

perintis, yang karunia-karunia rohaninya menyatakan diri mereka seperti karunia-karunia rohanimu. 

Mereka mencari dalam doa balsem yang menyembuhkan orang sakit, mereka bersekutu dengan-Ku secara 

rohani, mereka mencari cahaya yang menerangi jalan mereka, dan mereka mengakui-Ku sebagai Penuntun 

dan Guru mereka. 

24 Jangan heran jika mereka - tanpa memiliki pernyataan-Ku melalui organ intelek manusia - 

mengetahui ajaran ini, karena Aku telah memberitahukan kepadamu bahwa jiwa telah berkembang dan 

setiap makhluk memiliki tugas untuk dipenuhi. Jiwanya telah memurnikan dirinya sendiri dalam 

kesakitan, dan karena ia belum menemukan pembimbing yang benar di bumi, ia telah mencari-Ku karena 

ia tahu bahwa Aku berdiam di dalam rohani dan mencerahkan serta membimbing semua anak-anak-Ku. 

25 Di sinilah Aku - siap menerima pikiran dan hatimu untuk menawarkan kepadamu makna Firman-

Ku sebagai anggur sejati kehidupan kekal, yang Aku katakan kepadamu bahwa siapa pun yang 

meminumnya tidak akan pernah merasa haus lagi. 

26 Jangan terus mengacaukan Firman-Ku, yang adalah Roti Kehidupan, dengan bentuk-bentuk kultus 

yang hanya merupakan gambarannya. 

27 Terang Roh Kudus menerangi jalan Anda dan memenuhi jiwa Anda dengan kedamaian. Rahmat 

apa yang akan ada di bumi ketika umat-Ku, yang tersebar di antara umat manusia, menguduskan hidup 

mereka untuk tugas mengajar sesama mereka untuk saling mengasihi. Setiap kali saya berbicara kepada 

Anda tentang persatuan, Anda harus memahami bahwa saya melihat perpecahan dan kurangnya 

keharmonisan Anda. Tetapi ketahuilah bahwa aku menyampaikan celaan ini kepada semua orang dan 

semua bangsa, karena benih perselisihan telah berlipat ganda dan merasuk ke dalam semua hati. 

28 Perselisihan tanpa disadari telah membanjiri bagian terdalam kehidupan manusia dan telah 

mencapai untuk mengguncang kerajaan, bangsa, keluarga, komunitas agama dan sekte. Buah-buah yang 

dihasilkan oleh tidak adanya keharmonisan di antara manusia sangatlah pahit, dan mereka masih kurang 

merasakan buah yang paling pahit. Tetapi bukan kehendak-Ku bahwa manusia membutuhkan piala 

penderitaan ini untuk menyadari kesalahan mereka dan membuka mata mereka terhadap kebenaran. 

Karena meskipun Aku menghakimimu saat ini, Aku tidak pernah berhenti menjadi Bapamu dan Aku ingin 

refleksi dan pertobatan untuk menyelamatkanmu dari jurang di mana kamu saat ini sedang terjerumus ke 

dalamnya. Siapakah yang akan menjadi orang-orang yang membiarkan-Ku memasuki hati mereka? 

Bangsa manakah yang akan membukakan pintu mereka kepada-Ku? Siapakah yang akan menjadi orang-

orang yang tidak mengindahkan panggilan hati nurani mereka? 

29 Berdoa! Apa yang bisa engkau lakukan pada saat ini, ketika Aku masih melihatmu kecil dalam hal 

perkembangan spiritualmu, ketika engkau masih lemah dan canggung? Menjadi kuat melalui praktik 

ajaran-Ku! Hidup Anda menawarkan kepada Anda hari demi hari kesempatan untuk memperoleh pahala 

dan menyempurnakan diri Anda. Jadilah umat yang memantulkan cahaya Roh-Ku dalam setiap pekerjaan 

mereka, dan Aku akan segera mengutusmu sebagai rasul-rasul yang rendah hati dari ajaran-Ku untuk 

memenuhi misimu. 

30 Jika engkau berpikir bahwa Aku telah meninggalkan takhta-Ku untuk membuat diri-Ku dikenal 

olehmu, engkau keliru, karena takhta yang engkau bayangkan ini tidak ada. Tahta adalah untuk orang yang 

sombong dan congkak. Karena Roh-Ku tak terbatas dan mahakuasa, Ia tidak tinggal di tempat tertentu: Ia 

ada di mana-mana, di semua tempat, di dalam spiritual dan material. Di manakah takhta yang engkau 

anggap sebagai milik-Ku ini? 

31 Jangan menganggap firman-Ku sebagai celaan atas pemahaman dan pengenalanmu yang buruk 

akan kebenaran. Saya tidak datang kepada Anda untuk mempermalukan Anda dengan menyoroti 

ketidakdewasaan Anda. Sebaliknya, saya datang untuk membantu Anda bangkit menuju cahaya 

kebenaran. 
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32 Apakah Anda mengira bahwa saya tidak menyadari kemajuan dan perkembangan yang telah 

dicapai oleh keyakinan dan pengetahuan Anda sejak Anda mendengar kata ini? Sungguh, Aku berkata 

kepadamu, Aku lebih memahami langkah-langkah yang sedang kamu tempuh di jalan spiritual daripada 

dirimu sendiri. 

33 Ketika engkau semua datang kepada manifestasi-Ku, engkau tidak percaya pada ajaran-Ku melalui 

pikiran manusia, berpikir bahwa engkau hanya dapat menemukan-Ku dalam gambar, simbol, dan benda-

benda lain yang disucikan oleh komunitas agamamu. Setelah itu, ketika meskipun engkau kurang beriman, 

engkau merasa bahwa ajaran-Ku menggerakkan hatimu dan bahwa jiwamu merasakan kedamaian-Ku, 

engkau menyadari bahwa cahaya ilahi sedang terwujud melalui makhluk-makhluk yang ditakdirkan untuk 

menyampaikan pesan ilahi-Ku. Iman baru lahir di dalam hati Anda, sebuah cahaya yang menyala yang 

mengajarkan Anda untuk memahami bahwa manusia dapat terhubung langsung dengan Tuhannya. Tetapi 

bukan hanya itu saja, Anda masih harus belajar memahami bahwa pikiran manusiawi tidak mutlak 

diperlukan bagi Bapa untuk memberi Anda petunjuk-Nya. Kemudian Anda tahu bahwa manifestasi Ilahi 

melalui pembawa suara ini hanya bersifat sementara, karena nanti akan tiba waktunya untuk hubungan 

roh-ke-Roh, ketika manusia akan menghapus materialisme, fanatisme dan semua kebodohan yang 

terkandung dalam tradisi dan ritus mereka. 

layanan, kepercayaan dan tindakan kultus mereka. 

34 Sebagian dari Anda sudah memahami hal ini, sebagian lainnya hidup dengan hal ini. Tetapi 

engkau masih banyak kekurangan untuk mencapai tujuan ini, dari mana engkau dapat memahami-Ku 

dalam kebenaran-Ku dan realitas kemuliaan-Ku, dan bukan lagi melalui fantasi yang diciptakan oleh 

imajinasi manusia kecilmu. 

35 Berhentilah memberi-Ku bentuk materi di atas takhta seperti yang ada di bumi, bebaskanlah Aku 

dari bentuk manusia yang selalu engkau kaitkan dengan-Ku, berhentilah memimpikan surga yang pikiran 

manusiamu tidak mampu menggenggamnya. Ketika Anda membebaskan diri Anda dari semua ini, seolah-

olah Anda memutuskan rantai yang mengikat Anda, seolah-olah kabut tebal terangkat dan memungkinkan 

Anda melihat cakrawala tanpa batas dan cakrawala yang tak terbatas, cakrawala yang bercahaya, yang, 

bagaimanapun, pada saat yang sama berwujud bagi roh Anda. 

36 Ada yang mengatakan: Tuhan ada di surga, yang lainnya: Allah berdiam di akhirat. Tetapi mereka 

tidak tahu apa yang mereka katakan, juga tidak tahu apa yang mereka percayai. Memang benar bahwa 

saya "tinggal" di surga, tetapi bukan di tempat tertentu yang Anda bayangkan: Aku berdiam di surga 

cahaya, kuasa, cinta, kebenaran, keadilan, keberkahan, kesempurnaan. 

37 Saya berada di alam barzakh, ya, tetapi di luar dosa manusia, di luar materialisme, kesombongan, 

kebodohan. Hanya karena alasan inilah Aku berkata kepadamu bahwa Aku "datang" kepadamu, karena 

Aku datang kepada kerendahan hatimu, karena Aku berbicara kepadamu dengan cara yang dapat dirasakan 

oleh indramu dan pikiranmu dapat memahami-Ku, bukan karena Aku datang dari dunia atau rumah lain; 

karena Roh-Ku ada di rumah di mana-mana. 

38 Engkau telah berjuang dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengubah keyakinanmu, dan 

engkau masih harus melakukan lebih banyak hal untuk mencapai tujuan rohani yang telah Kutakdirkan 

bagimu, yaitu mengenal Bapamu, mengasihi Dia, dan menunjukkan penghormatan kepada-Nya melalui 

Roh. Kemudian Anda akan mulai merasakan kemuliaan sejati dari roh, keadaan ketinggian, keharmonisan, 

kedamaian, dan kesejahteraan yang merupakan surga sejati yang harus Anda capai. 

39 Hari ini engkau membuka pintu hati dan pikiranmu kepada cahaya petunjuk-Ku. Dengan perbuatan 

apa engkau akan memuliakan Aku? 

40 Kalian semua diam, roh diam dan tubuh diam di hadapan-Ku. Kalian menundukkan leher kalian 

dan merendahkan diri kalian. Tetapi Aku tidak ingin anak-anak-Ku merendahkan diri di hadapan-Ku. Aku 

ingin mereka layak untuk mengangkat wajah mereka dan melihat wajah-Ku, karena Aku tidak datang 

mencari hamba atau budak; Aku tidak mencari makhluk yang merasa seperti orang buangan, orang 

buangan. Aku datang kepada anak-anak-Ku yang sangat Aku cintai sehingga, dengan mendengar suara 

Bapa-Ku, mereka dapat mengangkat jiwa mereka di jalan menuju evolusi spiritual mereka ke atas. 

41 Tetapi lihatlah, aku datang ke rumah Yakub dan hanya menemukan ketakutan di dalamnya; aku 

berharap menemukan pesta, tetapi yang ada hanya kesunyian. Mengapa, umat-Ku? Karena hati nuranimu 

mencela engkau karena pelanggaranmu dan mencegahmu merasakan sukacita atas kedatangan-Ku. 
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Alasannya adalah karena Anda tidak mengasihi diri Anda sendiri, bahwa Anda tidak bekerja seperti yang 

diajarkan Yesus kepada Anda. 

42 Anda tidak memiliki perlengkapan rohani untuk merasakan bayangan penderitaan yang menanti 

Anda, sehingga Bapa Anda perlu membuat diri-Nya dapat didengar secara materiil dan berbicara kepada 

Anda dalam bahasa Anda, sehingga Anda dapat mengetahui bahwa malaikat perang sedang mendekat, 

bahwa senjatanya sangat kuat, dan bahwa di seberangnya malaikat perdamaian sedang terisak-isak. 

43 Mengendarai sayap angin, wabah semakin mendekat, dan di ruang spiritual ribuan makhluk 

melayang-layang, jatuh dari hari ke hari di ladang kebencian dan perselisihan, dan kegelapan mereka 

menggelapkan pikiran dan hati Anda. 

44 Kekuatan alam telah dilepaskan dan membangkitkan para ilmuwan dari mimpi mereka; tetapi 

mereka, yang keras kepala dalam kepentingan diri mereka sendiri, melanjutkan pekerjaan destruktif 

mereka di antara umat manusia. Ketika anda lupa berdoa, anda tidak memenuhi tugas yang dipercayakan 

Bapa kepada anda. 

45 Engkau tahu betul bahwa tugas perdamaian telah ada dalam rohmu sejak saat Aku berkata kepada 

Yakub: "Lihatlah, Aku akan memberimu keturunan yang banyak, yang dengannya semua bangsa di bumi 

akan diberkati." Itulah sebabnya engkau diam di hadapan-Ku. 

46 Akankah engkau menunggu sampai hukum manusia mencabut hak warismu dan memaksamu 

untuk menutup bibirmu yang telah Aku latih untuk menjadi saksi-Ku? 

47 Janganlah menjadi orang yang kurang beriman. Jika Aku telah memilihmu, itu karena Aku tahu 

bahwa engkau akan mampu melayani-Ku dan mengerti bagaimana melakukannya. 

48 Pada hari ini aku berkata kepadamu: Jika bangsa-bangsa menginginkan perdamaian, Aku akan 

membuatnya tercapai, sesuai dengan cinta mereka. Jika mereka menginginkan lebih banyak perang, 

biarkan mereka memilikinya; tetapi melalui itu tongkat keadilan-Ku akan jatuh ke bumi. 

49 Jika umat manusia menganiaya murid-murid baru-Ku dan berusaha mencegah mereka 

menyembuhkan orang sakit dan berbicara tentang Ajaran-Ku, penyakit-penyakit aneh akan menyebar di 

antara manusia. Para ilmuwan akan jatuh sakit, mata banyak orang akan tertutup, yang lain akan menderita 

kebingungan pikiran. Gerbang alam barzakh akan terbuka, dan legiun jiwa-jiwa yang kebingungan akan 

menghancurkan seluruh wilayah dan membuat manusia kerasukan. Kemudian, di hadapan impotensi ilmu 

pengetahuan, para pekerja-Ku yang rendah hati akan bangkit dan memberikan bukti-bukti pengetahuan 

mereka, yang melaluinya banyak orang akan menjadi percaya. Semua malapetaka ini telah lama 

diberitahukan kepadamu, namun engkau tetap tuli dan buta. Anda tidak tahu berterima kasih. 

50 Kadang-kadang saya perlu berbicara kepada Anda dengan cara ini. Tetapi jangan mengacaukan 

firman kasih-Ku dengan cambuk. Aku mencintaimu. Mendekatlah agar engkau dapat merasakan 

kehangatan-Ku. Mendekatlah kepada-Ku agar engkau dapat merasakan kedamaian Kerajaan-Ku. Engkau 

adalah orang-orang yang mencari-Ku saat melintasi "padang gurun", engkau adalah orang-orang yang 

selalu mengejar janji-Ku. 

51 Apakah Anda sudah bosan dengan kehidupan ini? Kemudian beristirahat sejenak di bawah 

naungan pohon ini. Ceritakanlah kepada-Ku kesedihanmu di sini dan menangislah di dada-Ku. Kapankah 

engkau akan bersama-Ku selamanya? Saya sudah ingin melihat kedamaian di setiap jiwa. 

52 Biarkan "the lark" sekarang melebarkan sayapnya ke seluruh alam semesta sehingga Anda 

merasakan kedamaian dan kehangatannya. 

53 Kaum wanita, kamulah yang, dengan doamu, memelihara sedikit kedamaian yang ada di bumi, 

mereka yang, sebagai penjaga rumah yang setia, memastikan bahwa rumah itu tidak kekurangan 

kehangatan cinta kasih. Demikianlah engkau menyatukan dirimu dengan Maria, Bunda-Mu, untuk 

mematahkan kesombongan manusia. 

54 Hai manusia, Aku telah menjadikanmu tuan di bumi ini untuk mewakili-Ku di bumi ini. Roh anda 

seperti Roh Bapa, dan tubuh anda seperti alam semesta. Jangan menilai kesempurnaan tubuh Anda dari 

ukurannya, tetapi dari kehidupan indah yang ada di dalamnya, keteraturan dan keharmonisannya. Tetapi 

bahkan dengan kesempurnaan terbesar, tubuh itu terbatas, dan akan tiba saatnya tubuh itu berhenti 

tumbuh. Akan tetapi, kecerdasan dan sensasinya terus berkembang sampai kematian menghentikannya. 

Tetapi semua kebijaksanaan dan pengalaman yang diperolehnya di bumi tetap tercetak dalam jiwa, yang 

tumbuh dan berkembang untuk selama-lamanya. 
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55 Jadikanlah rumah Anda sebagai bait suci kedua, kasih sayang Anda sebagai penyembahan kedua 

kepada Allah. Jika engkau ingin mengasihi-Ku, kasihilah istri-istrimu dan kasihilah anak-anakmu, karena 

pekerjaan, pemikiran, dan teladan yang hebat juga akan muncul dari bait ini. 

56 Anda semua adalah domba-domba Elia pada saat ini. Beberapa hidup dalam rintangannya, yang 

lainnya masih tersesat. Cahaya Meterai Keenam menerangi semua jiwa yang berinkarnasi dan tidak lagi 

berinkarnasi pada saat ini. Sementara di Bumi, beberapa orang menggunakan hukum ini untuk kemajuan 

dan keselamatan jiwa mereka, yang lain menggunakannya untuk menembus misteri ilmu pengetahuan dan 

menemukan keajaiban baru. Tangan-tangan yang tidak patuh dan tidak taatlah yang masih mematahkan 

buah dari pohon ilmu pengetahuan untuk meracuni hati manusia. Anda hidup dalam periode waktu 

keenam yang akan dilalui umat manusia di bumi sebagai cerminan dari jalan yang harus dilalui dalam 

kekekalan. 

57 Pada zaman pertama Habel mewujudkan Aku di bumi, pada zaman kedua Nuh, pada zaman ketiga 

Yakub, Musa pada zaman keempat, Yesus pada zaman kelima, pada zaman keenam, yang sekarang, Elia, 

dan pada zaman ketujuh Roh Kudus akan memerintah. 

58 Apa yang telah engkau lakukan terhadap para utusan-Ku? Yang pertama jatuh di bawah pukulan 

saudaranya sendiri, yang didorong oleh rasa iri hati. Yang kedua disalahartikan dan diejek oleh banyak 

orang yang tidak percaya dan penyembah berhala. 

59 Yang ketiga memberikan bukti kuasa-Ku dalam hidupnya dan menerima imbalan 

ketidakbersyukuran bahkan dari kerabatnya. 

60 Yang keempat harus melanggar loh hukum karena iman yang kecil dari umat-Nya yang sangat 

dikasihi-Nya. 

61 Yang kelima - meskipun kedatangan-Nya telah diumumkan - tidak diharapkan, tidak menemukan 

iman atau kasih, dan setelah memberikan pesan kasih-Nya kepada dunia, Dia menerima kematian yang 

paling memalukan yang pernah diderita oleh seorang nabi atau utusan. 

62 Yang keenam telah datang dalam roh pada saat ini. Namun demikian, panah-panah keraguan, 

ketidakpedulian dan ejekan mengejarnya. 

63 Ketika Meterai Ketujuh dilonggarkan dan bukannya seorang utusan, melainkan Roh Yang Kekal 

itu sendiri yang menerangi manusia - siapakah yang kemudian akan mencoba untuk melukai atau 

membunuh-Ku? 

Damai sejahtera-Ku menyertai Anda! 
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Instruksi 131 
(Sabtu Paskah) 

1 Pada hari ini ketika lonceng-lonceng dibunyikan untuk mengumumkan kepada dunia bahwa surga 

telah terbuka untuk menerima Kristus, saya katakan kepada Anda bahwa bagi Anda, tradisi-tradisi ini 

sudah berlalu. Sekarang, bagi Anda, pertemuan batin lebih baik daripada pembicaraan yang 

membingungkan; zikir dan meditasi daripada kegembiraan yang berisik. Apa yang akan terjadi jika murid-

murid Roh Kudus mewujudkan ajaran Ilahi? 

2 Roh adalah kehidupan, dan karena itu tidak akan pernah berhenti. Dia harus menyempurnakan 

dirinya sendiri sehingga dia bisa tinggal di ketinggian surga; engkau telah berkembang, buktinya adalah 

bahwa engkau secara sukarela berpaling dari gambar atau simbol suci yang dengannya manusia mencoba 

untuk mewakili-Ku, karena engkau sudah memahami-Ku sebagai Roh Kudus - yang tak terbatas dan 

mahakuasa - dan tidak ingin melihat-Ku terbatas. Anda akhirnya memahami bahwa tidak ada persembahan 

yang lebih baik di hadapan Tuhan Anda selain dari perbuatan baik Anda. 

3 Apakah Aku mengatakan kepadamu bahwa Aku akan bangkit dari kematian pada hari ketiga? 

Kemudian Aku juga telah berbicara kepada Anda secara simbolis tentang peristiwa-peristiwa di masa 

depan: Di sinilah Aku dalam roh pada awal Era Ketiga, membuat diri-Ku dikenal melalui organ 

pemahaman manusia, dan Aku juga datang kepada orang mati - untuk kehidupan spiritual. Melalui 

proklamasi ini, yang diumumkan dan dijanjikan pada waktu-waktu yang lain, Anda telah mendengar 

bahwa pakaian dan upacara yang mencolok tidak berguna, bahwa Anda harus memberkahi jiwa Anda 

dengan kemurnian. Anda sudah memahami bahwa tampil murni dan indah secara lahiriah tanpa 

memurnikan hati adalah pengkhianatan yang tidak luput dari perhatian Bapa. 

4 Engkau bisa mengesankan dan bahkan menipu manusia, saudaramu, tetapi tidak dengan-Ku, 

karena tatapan-Ku yang tajam menemukan dan mengarahkan segalanya. Selain itu, Anda akan mengalami 

bagaimana di masa cahaya rohani yang besar ini, orang-orang menolak segala sesuatu yang mengandung 

kemunafikan. Aku sedang mempersiapkanmu sehingga engkau tidak akan dikejutkan oleh siapa pun, juga 

tidak akan ada orang yang memperdayai sesamamu manusia. 

5 Jika ada orang yang muncul dan mengklaim bahwa dia adalah Kristus yang bereinkarnasi, jangan 

percaya padanya, karena ketika Aku mengumumkan kepadamu bahwa Aku akan kembali, Aku memberi 

pengertian kepadamu bahwa itu akan terjadi dalam roh. Jika ada orang yang berkata kepada Anda: Aku 

adalah utusan Tuhan, jangan percaya padanya, karena utusan yang sejati tidak menyombongkan diri atau 

mengumandangkan misi yang telah Aku percayakan kepada mereka. Mereka mengidentifikasikan diri 

mereka hanya dengan karya-karya mereka. Terserah kepada manusia untuk menentukan apakah orang itu 

adalah utusan Tuhan. Apakah Anda ingat bahwa Aku mengatakan kepada Anda bahwa pohon itu akan 

dikenal dari buahnya? 

6 Saya tidak melarang Anda untuk mencicipi "buah-buah pohon", tetapi Anda harus diperlengkapi 

untuk mengetahui bagaimana membedakan buah yang baik dari yang buruk. 

7 Mereka yang mencintai kebenaran akan Kuangkat sebagai kaki dian untuk menerangi jalan sesama 

mereka. 

8 Aku memiliki kerinduan untuk jiwamu, yang tidak terlihat oleh matamu yang demi mereka Aku 

pernah menjadi manusia dan mencurahkan darah-Ku untuk mengajarnya memenuhi tugasnya. 

9 Jangan takut bertemu dengan orang-orang dalam perjalananmu yang menyangkal kehadiran-Ku 

dalam bentuk ini. Mereka adalah orang-orang buta yang belum memiliki cahaya dalam jiwa mereka. Pada 

suatu waktu mereka juga menolak-Ku, tetapi ketika mereka melihat mukjizat-mukjizat-Ku, mereka harus 

menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. 

10 Engkau akan melihat pada saat ini mereka yang telah menyangkal-Ku menyesal dan bertobat di 

hadapanmu, tanpa menemukan kata-kata untuk mengakui bahwa ajaran ini berasal dari Tuhan. 

11 Pada hari ini ketika banyak orang bergegas ke gereja-gereja mereka dengan curahan kata-kata yang 

luar biasa untuk merayakan momen ketika Surga terbuka untuk menerima-Ku, Aku katakan kepadamu 

bahwa semua ini hanyalah sebuah tradisi untuk mengesankan hati manusia. Semua itu hanyalah ritual 

yang mewujudkan Gairah Ilahi-Ku hari ini. 
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12 Janganlah kamu mengikuti kecenderungan ini dan mendirikan mezbah-mezbah dan patung-patung. 

Jangan membuat representasi dari peristiwa-peristiwa sakral, atau menggunakan pakaian khusus untuk 

membedakan dirimu, karena semua ini adalah penyembahan berhala. 

13 Berserulah kepada-Ku dengan hatimu, ingatlah petunjuk-Ku dan ambillah teladan-Ku sebagai 

modelmu. Persembahkanlah kepada-Ku penghargaan atas koreksimu dan engkau akan merasakan gerbang 

surga terbuka untuk menerimamu. 

14 Percayalah bahwa sama seperti Yesus bangkit dari kematian pada hari ketiga, Aku bangkit kembali 

hari ini di Era Ketiga di antara manusia yang mati iman dan kasih karunia, untuk mengajar Anda melalui 

organ manusia untuk memahami keindahan Kehidupan Spiritual. 

15 Kepada orang banyak yang mendengarkan Aku, Aku berkata: Mengapa kamu menutupi dirimu 

dengan jubah dan perhiasan hari Minggu dan bukannya mengenakan jiwamu dengan kesucian? Saya 

hanya ingin melihat pakaian ini di antara Anda. 

16 Hindari representasi palsu dan tidak senonoh yang dibuat tentang Aku dan Gairah-Ku, karena tidak 

ada yang bisa mewakili Aku. Hiduplah dalam teladan dan ajaran-Ku. Siapa pun yang bertindak dengan 

cara ini akan mewakili Gurunya di bumi. 

17 Sementara beberapa orang membakar dupa dan mur sebagai persembahan kepada Keilahian-Ku, 

Aku mengajarkanmu untuk mempersembahkan kepada-Ku batin hatimu, keharuman jiwamu. 

Persembahan spiritual inilah yang saya inginkan dari Anda. 

18 Pada pagi rahmat ini, umat manusia memperingati hari ketiga ketika Kristus bangkit dari kematian 

untuk menghibur para rasul-Nya dan ketika Ia melewati ambang kematian untuk mencari mereka yang 

membutuhkan secara rohani. Ingatlah bahwa saya berkata kepada Anda: Akulah Sang Pemilik Tanah atau 

Gembala Agung. Tugas-tugas ini juga diberikan kepada Anda. Siapakah selain seorang gembala yang 

dapat membimbing jiwa-jiwa dan mengarahkan bangsa-bangsa? Dan apakah ayah dari keluarga yang 

merawat hati, atau seorang guru yang membimbing pikiran - bukankah mereka adalah manusia darat? 

19 Setiap orang ditugaskan sejumlah jiwa untuk membimbing atau memelihara, dan tugas ini tidak 

berakhir dengan kematian jasmani. Jiwa terus menabur, mengolah dan menuai di dunia spiritual maupun 

di bumi. Jiwa-jiwa yang lebih besar membimbing jiwa-jiwa yang lebih rendah, dan jiwa-jiwa ini pada 

gilirannya membimbing jiwa-jiwa lain yang tingkat perkembangannya masih lebih rendah, sementara 

Tuhanlah yang membimbing mereka semua menuju rintangan-Nya. 

20 Jika sekarang saya katakan bahwa jiwa-jiwa yang lebih besar memimpin jiwa-jiwa yang lebih 

kecil, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa jiwa-jiwa ini telah besar sejak awal dan bahwa jiwa-jiwa 

kedua harus selalu kecil dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Mereka yang sekarang menjadi besar 

adalah karena mereka telah bangkit dan berkembang dalam memenuhi tugas mulia untuk mengasihi, 

melayani, dan membantu mereka yang belum mencapai tingkat perkembangan spiritual, mereka yang 

masih lemah, mereka yang tersesat dan mereka yang menderita. 

21 Mereka yang kecil hari ini akan menjadi besar esok hari karena ketekunan mereka di jalan 

pembangunan. 

22 Tangga kesempurnaan rohani, yang dilihat Yakub dilambangkan dalam mimpi kenabiannya, 

adalah jalan yang dimulai dari bumi dan berakhir di surga, yang berawal dari dunia materi dan berakhir 

dalam kesempurnaan kehidupan rohani. 

23 Engkau tidak akan meninggalkan anak-anakmu, murid-muridmu, bangsamu, bahkan dengan 

kematian, karena jarak antara dunia yang satu dan dunia yang lain hanya terlihat jelas. Dari lingkup 

spiritual, Anda akan dapat terus merawat, membimbing dan menjaga jumlah Anda, dan sering kali Anda 

akan dapat mencapai karya-karya besar seperti yang Anda anggap mustahil di bumi. 

24 Diberkatilah jalan jiwa anda, yang setiap hari membuat anda semakin menyadari kasih Bapa anda 

dan mengajarkan anda untuk memahami kebesaran karya-Nya. 

25 Mungkinkah setelah ajaran-ajaran ini seseorang akan terus berharap bahwa kematian akan 

membebaskannya dari salibnya, atau akan ada seseorang yang takut bahwa kematian akan merampas 

benihnya? 

26 Segala sesuatu hidup di dalam-Ku, segala sesuatu mengabadikan dirinya di dalam-Ku, tidak ada 

yang hilang. 
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27 Pada saat ini Aku mencarimu di rumahmu, karena jika engkau mencari Aku, Aku mencarimu. Aku 

ingin berbicara denganmu, biarkan Aku menembus ke dasar hatimu dan jangan mencoba 

menyembunyikan kesedihanmu atau pelanggaranmu dari-Ku. 

28 Cobalah untuk mendengar-Ku dalam keheningan, angkatlah rohmu kepada Bapamu, maka engkau 

akan segera mendengar suara-Ku berbicara kepadamu dalam bahasa yang belum pernah engkau dengar, 

namun engkau dapat memahaminya seolah-olah engkau selalu mendengarnya. 

29 Anda tidak perlu terkejut dengan hal ini, karena Anda harus memahami bahwa Akulah "Firman 

Universal". Aku berbicara kepada hati nurani, Aku berbicara kepada hati, jiwa, akal budi dan indera, Aku 

berbicara kepada semua makhluk, suara-Ku tidak pernah berhenti. 

30 Belajarlah untuk mendengarkan-Ku dan menyelami pelajaran-pelajaran-Ku. Ingatlah bahwa Aku 

telah mengatakan kepadamu bahwa siapa pun yang minum air Firman-Ku tidak akan pernah haus lagi. 

Aku telah mencurahkan hikmat-Ku pada semua keberadaan untuk kamu kumpulkan sepanjang perjalanan 

hidupmu. 

31 Bahkan jika tidak ada agama di dunia ini, cukup dengan berkonsentrasi pada dasar keberadaan 

Anda untuk menemukan Hadirat-Ku di bait batin Anda. Saya juga mengatakan kepada Anda bahwa cukup 

dengan mengamati segala sesuatu yang disajikan oleh kehidupan kepada Anda untuk menemukan di 

dalamnya buku kebijaksanaan yang terus menerus menunjukkan halaman-halaman terindah dan ajaran-

ajaran terdalamnya kepada Anda. 

32 Anda kemudian akan memahami bahwa tidak adil bahwa dunia harus tersesat sementara ia 

membawa jalan yang benar di dalam hatinya, atau bahwa ia harus mengembara dalam kegelapan 

kebodohan sementara ia hidup di tengah-tengah begitu banyak cahaya. 

33 Aku tidak datang untuk menghakimi Anda dengan tujuan semata-mata untuk menjatuhkan 

hukuman kepada setiap orang berdosa. Aku datang untuk menghakimimu, tetapi bukan tanpa terlebih 

dahulu menawarkan kepadamu kesempatan baru untuk membebaskan jiwamu dari semua pelanggarannya. 

34 Aku memanggil semua, karena Aku ingin melihat diri-Ku dikelilingi oleh keluarga besar ini, yang 

bagi-Ku adalah umat manusia, yang kepadanya Aku telah memberikan begitu banyak kebajikan dan 

kelembutan sedemikian rupa sehingga Aku menjadikan diri-Ku sebagai salah satu dari anak-anak mereka. 

35 Engkau yang telah berkesempatan mendengar-Ku dalam bentuk ini, ketahuilah bahwa engkau telah 

datang pada waktu yang tepat. Aku tidak datang sebelum atau sesudah waktu yang tepat, dan engkau juga 

tidak datang terlambat atau terlalu awal. Ini adalah waktu yang telah dijanjikan kepada roh Anda sejak 

masa yang paling jauh, sehingga di dalamnya roh Anda dapat menerima kelanjutan dari instruksi yang 

hampir tidak dimulai pada masa-masa sebelumnya. 

36 Engkau tidak bisa kembali kepada-Ku tanpa terlebih dahulu merasakan semua buah kehidupan dan 

menikmati semua kesenangan. Betapa sedikitnya makhluk yang mengetahui bagaimana tetap setia dan 

murni di sisi Bapa! Mereka hanya melakukan kehendak-Nya. Tetapi engkau yang telah mengulangi 

berkali-kali dalam doa-doamu: "Tuhan, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di Surga" - itu adalah 

kebohongan bahwa engkau selalu bertindak sesuai dengan Kehendak-Ku. Karena Anda telah hidup sesuai 

dengan kehendak Anda, yang tidak sempurna, maka Anda telah melakukan kesalahan besar seperti itu, 

yang sekarang Anda bayar dengan kepahitan, penyakit, dan kesusahan yang luar biasa. Tetapi engkau 

tidak akan lagi memaksakan kehendakmu dan menyerahkan dirimu kepada otoritas ilahi yang 

mengarahkan segala sesuatu dengan kebijaksanaan dan keadilan. Maka Anda tidak akan lagi melakukan 

kesalahan dan menderita demi mereka. 

37 Berdoalah dan carilah kesunyian dan keheningan tempat suci batin Anda, maka dalam doa ini 

indera-indera dan indria-indria yang saat ini tidak aktif di dalam diri Anda akan muncul dan berbicara 

kepada Anda tentang ajaran-ajaran masa lalu dan peristiwa-peristiwa masa depan yang sekarang tidak 

dapat diakses oleh pikiran Anda. Kemudian Anda akan belajar bahwa Anda harus menyelesaikan 

pekerjaan yang Anda tinggalkan belum selesai di kehidupan sebelumnya. Pada saat ini manusia mulai 

mengenal dirinya sendiri secara spiritual. Ia sudah berdiri di depan pintu gerbang tempat kudus, di mana ia 

akan menemukan penjelasan untuk semua misteri yang telah mengelilinginya sampai sekarang tanpa ia 

mampu menjelaskannya kepada dirinya sendiri. Tetapi celakalah mereka yang, meskipun ada panggilan-

Ku yang terus-menerus, terbukti tuli atau tidak peka terhadap suara yang tak henti-hentinya mengetuk 
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pintu hati mereka, karena akan ada di dalam diri mereka keletihan hidup dan kesuraman yang sampai 

sekarang tak terbayangkan. 

38 Wahai wanita-wanita umat ini, yang mendengar Sabda-Ku yang menyentuh hati kalian yang paling 

dalam dan paling mulia, jagalah hatimu, jagalah agar api iman tetap menyala di dalam diri mereka, 

kembangkanlah kebajikan, perdamaian dan persaudaraan. Aku berpaling kepadamu karena hatimu lebih 

mudah menerima Firman-Ku, meskipun rohmu sama dengan roh semua manusia. 

39 Aku akan menjadikan kalian semua murid-murid yang terkasih yang belajar untuk mengoreksi 

tanpa menyakiti atau menghakimi siapa pun - mereka yang tahu bagaimana menyembuhkan luka tanpa 

membuatnya berdarah, yang tahu bagaimana memaafkan tanpa menyebabkan penghinaan. Ketika kamu 

sudah siap, Aku akan mengutus kamu kepada bangsa-bangsa sebagai penasihat, sebagai pembawa pesan 

perdamaian, sebagai pemberita Kabar Baik ini, sebagai murid-murid yang layak dari Dia yang telah 

mengajarkan banyak hal kepadamu. Tetapi Anda tidak boleh lupa bahwa satu-satunya yang dapat memberi 

adalah Bapa, dan Dia juga satu-satunya yang dapat mengembalikan semua yang telah hilang kepada jiwa. 

40 Setelah tahun 1950, ketika manifestasi-Ku dalam bentuk ini akan berakhir, Aku tidak akan 

meninggalkanmu sendirian. Aku akan terus hadir dalam bentuk lain, dengan cara yang lebih halus, dan 

jika engkau semua memperhatikan dengan sungguh-sungguh ajaran-ajaran yang telah Kupercayakan 

kepadamu, dan engkau semua merohanikan dirimu sendiri, engkau semua akan merasakan Kehadiran-Ku 

bahkan lebih dekat lagi kepadamu. Jika engkau memiliki iman, engkau akan melihat-Ku dengan mata 

rohanimu, dan jika engkau bersatu sebagai saudara-saudari di dalam Pekerjaan-Ku, orang-orang akan 

berbondong-bondong kepadamu seperti mereka berbondong-bondong pada saat ini ketika Aku telah 

membuat diri-Ku dikenal melalui para pembawa suara. 

41 Tidak seorang pun akan dapat merobek benih ini dari hati Anda, karena benih ini akan diwariskan 

dari satu generasi ke generasi lainnya. 

42 Akan ada pertarungan: Orang-orang jahat dan orang-orang munafik akan menunjuk dan 

menganiaya Anda karena Anda mengikuti jejak ini. Tetapi tidak ada yang dapat membuat umat ini 

mundur, karena benih ini, yang ditaburkan oleh-Ku di dalam hatimu, akan bertunas pada saat-saat 

pencobaan, sebagai kata terang di bibir anak-anakmu. 

43 Sama seperti agama Kristen yang berhasil membuat Doktrin Kasih-Ku dikenal di masa ketika 

orang sulit merasakan kasih kepada satu sama lain, demikian pula Spiritualisme akan berjuang di zaman 

ini di zaman ketika materialisme telah membatu hati manusia. Dan jika pada masa itu Firman Kristus 

mengguncang dasar-dasar kehidupan manusia, sekarang juga terang ini akan membuat tali-tali yang paling 

peka dari hati mereka bergetar. Akan ada periode waktu ketika benih-Ku akan tampak menghilang. Tetapi 

akan berhasil dan bertahan di tengah-tengah semua peristiwa di bumi. 

44 Jika beberapa orang berhasil menyembunyikan kebenaran-Ku, yang lain akan bekerja untuk 

membuatnya diketahui. Jika orang tua harus diam, anak-anak akan berbicara. Tetapi Firman-Ku akan 

mengalir dari bibir murid-murid-Ku, dan kesaksian-kesaksian akan muncul di mana-mana. Tetapi jangan 

menuntut untuk mengalami pemenuhan semua yang saat ini saya umumkan kepada Anda. Biarkan benih 

berkecambah terlebih dahulu, kemudian biarkan tanaman menghasilkan buah yang dirindukan, dan bahkan 

setelah itu Anda harus membiarkan buahnya matang. Maka engkau akan melihat semua nubuat-Ku 

menjadi kenyataan, satu demi satu. Beberapa di antara kamu rajin, yang lain lalai; tetapi Aku berkata 

kepadamu bahwa kamu semua harus bersabar dan gigih. 

45 Jika Anda tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk memanen buah atau benih setelah Anda 

memeliharanya, Anda akan memiliki cinta kasih yang sejati terhadapnya. Oleh karena itu, Aku ingin 

benih-Ku melewati tanganmu sehingga engkau dapat mengasihinya dan mengakui semua nilainya. Untuk 

membantumu memenuhi tugasmu, Aku menguatkanmu untuk perjuangan. 

46 Gembala dengan penuh kasih membawa kawanan domba kepada rintangan kasihnya, yang 

merupakan pangkuan Tuhan bagi jiwa-jiwa. 

47 Maju terus, kata suara-Ku kepadamu, jangan berhenti di jalan. Cintailah waktu seperti harta yang 

berharga, gunakanlah waktu itu untuk memenuhi tugas-tugas roh Anda dan tugas-tugas duniawi yang 

dibebankan kepada Anda. Gunakanlah dalam semua yang diperintahkan oleh Hukum-Ku, dan pahala yang 

akan engkau peroleh adalah terang dan damai sejahtera bagi rohmu. 
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48 Bagi banyak orang di masa ini, penebusan mereka di bumi akan segera berakhir. Anda yang 

mendengar wahyu-wahyu ini dan tidak tahu apakah Anda termasuk dalam jumlah orang-orang yang 

terpilih - gunakan bahkan saat-saat terakhir dari keberadaan Anda, periksalah dalam terang hati nurani 

Anda. Periksalah cobaan-cobaan yang harus Anda tanggung, lunasi sebanyak mungkin semua hutang 

(rohani) Anda, dan dengan persiapan ini Anda akan memperoleh buah yang menyenangkan yang akan 

dituai oleh jiwa Anda segera setelah melewati ambang batas kehidupan rohani. 

49 Jangan memikirkan kematian, sehingga hal yang tidak diketahui tidak menjadi gagasan tetap yang 

menyedihkan bagi Anda. Ingatlah bahwa Anda akan hidup, dan yakinlah bahwa ketika Anda melihat jalan 

lingkup spiritual, jiwa Anda akan berseru dengan sukacita dan terkejut: Tampaknya bagi saya seolah-olah 

saya pernah berada di sini sebelumnya! 

50 Pelajarilah dan tafsirkan ajaran-Ku dengan benar, karena jika engkau tidak melakukannya, engkau 

akan jatuh ke dalam fanatisme sebagai akibat dari buruknya pemberian yang engkau berikan kepada guru-

guru spiritualisasi-Ku, dan karena ini adalah peningkatan roh, maka tidak memungkinkan terjadinya 

kesalahan. 

51 Hiduplah dengan murni, rendah hati, sederhana. Penuhi semua yang benar di alam manusia, serta 

semua yang menyangkut roh Anda. Singkirkanlah dari kehidupan Anda hal-hal yang tidak berguna, yang 

artifisial, yang berbahaya, dan sebaliknya, segarkanlah diri Anda dengan semua yang baik dalam 

keberadaan Anda. 

52 Jalannya begitu mulus dan beban salib begitu ringan jika Anda sudah belajar untuk hidup, 

sehingga akan tampak mudah bagi Anda untuk memenuhi tugas penebusan Anda. Tetapi bagi orang yang 

memikul beban berat dan menyeret rantai bersamanya ke seluruh dunia, tampaknya mustahil untuk 

mengambil jalan Tuhan dan mengikuti jejak langkah yang ditinggalkan-Nya. 

53 Sadarilah bahwa Guru tidak meminta sesuatu yang mustahil dari Anda. Saya bahkan tidak 

menyuruh Anda untuk mengubah hidup Anda dalam sekejap. Bebaskan hatimu dari hal-hal materi, 

bebaskanlah dari sikap mementingkan diri sendiri, dan engkau akan maju di jalan yang telah Kutandai 

bagimu dengan kelembutan dan cinta kasih. 

54 Bukanlah hamba-hamba-Ku yang berpura-pura melayani-Ku dengan kata-kata yang sia-sia, 

membanggakan pengetahuan atau menghakimi pekerjaan sesama mereka. Hamba-hamba-Ku, murid-

murid-Ku, tentara-tentara-Ku adalah mereka yang, dengan kehidupan yang murni, rajin, dan berguna, 

menabur cahaya-Ku di jalan mereka dan meninggalkan jejak kebajikan dan contoh-contoh kebaikan. 

55 Tidak seorang pun berhak menghakimi tindakan sesamanya, karena jika orang yang suci tidak 

melakukannya - mengapa orang yang memiliki noda di hatinya harus diizinkan untuk melakukannya? 

56 Aku mengatakan hal ini kepadamu karena engkau selalu ingin menjelajahi benih saudaramu, 

berharap menemukan kesalahan di dalamnya, sehingga engkau dapat menunjukkan benihmu kepadanya 

dan mempermalukannya dengan mengatakan kepadanya bahwa pekerjaanmu lebih murni dan lebih 

sempurna. 

57 Satu-satunya Hakim yang tahu bagaimana menimbang perbuatan anda adalah Bapa anda yang 

berdiam di surga. Ketika Dia muncul dengan timbangan-Nya, bukan orang yang lebih mengerti yang akan 

memiliki pahala yang lebih besar di mata-Nya, tetapi orang yang telah mengerti bagaimana menjadi 

saudara bagi sesamanya dan menjadi anak Tuhannya. 

58 Adalah penting bahwa umat-Ku muncul di antara bangsa-bangsa dan memberikan contoh 

persaudaraan, keharmonisan, cinta kasih dan pengertian, sebagai prajurit perdamaian di antara mereka 

yang sekali lagi menyalahgunakan ajaran Ilahi untuk bertengkar, menyakiti satu sama lain dan mengambil 

nyawa mereka sendiri. 

59 Kepada anak-anak-Ku dari semua asosiasi, gereja dan sekte, Aku berbicara melalui hati nurani 

mereka. Saya menasihati mereka untuk berdamai dan mengilhami mereka dengan pemikiran-pemikiran 

besar yang penuh cahaya. Tetapi penting bagimu untuk mengetahui bahwa Aku meninggalkan pesan 

kepada mereka melalui engkau yang harus engkau sampaikan kepada mereka dalam nama-Ku. 

60 Anda harus rendah hati. Anda pasti tidak keberatan tersinggung. Bersikaplah lembut. Penghinaan 

dan penderitaan akan ditimpakan kepada Anda. Tetapi firman-Mu, yang akan menjadi pesan-Ku, mereka 

tidak akan dapat membuangnya dari pikiran mereka. Karena itu, Aku berkata kepadamu: Jika beberapa 

orang tetap tidak peka dan tuli terhadap panggilan-Mu, yang lain akan terbangun dari tidur panjang 
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mereka dan mulai bergerak maju dan menempatkan hidup mereka di jalan yang benar dalam pembaharuan 

dan pertobatan. 

61 Persenjatai diri Anda dengan keberanian, iman, dan kekuatan sehingga Anda dapat menghadapi 

pertempuran. Tetapi saya tunjukkan kepada Anda: Jangan terintimidasi ketika Anda berbicara dengan 

salah satu dari sesama manusia karena Anda melihatnya berpakaian bagus atau karena ia dipanggil sebagai 

pangeran, tuan atau menteri. 

62 Ambil contoh Paulus dan Petrus, yang mengangkat suara mereka di hadapan orang-orang yang 

disebut dunia sebagai tuan. Mereka besar dalam roh, namun mereka tidak membanggakan diri kepada 

siapa pun bahwa mereka adalah penguasa; sebaliknya, mereka mengaku bahwa mereka adalah hamba. 

Ikutilah teladan mereka dan jadilah saksi kebenaran-Ku melalui kasih pekerjaanmu. 

Damai sejahtera-Ku menyertai Anda! 
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Instruksi 132 
1 Selamat datang, Anda yang mulai merasakan nyala api cinta kepada Guru Anda. Sambutlah kamu 

yang berusaha mempermanis hidupmu dengan belaian Firman-Ku. Selamat datang juga kamu yang 

meragukan Kehadiran-Ku, karena Aku akan membebaskanmu dari keraguanmu dan itu akan memberi 

jalan kepada cinta-Ku. Selamat datang juga bagi Anda yang datang dengan hati yang sedih, karena Aku 

akan memberikan penghiburan yang Anda butuhkan. Cinta saya merangkul Anda semua. 

2 Ketika engkau melihat-Ku menerimamu, engkau berkata kepada-Ku dari lubuk hatimu yang 

terdalam: "Tuhan, aku telah menanti-nantikan-Mu, aku sudah merindukan kedatangan-Mu, dan juga 

Firman-Mu yang penuh kasih." - Apakah Anda mencari Kerajaan Allah? Saya akan membawa Anda ke 

sana selangkah demi selangkah sampai Anda mencapai tingkat kesempurnaan tertinggi. Banyak orang 

yang telah mendahului Anda di dunia ini sudah mencapai keagungan itu. Mereka adalah roh-roh cahaya, 

para utusan Tuhan, yang datang tanpa terlihat kepada manusia untuk membawa pesan dan inspirasi kepada 

mereka. 

3 Wahai murid-murid, berusahalah untuk kemajuan roh, dan Anda akan belajar untuk 

mengklarifikasi semua masalah yang solusinya Anda anggap mustahil, meskipun itu berada dalam ranah 

kemungkinan Anda. Jika Anda dikaruniai karunia yang begitu tinggi, mengapa Anda menginginkannya 

Aku melakukan segalanya untukmu? Ingatlah bahwa engkau harus datang kepada-Ku melalui jasa-jasa, 

upaya dan bahkan pengorbananmu. Saya menunjukkan kepada Anda cara untuk maju di sepanjang jalan 

untuk mencapai tujuan. 

4 Lihat, Firman-Ku seperti benih yang baik. Kadang-kadang jatuh di tanah yang keras, di bawah 

batu dan duri: itu adalah materialisme, ketidakpedulian hati di mana ajaran-Ku tidak dapat berkecambah. 

Kadang-kadang tanaman baru saja mulai berbunga ketika tangan yang tidak murni datang dan 

memotongnya. Ini terjadi ketika hati membiarkan dirinya dibimbing oleh nafsu yang buruk. Jika benih 

jatuh ke dalam tanah yang subur, benih itu akan berkecambah pada waktunya, mekar dan membentuk 

tunas, tanaman tahunan membentang lebih tinggi setiap hari dan menghasilkan buah yang berlimpah. 

5 Kadang-kadang Anda bertanya kepada diri Anda sendiri: "Mengapa Guru - bukannya memilih 

hamba-hamba dan murid-murid-Nya - tidak mengambil kita semua yang adalah anak-anak-Nya?" dan saya 

menjawab Anda: Saya memilih mereka yang waktunya tepat, seperti halnya benih yang sudah matang. 

Untuk yang lain, saya memberikan waktu sampai mereka mencapai kedewasaan penuh, sehingga saya bisa 

melayani mereka. Sang Guru bertindak seperti nelayan yang baik yang menaiki perahunya pada dini hari, 

menebarkan jalanya di tempat yang ia tahu ada ikan yang berlimpah, dan ketika ia telah mengangkutnya 

penuh dengan ikan, ia membiarkan ikan-ikan kecil yang tidak berguna menyelinap masuk melalui jala, dan 

dengan demikian memilih ikan-ikan yang lebih besar. Akulah nelayan jiwa-jiwa yang memasang jala-Nya 

untuk menangkap hati Anda di dalamnya. Betapa banyak orang yang terperangkap dalam jala cinta-Ku 

kembali ke lautan kegelisahan dan nafsu mereka! Mereka belum bisa menjadi milik orang-orang pilihan 

yang mengikuti Aku dengan setia dan meninggalkan Aku. Tetapi mereka akan bergabung dengan mereka 

nanti. 

6 Aku mencoba membuat suara-Ku terdengar di dalam semua jiwa, tetapi materialisme manusia 

hanya memungkinkan mereka untuk mendengar suara dunia dan daging. Namun demikian, ada beberapa 

orang yang mendengarkan-Ku, dan mereka adalah orang-orang yang menderita, yang membutuhkan, yang 

sakit, yang terhina, mereka yang tidak lagi dibutuhkan dunia dan telah dilupakan karena mereka tidak 

memiliki apa-apa lagi untuk diberikan. Mereka mendengarkan-Ku dengan sangat baik karena mereka tahu 

bahwa mereka hanya bisa mengharapkan sesuatu dari-Ku. Apa arti suara-Ku, Firman-Ku bagi seseorang 

yang menemukan segala sesuatu yang diinginkannya di dunia? Orang ini hanya melihat kebahagiaan 

materialnya, dan jika sewaktu-waktu ia mendengar panggilan-Ku, ia juga berkata kepada-Ku, seperti yang 

biasa ia katakan kepada seorang pengemis: "Hari ini aku tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu, 

datanglah lagi besok!" Tetapi siapa yang tahu "besok" ini? Siapa yang bisa tahu berapa lama lagi sebelum 

panggilan datang kepadanya? Mungkin saja besok, sama seperti yang mungkin terjadi di eksistensi lain. 

Berbahagialah orang yang melupakan penderitaannya di atas penderitaan orang lain. 

7 Berdoalah, sadarilah bahwa sekarang adalah waktu ketika keadilan dan terang-Ku telah 

mengguncang semua kekuatan gelap. Ini adalah masa yang sulit dan berbahaya, karena bahkan makhluk-
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makhluk yang tinggal dalam kegelapan akan berpura-pura menjadi makhluk-makhluk terang di antara 

Anda untuk merayu Anda, untuk membingungkan Anda. Aku memberimu terang-Ku sehingga engkau 

tidak menyimpang dari jalan, atau membiarkan dirimu ditipu oleh mereka yang menyalahgunakan nama-

Ku. 

8 Para penipu bukan hanya makhluk yang tak terlihat, engkau juga menemukan mereka berinkarnasi 

dalam diri orang-orang yang berbicara kepadamu tentang ajaran yang berpura-pura sebagai terang, tetapi 

bertentangan dengan ajaran-Ku. Anda tidak boleh mendengarkan mereka. Firman-Ku dikenali dari 

spiritualitasnya yang tinggi, maknanya dan "rasa" ilahi. Siapa pun yang berhasil mengenal 'rasa' Firman-

Ku dan menjadi akrab dengannya tidak akan jatuh ke dalam kesalahan. Aku telah memberimu hak untuk 

menyelidiki dan memahami Firman-Ku sehingga engkau dapat mengetahuinya dari bawah ke atas. 

9 Karena Aku menjagamu seperti gembala yang menggembalakan domba-dombanya, ketika Aku 

menebarkan jala-Ku untuk menyelamatkan jiwa-jiwamu dari gelombang samudera yang bermasalah, 

engkau, pada gilirannya, akan berdoa untuk sesama manusia dan doamu akan menyebar seperti mantel 

perdamaian atas umat manusia. 

10 Engkau sekarang memahami bahwa Aku telah membagi wahyu ilahi-Ku ke dalam tiga era besar. 

11 Dalam masa pertumbuhan rohani umat manusia, Bapa memberikan Hukum Taurat dan 

menjanjikan seorang Mesias yang akan membuka pintu menuju zaman baru. 

12 Mesias itu adalah Kristus, yang datang kepada orang-orang ketika mereka berada dalam "masa 

muda rohani" mereka. Ia mengajarkan kepada manusia suatu bentuk yang lebih tinggi dalam menggenapi 

hukum yang sebelumnya mereka terima dari Bapa dan tidak tahu bagaimana menggenapinya. "Firman 

Allah" berbicara melalui bibir Yesus, itulah sebabnya saya katakan bahwa dunia terus mendengar suara 

dan perintah Bapa mereka melalui pengajaran kasih dari Guru yang sempurna itu. 

13 Yesus, untuk bagian-Nya, menawarkan untuk mengutus Roh Kebenaran kepada orang banyak 

sehingga Ia akan membuat mereka memahami semua yang belum mereka pahami dari pengajaran-Nya. 

14 Sekarang, umat yang terkasih, perkataan sederhana dan rendah hati yang Anda dengar saat ini 

adalah suara Roh Kebenaran, adalah cahaya spiritual Tuhan yang mengalir ke dalam diri Anda sehingga 

Anda dapat membuka mata Anda terhadap Era Baru. Cahaya yang mulai membuat Anda memahami 

dengan jelas semua wahyu Guru Anda ini adalah cahaya Bapa Anda, Roh Kudus, yang mengejutkan umat 

manusia pada tingkat perkembangan spiritual yang lebih tinggi, yaitu, ketika mendekati usia dewasa, 

untuk memahami wahyu-wahyu Tuhan. 

15 Dalam semua yang dinyatakan oleh terang ini kepadamu, engkau akan menerima petunjuk Bapa, 

karena "Firman" ada di dalam Aku, dan Roh Kudus adalah Hikmat-Ku sendiri. 

16 Bentuk pernyataan melalui suara manusia ini hanyalah pengantar kepada hubungan rohani yang 

sejati antara manusia dengan Pencipta dan Tuhan mereka, ketika anda, yang dipenuhi dengan roh 

kebenaran, berbicara kepada Bapa anda dari roh kepada roh. 

17 Kepada mereka yang belum percaya pada manifestasi-Ku saat ini, Aku berkata: Jangan 

menyangkal bahwa Sang Guru sekali lagi berhubungan dengan manusia, karena Dia berjanji kepadamu 

bahwa Dia akan kembali, dan tidak ada satu pun dari janji-janji ilahi yang tidak terpenuhi. Anda juga tidak 

boleh menjauhkan diri dari Bapa dengan mengatakan bahwa tidak mungkin untuk bersekutu dengan-Nya. 

Sebenarnya, saya katakan kepada Anda bahwa Tuhan selalu berhubungan dengan manusia dalam berbagai 

bentuk sesuai dengan kedewasaan rohani mereka. 

18 Zaman baru ini, karena ini adalah zaman spiritualisasi, akan disebut zaman Roh Kudus, karena 

zaman ini akan diterangi oleh cahaya ilahi yang menjelaskan segala sesuatu dan mengajarkan Anda untuk 

memahami segala sesuatu. 

19 Zaman baru sudah dimulai dan tidak akan pernah berakhir, karena puncak dari zaman ini akan 

menikah dengan kekekalan. 

20 Apakah Anda belum mengetahui kehebatan dan keajaiban yang dijanjikan waktu terang kepada 

Anda? Tidakkah Anda bersukacita karena memikirkan bahwa waktunya sudah dekat ketika dunia akan 

lepas dari kegelapannya dan membuka matanya untuk hari yang baru? 

21 Keadaan yang membingungkan akan berakhir, tipu daya akan lenyap, misteri-misteri akan 

terpecahkan, dan cahaya yang bercahaya tetapi pada saat yang sama indah dan lembut - karena cahaya itu 



U 132 

145 

adalah cahaya Roh Ilahi - akan memberi tahu orang-orang yang telah lama mencari, meragukan dan 

menderita: Inilah kebenarannya. 

22 Pahamilah bahwa Kristus menafsirkan hukum Bapa, dan bahwa pengajaran Guru diterangi oleh 

terang dari Bapa yang sama yang anda sebut Roh Kudus. 

23 Untuk mencapai cahaya ini, angkatlah pikiranmu, biarkan rohmu bebas, bukalah hatimu, karena 

Aku akan mencurahkan aliran berkat kepadamu. 

24 Kamu orang-orang yang baru hari ini datang kepada terang Firman-Ku: Bukalah tanganmu yang 

membutuhkan dan terimalah roti dan anggur pengajaran-Ku. 

25 Cobaan telah melewati semua orang; dengan beberapa orang cobaan itu singkat tetapi berat, 

dengan yang lain cobaan itu berkepanjangan dan pahit: saat-saat, jam-jam, hari-hari dan tahun-tahun 

penderitaan akan menjadi masa lalu bagi Anda, dan kedamaian akan kembali ke hati Anda. Dari Roh-Ku 

ke dalam dirimu mengalirlah balsem-Ku, kekuatan-Ku dan cahaya-Ku. 

26 Biarkan dirimu diselimuti oleh cahaya-Ku, sehingga engkau melupakan kesedihan, duka, 

kesengsaraan dan air mata di sini. Sekarang saatnya bagi Anda untuk menemukan harta karun yang Anda 

bawa tersembunyi di dalam diri Anda dan berhenti menjadi paria di dunia. 

27 Hai manusia, jangan takut, karena Aku tidak akan membebankan tugas atau tanggung jawab apa 

pun kepadamu sampai engkau memperoleh kedamaian, kekuatan jiwa, dan kesehatan yang kurang darimu. 

Segera setelah engkau merasa kuat, hatimu akan berterima kasih kepada-Ku dan pada saat yang sama 

meminta tempat di kebun anggur-Ku. 

28 "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu," kataku kepada orang sakit, kepada mereka yang 

membutuhkan damai sejahtera, kepada orang miskin, kepada mereka yang lapar dan haus akan keadilan, 

kepada janda-janda, kepada anak yatim piatu, kepada mereka yang tidak memiliki orang yang mengasihi 

di dunia ini, singkatnya, kepada semua orang yang meminum cawan kepahitan. Tetapi jangan menjanjikan 

apa pun kepada-Ku demi keuntungan-Ku. Izinkanlah Aku membanjiri engkau dengan kasih-Ku, tetapi 

engkau memiliki kebebasan penuh untuk mengikuti Aku atau berpaling dari-Ku. Siapa yang mengikuti-Ku 

atau tidak, Aku serahkan kepada rasa syukur hatimu, pemahamanmu, hati nuranimu. 

29 Ini bukan perintah yang Kuberikan kepadamu, tetapi engkau juga tidak boleh memaksakan syarat-

syarat kepada-Ku untuk mengikuti-Ku. 

30 Apa yang harus Anda ingat adalah ini, bahwa bagi setiap orang yang memperbaharui dirinya 

sendiri, yang menjalani kehidupan yang benar dan menempatkan percikan kebajikan ke dalam 

pekerjaannya, harta roh yang paling berharga ada di tangannya, seperti kedamaian, kesehatan, dan cahaya 

kebijaksanaan. 

31 Jika Anda taat dan lemah lembut, Anda tidak perlu takut. Di dalam diri-Ku, engkau hanya akan 

melihat kasih, keadilan dan kebaikan tanpa batas. 

32 Ketakutan Anda akan dibenarkan jika Anda tersesat. Tetapi kemudian Anda harus takut akan 

konsekuensi dari perbuatan Anda yang tidak sempurna. 

33 Di antara kalian ada yang berkata kepada-Ku: "Tuhan, mengapa Engkau memanggilku padahal 

Engkau tahu bahwa aku memiliki hati yang sangat keras yang tidak pernah merasa iba kepada siapa pun?" 

Kepadanya Kukatakan bahwa ia tidak perlu khawatir, karena kuasa-Ku besar dan membuat air sejernih 

kristal memancar keluar bahkan dari batu-batu karang. 

34 Bertekunlah dalam mendengarkan Firman-Ku, itu adalah satu-satunya hal yang Aku minta darimu. 

Kemudian, ketika Anda tidak memikirkannya, kegelapan pikiran Anda akan larut sehingga cahaya dapat 

menembus; dan hati ini, seperti orang mati di peti matinya, akan bangkit untuk hidup, merasakan dan 

mengasihi, sebagaimana layaknya setiap anak Allah. 

35 Belajarlah berdoa, kata Guru Anda. Aku akan berbicara kepadamu di dalam ruanganmu yang 

tenang. Aku akan berbicara kepada orang sakit-Ku dan mengurapi mereka dan membuat mereka 

merasakan penghiburan dari balsem penyembuhan ilahi-Ku. Saya akan mengabulkan apa yang telah lama 

Anda nantikan. 

36 Belajarlah berbicara dengan dokter para dokter, wahai orang-orang sakit yang diberkati, karena 

engkau masih harus sering memanggil-Ku esok hari ketika engkau sehat kembali dan orang-orang sakit 

lainnya dipercayakan kepadamu. 
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37 Selalu memiliki keyakinan sehingga mukjizat dapat menjadi kenyataan, dan memperoleh pahala 

sehingga Anda selalu layak mendapatkan apa yang Anda minta. 

38 Manfaat apa yang bisa diperoleh orang sakit yang tidak mampu melakukan perjuangan apa pun? 

Pahalanya bisa banyak dan besar jika ia tahu bagaimana mempersenjatai dirinya dengan kesabaran dan 

ketundukan, jika ia tahu bagaimana menjadi rendah hati di hadapan Kehendak Ilahi dan dapat 

memberkati-Ku di tengah-tengah penderitaannya, karena teladannya akan mencerahkan banyak hati yang 

tinggal dalam kegelapan, yang putus asa dan menyerah pada kejahatan atau memikirkan kematian ketika 

cobaan menghantam mereka. Jika orang-orang ini menemukan teladan iman, kerendahan hati dan 

pengharapan di jalan mereka, yang muncul dari hati yang juga sangat menderita karena memikul salib 

yang sangat berat, mereka akan merasa bahwa hati mereka telah disentuh oleh seberkas cahaya. Dan 

begitulah adanya, karena mereka tidak dapat mendengar suara hati nurani mereka sendiri, mereka harus 

menerima terang hati nurani yang dikirim kepada mereka oleh sesama manusia melalui teladan dan 

imannya. 

39 Jangan menyerah, jangan pernah menyatakan dirimu gagal, jangan tunduk pada beban 

penderitaanmu. Selalu siapkan pelita iman Anda yang menyala-nyala di depan mata Anda. Iman dan kasih 

Anda ini akan menyelamatkan Anda. 

40 Orang-orang yang menderita kesusahan dan kesengsaraan dalam keheningan, yang hari demi hari 

meminum cawan penghinaan, Aku memberkati langkahmu. Kemarin kalian adalah tuan, dan sekarang 

kalian adalah hamba; sebelumnya, pakaian yang meriah menutupi kalian, dan sekarang kemiskinan 

menyelimuti kalian. Engkau tinggal di sudut yang menyedihkan di mana engkau mengingat masa lalumu, 

dan di sana engkau menumpahkan air matamu secara diam-diam sehingga baik istrimu maupun anak-

anakmu tidak dapat melihatmu menangis. Anda merasa pengecut pada saat-saat itu dan tidak ingin 

menyebabkan orang yang Anda cintai putus asa. Hanya Aku sendiri yang mengetahui kesedihan ini, hanya 

Aku sendiri yang tahu bagaimana mengeringkan air mata ini. Kepada kalian semua, Aku akan berbicara 

dan mengajar kalian, karena semua rasa sakit yang telah kalian kumpulkan di dalam diri kalian, Aku dapat 

menghapus dan meninggalkan di dalam hati kalian hanya cahaya pengalaman yang diberkati. Saya jamin 

bahwa saya akan memunculkan guru-guru terbaik dari mereka yang paling menderita. 

41 Engkau harus mengenal Firman-Ku agar engkau dapat pulih dan agar engkau dapat bangkit kepada 

kehidupan yang sejati, wahai engkau yang mati dalam hati dan roh! 

42 Rasa sakit telah mencurahkan seluruh isinya ke dunia dan membuat dirinya terasa dalam ribuan 

bentuk yang berbeda. 

43 Betapa mengerikannya hidup Anda, umat manusia! Betapa susah payahnya Anda menguleni 

adonan untuk roti sehari-hari! Oleh karena itu, pria menghabiskan diri mereka sendiri sebelum waktunya, 

wanita menua sebelum waktunya, anak perempuan layu dalam masa mekar penuh, dan anak-anak menjadi 

mati rasa pada usia yang masih muda. 

44 Suatu era yang penuh dengan rasa sakit, kepahitan dan cobaan adalah masa di mana Anda sekarang 

hidup. Namun, saya ingin Anda menemukan kedamaian, mencapai harmoni, menolak rasa sakit. Untuk itu 

Aku menampakkan diri dalam roh dan mengirimkan Firman-Ku yang merupakan embun penghiburan, 

kesembuhan dan damai sejahtera bagi jiwamu. 

45 Dengarkanlah Firman-Ku, yang adalah Kebangkitan dan Hidup. Di dalam Dia anda akan 

mendapatkan kembali iman, kesehatan dan sukacita untuk berjuang dan hidup. 

46 Aku memberimu kasih yang ada di dalam diri-Ku dan yang tidak pernah habis. Engkau adalah 

bagian dari diri-Ku sendiri dan Aku memeliharamu, bayangan-Ku yang baik hati melindungimu 

selamanya. Sebagai Bapa, Aku telah mengajar Anda untuk mengambil langkah pertama dalam memenuhi 

tugas Anda. Anda berada di kaki gunung kesempurnaan, naiklah ke atas dari sana. Roh saya berada di 

puncak menunggu Anda kembali. Umat manusia akan mengikuti langkah Anda. Aku mengeluarkan 

panggilan-Ku kepada mereka, Aku berbicara kepada ayah dari keluarga yang ditunjuk sebagai wakil-Ku 

dan memiliki tugas membimbing jiwa-jiwa yang dipercayakan kepadanya; Aku juga berbicara kepada 

orang yang menjadi gubernur, sehingga setiap orang dapat bertindak sesuai dengan hukum-hukum-Ku dan 

memenuhi tugasnya dengan mengatasi cobaan-cobaan saat ini. 

47 Aku telah mendirikan rumah tangga sejak awal waktu, yang terdiri dari pria dan wanita, dan Aku 

telah mencurahkan kebijaksanaan dan cinta kasih ke dalamnya. Aku telah mengenakan salib pada 
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keduanya dan takdir yang sempurna. Fondasi rumah tangga ini adalah cinta kasih dan saling pengertian. 

Kepemimpinan adalah milik pria, penghormatan dan ketaatan adalah milik wanita. Aku telah 

menempatkan karunia-karunia yang berharga dalam diri keduanya sehingga mereka dapat 

menyempurnakan diri mereka sendiri. Dan bukanlah kehendak-Ku bahwa lembaga yang diberkati ini 

harus disalahartikan atau dicemarkan. Meskipun ada badai yang mengamuk dan mengancam di mana-

mana - tetaplah waspada dan pertahankan prinsip-prinsip ini. Membangun masa depan umat manusia di 

atas fondasi yang kokoh. Aku, yang hadir dalam tindakanmu, kemudian akan memberkatimu dan 

melipatgandakan benihmu. 

48 Jika jiwamu tidak mampu menangkap ide-ide besar atau inspirasi, berdoalah, persiapkan dirimu 

dan Aku akan mencerahkanmu. 

49 Semua tugas yang saya berikan kepada Anda sangat penting dan bertanggung jawab. Sementara 

Aku mempercayakan perwalian anak-anak kepada beberapa orang, Aku menjadikan orang lain sebagai 

pemimpin rohani sejumlah besar orang atau penguasa atas bangsa yang banyak. Berbahagialah orang yang 

bangkit dari duniawi untuk mencari kekuatan dan cahaya dari-Ku, karena ia akan bersekutu dengan-Ku 

dan Aku akan mendukungnya selama penggenapan misinya dalam semua cobaannya. 

50 Rasakan kehangatan-Ku sebagai Bapa, dengarkan Aku dan pahami Aku. Janganlah mereka yang 

baru pertama kali mendengar Aku berpikir bahwa orang ini, yang melaluinya Aku memberikan Firman-Ku 

kepadamu, ingin agar kamu percaya bahwa dia adalah Tuhan, Sang Guru. Tidak, matamu tidak melihat-

Ku, tetapi rohmu menerima-Ku dan di dalam hatimu engkau merasakan Kehadiran-Ku. Aku berbicara 

kepadamu dari ketidakterbatasan dan gema manis suara-Ku yang engkau dengar melalui bibir ini yang 

dipersiapkan oleh-Ku sehingga engkau dapat mendengar Firman-Ku yang kudus. 

51 Karena mengapa ada proklamasi ini? Di lain waktu saya berjanji untuk datang lagi kepada Anda. 

Aku mengumumkan bahwa kedatangan-Ku akan terjadi ketika peperangan akan dilancarkan, ketika 

kerusakan manusia akan mencapai puncaknya, dan ketika malapetaka akan menyebar di bumi. Lebih jauh 

lagi, Aku memberi pengertian bahwa kedatangan-Ku akan terjadi di dalam roh. Waktu kedatangan-Ku 

kembali telah tiba, yaitu kehadiran-Ku di antara kamu, ketika peperangan mengguncang seluruh bumi, 

rumah-rumah dihancurkan, kebajikan diinjak-injak dan Hukum Taurat dipalsukan. Oleh karena itu, ketika 

banyak orang menyadari semua ini, mereka bertanya kepada diri mereka sendiri, "Kapankah Kristus, 

Juruselamat kita, akan datang?" Mereka tidak tahu bahwa Aku sudah berada di dunia ini mempersiapkan 

benih yang akan membawa terang dan damai sejahtera bagi mereka. Aku hampir tidak memulai 

penggenapan janji-Ku. 

52 Aku datang kepada mereka yang rendah hati, miskin dan bodoh, yang tetap lapar dan haus akan 

keadilan, cinta kasih dan kebenaran. Dan ketika orang-orang yang sederhana dan tidak dikenal ini 

menyadari bahwa seseorang telah mengarahkan pandangannya kepada mereka dan bahwa seseorang ini 

adalah Tuhan mereka, mereka berangkat - didorong oleh kekuatan batin yang sangat besar - untuk mencari 

Firman-Ku. Ia datang dengan sedih, lelah dan sakit - di Hadirat-Ku ia menemukan balsem untuk semua 

penyakitnya. Ia datang dalam keadaan bertobat dari dosa-dosanya, noda-noda dan keburukan-

keburukannya, tetapi ketika ia merasakan belaian yang diberikan oleh pengampunan-Ku, sebuah resolusi 

yang tegas untuk pembaruan, koreksi, muncul di dalamnya. Ia merasa bahwa rohnya kurang melakukan 

pekerjaan yang layak bagi Bapa-Nya, dan ia menerima petunjuk untuk bisa melakukan pekerjaan dan 

mujizat yang besar. 

53 Kehidupan manusia dan spiritual adalah misteri yang tidak dapat dipahami oleh pengetahuan 

mereka yang sedikit. Sementara ia mendengarkan-Ku di sini, ia mengetahui kebenaran tentang semua 

makhluk ciptaan. Jika pada waktu itu bangsa Israel menantikan kedatangan Mesias sebagai Raja yang 

perkasa, suka berperang dan kuat di duniawi, yang akan mengembalikan kebebasan mereka, memberi 

mereka senjata untuk mengalahkan dan merendahkan para penindas mereka, dan setelah itu menghujani 

mereka dengan harta duniawi untuk menjadikan mereka orang yang paling besar dan paling berkuasa di 

bumi - pada waktu itu orang-orang ini tidak datang agar Aku dapat membuat mereka kaya di dunia, atau 

agar Aku dapat menjadikan mereka besar dan berkuasa atas orang lain. Mereka di sini datang kepada-Ku 

untuk menemukan kebenaran, keselamatan dan kedamaian. Saya juga telah memberikan mereka barang-

barang material, tetapi ini dilakukan sebagai tambahan. 
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54 Roti orang miskin pada saat ini - meskipun begitu pahit - tidak seperti yang dimakan oleh orang 

yang berkuasa, penguasa besar, raja-raja. 

55 Umat, kembalilah kepada-Ku, mulailah berdoa seperti yang Aku ajarkan kepadamu sehingga 

engkau dapat merasakan kedamaian dari kedatangan-Ku. Berdoalah secara rohani di hadapan-Ku dan 

rasakan kalimat-kalimat yang Aku ajarkan kepadamu, yaitu: "Bapa kami, yang ada di surga, 

dikuduskanlah Nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu." Berapa kali engkau mengucapkan kata-kata ini, yang 

merupakan permohonan untuk kedatangan-Ku, tanpa memahami apa yang dikatakannya, apa yang 

disiratkannya, dan karena itu tanpa merasakannya. Kristus mengajarkan kepada anda untuk berdoa dengan 

mengangkat pikiran anda kepada Bapa Surgawi, tanpa ada gambar atau bentuk penyembahan apapun yang 

menjadi perantara antara Bapa dan anak. Sejak kapan Anda melupakan instruksi ini? 

56 Wahai umat-Ku yang baru, Israel! Saya mempercayakan pekerjaan ini kepada Anda seolah-olah 

ini adalah sebuah pohon. Hari ini masih lembut, besok akan menjadi perkasa. Ia ditakdirkan untuk 

memberikan keteduhan dan buah bagi peziarah yang lelah dan sakit. Tetapi jika kalian, yang datang dari 

provinsi-provinsi dan distrik-distrik, dari gunung-gunung dan desa-desa, yang merindukan buah-buahnya, 

tidak memeliharanya, pohon ini akan layu, buah-buahnya akan jatuh dan tidak lagi memberi keteduhan. 

Akan tiba saatnya Anda akan kembali lagi ke sana karena Anda akan merasa lapar dan lelah dengan 

kehidupan, tetapi ketika Anda kemudian datang ke tempat di mana pohon itu berada, Anda tidak akan 

menemukan jejaknya lagi karena Anda tidak tahu bagaimana cara merawatnya, karena Anda merasa puas 

makan buahnya sampai Anda telah memuaskan rasa lapar Anda, dan kemudian Anda berpaling darinya. 

Pohon ini tumbuh di dalam hati anak-anak-Ku. Buahnya adalah kasih dan belas kasihan, kepercayaan dan 

rasa syukur Anda akan menjadi penyiraman terbaik yang bisa Anda berikan kepada pohon Anda sehingga 

pohon itu hidup, tumbuh dan berbuah. 

57 Jadi di sinilah Aku berada di tengah-tengah kerendahan hati ini, itulah sebabnya Aku tidak 

berpaling kepada orang-orang besar (di dunia ini), karena mereka akan mencoba untuk menyenangkan-Ku 

dengan menawarkan kepada-Ku harta karun dari bumi. Ingatlah bahwa Yesus bahkan tidak memiliki 

gubuk di dunia untuk dilahirkan pada waktu itu. Itu adalah sebuah gua sederhana yang memberi-Nya 

tempat berteduh, dan jerami berfungsi sebagai tempat tidur-Nya. "Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini," Aku 

katakan kemudian, dan Aku membuktikannya kepadamu sejak kelahiran-Ku. Sebuah efod sederhana 

menutupi Tubuh-Ku, yang dibasahi berkali-kali oleh air mata orang-orang berdosa, dari mereka yang 

banyak menderita; dan iman mereka yang menyentuhnya menghasilkan mukjizat nyata pada mereka. 

58 Hari ini, ketika Aku datang kepadamu dalam Roh, Aku katakan kepadamu bahwa mantel yang 

menyelimuti-Ku dan yang dengannya Aku menyelimutimu adalah mantel Kasih-Ku saja. Datanglah 

kepada-Ku dan keringkan air matamu di atas mantel yang diberkati ini, karena mujizat yang baru akan 

menyinari imanmu, yaitu keselamatanmu. 

Damai sejahtera-Ku menyertai Anda! 
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Instruksi 133 
1 Selamat datang, orang-orang yang Ku-kasihi, kamu yang datang untuk mendengarkan Firman-Ku. 

Inilah Guru umat manusia. Sekarang Aku memberitahukan diri-Ku sendiri melalui para pembawa suara 

ini, sama seperti pada waktu yang lain Aku berbicara kepada bangsa-bangsa melalui mulut para nabi. 

2 Apakah engkau menemukan di antara manusia sesuatu yang lebih besar daripada apa yang telah 

dinyatakan oleh Allahmu kepadamu? - Tidak. Lalu mengapa engkau mengikuti jalan yang menyesatkan, 

padahal Aku telah menetapkan jalan yang lurus di hadapanmu? Aku sendiri dapat mengungkapkan kepada 

Anda apa yang selama ini menjadi rahasia bagi Anda. Siapa lagi yang bisa menjadi perantara dalam 

nasihat Allah? Hanya Cahaya Ilahi-Ku yang dapat mengungkapkan kepadamu bahwa kehidupanmu 

sekarang telah diberikan kepadamu untuk menebus pelanggaran masa lalu yang tidak diketahui hatimu. 

Dengan cawan pahit ini, Anda menebus kesalahan untuk memurnikan jiwa Anda dan mencapai evolusi ke 

atas. 

3 Jangan lupa bahwa eksistensi Anda tidak terbatas pada tubuh material Anda. Oleh karena itu, 

ketika berhenti hidup, jiwa Anda tidak mati. Apakah Anda lupa bahwa jiwa adalah benih kekekalan? 

4 Jangan membatasi-Ku dalam bentuk Yesus juga. Jika engkau ingin mengingat-Ku atau 

merenungkan penampakan-Ku sebagai manusia, lakukanlah dengan mengingat ajaran-Ku, karya-karya-

Ku. Pahamilah Aku yang tak terbatas; kenali bukti pertama cinta kasih yang Kuberikan kepadamu ketika 

Aku menjadikan diri-Ku seperti dirimu, sehingga dengan mempraktikkan kebajikan-kebajikan, engkau 

selanjutnya dapat menyerupai Keilahian-Ku dengan meniru teladan-Ku. Aku hanya berbicara kepadamu 

dengan cara ini karena engkau sudah mampu memahami-Ku. 

5 Aku adalah roh, tetapi di dalam semua pekerjaan-Ku Aku hadir. Jika engkau mencari-Ku di semua 

yang mengelilingimu di bumi - di udara, di ruang angkasa, dalam cahaya - engkau akan melihat-Ku di 

sana. Jika engkau mencari kehadiran-Ku dalam ciptaan yang paling tidak berarti - dalam daun pohon yang 

digerakkan oleh angin sepoi-sepoi, atau dalam keharuman bunga ─ engkau akan menemukan-Ku di sana, 

engkau akan menemukan di sana jejak cinta yang dengannya Sang Pencipta menyegel semua karya-Nya. 

Banyak hal menakjubkan yang telah ditemukan dan diciptakan oleh ilmu pengetahuan Anda, tetapi 

manusia tidak membuat segalanya sendirian, karena Aku menempatkan konsep-konsep dasar kehidupan di 

dalam dirinya. Dasar dari semuanya terletak pada kasih-Ku sebagai Bapa. Roh, melalui pikiran manusia, 

adalah cermin yang memantulkan kembali cahaya dan kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Semakin tinggi roh 

dan semakin berkembang pikiran, semakin besar wahyu yang akan dipantulkannya. Jika ilmu pengetahuan 

Anda telah memberi Anda buah yang sangat pahit hari ini, itu karena Anda hanya mengarahkan cahaya ini 

ke jalan Kehendak Bebas (atau kesewenang-wenangan). 

6 Bukankah Aku sudah mengatakan kepadamu bahwa kamu adalah domba-domba yang tersesat? 

Inilah alasan saya mengikutimu, untuk membawamu kembali. Jika engkau kembali ke rintangan-Ku di 

jalan yang benar, keharmonisan antara engkau dan Bapa akan menyebabkan engkau memberikan buah-

buah kehidupan yang sejati kepada umat manusia. Mengapa Anda harus selalu berjalan di jalan yang 

bengkok, meskipun suara Hakim batin Anda tidak pernah bosan berbicara kepada Anda? Mengapa Anda 

tidak boleh merangkul kebaikan ketika jiwa Anda - setiap kali Anda melakukan perbuatan baik - dibanjiri 

dengan sukacita? 

7 Kemanusiaan, Aku tidak pernah ingin Anda tersesat. Adalah tidak adil bahwa engkau memiliki 

gagasan ini tentang Aku, bahwa engkau berpikir bahwa Aku telah menciptakan makhluk yang pasti akan 

tersesat, bahwa Aku telah menetapkan takdir ini kepada anak-anak Allah. Pahamilah bahwa takdirmu 

adalah yang lain - yaitu untuk hidup selamanya - dan bukan hanya sedikit, tetapi semuanya, karena kamu 

semua adalah anak-anak-Ku. Ketika Aku turun ke dunia dan menjadi manusia, itu untuk menunjukkan 

kepadamu, melalui contoh-contoh pengorbanan itu, penggenapan misi yang diberikan melalui Aku. 

Ketuhanan telah ditetapkan. Aku berkata kepadamu bahwa darah ini ditumpahkan untuk menandai jalan 

menuju pemulihan semua anak-anak-Ku, dan bahwa jika ada yang tidak memperoleh manfaat ini, Aku 

akan menjadi manusia lagi untuk yang satu itu saja dan memberikan Darah-Ku untuk menyelamatkannya. 

8 Tidak ada keadilan yang sesempurna keadilanku. Jika hari ini Anda mengeluh bahwa orang-orang 

yang tidak bersalah dihukum dan di sisi lain ada beberapa orang yang bersalah tanpa keadilan dunia telah 

menghukum mereka, jangan khawatir, tetapi jangan menghakimi mereka. Ingatlah bahwa segala sesuatu 
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ada batasnya, bahwa tidak ada yang tersembunyi dari-Ku, dan lebih jauh lagi segala sesuatu memiliki 

akhir di bumi. Silakan, anak-anak-Ku, jangan berhenti, tetapi berjalanlah di jalan yang telah ditandai oleh 

Hukum-Ku untukmu. Katakan kepada-Ku bahwa engkau mengasihi-Ku, tetapi bukan dengan kata-kata, 

melainkan dengan perbuatan, dengan perbuatan kasih kepada sesama manusia. Jangan mendirikan 

mezbah-mezbah materi untuk menyembah-Ku. Tetapi jika engkau membutuhkan altar untuk 

menginspirasimu, renungkanlah alam yang indah yang mengelilingimu ini dan cintailah Aku di dalamnya; 

dengan cara ini engkau akan datang kepada-Ku. 

9 Murid-murid yang terkasih, kapan pun engkau mendekati-Ku, siap dalam jiwa dan raga, engkau 

akan menerima kekuatan dan penghiburan-Ku, kesedihanmu akan hilang dan engkau akan menikmati susu 

dan madu. Letakkanlah bersama-Ku segala sesuatu yang membebani hatimu dan Aku akan menetapkan 

dalam hidupmu sesuai dengan kehendak-Ku. Aku ingin kalian semua berjuang, agar tidak ada yang 

mengendur, agar kalian tekun dan bekerja dengan penuh pengabdian dan ketaatan, karena sekarang adalah 

waktu pemenuhan dan perbaikan, dan peralatan kalian hanya akan mencapai kemegahan setelah 

perjuangan kerja. 

10 Kemanusiaan menanti murid-murid-Ku yang baru; tetapi jika engkau, yang adalah pekerja-Ku, 

meninggalkan benih dan peralatan pertanian karena takut akan pendapat dunia - apa yang akan terjadi 

dengan kemanusiaan ini? Apakah Anda tidak merasakan tanggung jawab misi Anda? Hati nurani Anda 

tidak pernah menipu Anda, dan ia akan selalu memberitahu Anda apakah Anda telah melakukan tugas 

Anda. Kegelisahan yang engkau alami ini adalah tanda bahwa engkau belum menaati perintah-perintah-

Ku. 

11 Aku telah memberimu karunia damai sejahtera dan engkau tidak menaburkannya di dalam hati 

sesamamu. Anda belum memberikan dampak dengan pikiran dan doa Anda untuk meringankan 

penderitaan bangsa-bangsa yang sedang berperang. Jangan seperti orang buta yang menuntun orang buta 

lainnya; ingatlah bahwa Aku telah mengatakan kepadamu bahwa kamu adalah terang dunia. Misi Anda 

tidak akan sulit jika Anda memiliki cinta untuk tujuan ini. Jika engkau menunjukkan niat baik kepada-Ku, 

Aku akan membantumu. Anda tidak perlu pergi mencari orang sakit, tetapi Anda akan dicari. Aku akan 

membawa mereka kepadamu, dan dengan cara ini engkau akan dapat memenuhi tugas penghiburan yang 

diberkati ini. Mereka yang datang kepadamu akan dipersiapkan oleh-Ku sehingga engkau tidak akan 

menemui hati yang keras dan berkata kepada-Ku: "Betapa beratnya tugas yang Engkau berikan kepada-

Ku, Bapa, dan betapa sulitnya ladang yang Aku kerjakan." Aku telah memerintahkan segala sesuatu agar 

engkau dapat bekerja dengan kasih dan menyempurnakan dirimu. 

12 Aku telah memilihmu untuk mempercayakan tugas ini kepadamu karena engkau mengasihi-Ku 

dan telah menunjukkan kepada-Ku kerendahan hati dan ketundukanmu. Tetapi Aku tidak ingin engkau - 

setelah Aku menggunakanmu sebagai perantara untuk mencurahkan belas kasihan-Ku kepada yang 

membutuhkan - merasa lebih unggul dari sesama manusia dan menyangkal Aku. 

13 Untuk meninggikan jiwa Anda, Anda harus meninggalkan kesenangan dunia yang berlebihan. 

Jalan saya sempit, dan perlu untuk berjaga-jaga dan berdoa. Tetapi jika engkau mengasihi-Ku dalam 

kebenaran, tidak ada pengorbanan bagimu untuk memisahkan dirimu dari kesengsaraan manusia ini. Aku 

telah membuat salibmu menjadi terang dan Aku telah menerangi mereka yang mengelilingimu sehingga 

mereka tidak akan menjadi penghalang di jalanmu. 

14 Besok akan ada perang doktrin dan ide. Banyak dari sesama anda, yang bosan dengan janji-janji 

palsu, akan datang kepada anda untuk mencari kebenaran, dan jika anda tidak siap, maka kehadiran orang-

orang itu akan mengintimidasi anda. 

15 Berjuanglah demi keselamatan manusia dan manfaatkan waktu ini, karena tahun 1950 sudah 

mendekat dan Aku tidak akan lagi berbicara melalui para pembawa suara. Banyak di antara kalian yang 

akan melayani-Ku sebelum tahun itu dan yang lainnya setelahnya. Setelah tahun itu, engkau yang telah 

menyebarkan Firman-Ku tidak akan lagi jatuh ke dalam pengangkatan, dan engkau yang telah 

membiarkan 'dunia spiritual' (roh-roh penjaga) membuat diri mereka dikenal di masa sekarang akan 

mematuhi bisikannya dan merasa terlindungi setiap saat. Aku akan menyertai semua anak-Ku sehingga 

kamu dapat terus membuat ajaran-Ku dikenal manusia. Pada saat itu, musuh-musuhmu akan berusaha 

keras untuk menghancurkanmu dan menciptakan rintangan bagi berlangsungnya Pekerjaan-Ku. Jika Anda 
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tidak setuju, Anda akan merasa lemah. Tetapi banyak dari para penganiaya itu, ketika mereka mengetahui 

makna ajaran-Ku, akan mengakui Aku, bertobat, dan membawa ajaran-Ku ke bangsa dan negara lain. 

16 Aku ingin engkau membawa terang ini kepada semua anak-anak-Ku, yang kecil dan yang perkasa, 

untuk merawat jiwa-jiwa mereka yang mengeluh dan menunjukkan jalan kepada mereka, dan bahwa 

engkau, yang tidak berpendidikan, tahu bagaimana menafsirkan Kehendak-Ku di hadapan dunia. 

17 Masing-masing berada di tempat yang telah saya tentukan. Jangan menghujat mereka yang telah 

Aku tempatkan di hadapanmu sebagai penyambung lidah-Ku, sebagai mereka yang bertanggung jawab 

atas orang banyak, tetapi bantulah mereka dengan pikiran-pikiran baikmu. Jika Aku telah memilih mereka 

untuk memberi mereka misi yang penting, berdoalah untuk mereka sehingga mereka dapat menyelesaikan 

tugas mereka yang sulit. 

18 Engkau yang telah menderita cobaan yang telah membentengi hatimu sekarang dapat memahami 

orang yang menderita dan dapat menembus ruang rahasia - yaitu hati manusia - dan menemukan 

penderitaan atau kejahatan yang menimpanya untuk menghiburnya. 

19 Pahamilah Aku, hai manusia, dan ingatlah: jika Aku telah membuat Firman-Ku dapat didengar 

secara material, itu hanya karena Aku mengasihi engkau semua dan ingin engkau semua mengetahui 

keinginan-Ku agar engkau semua saling mengasihi. 

20 Bergandengan tangan sebagai bukti persahabatan, tetapi lakukan dengan tulus. Bagaimana Anda 

bisa menjadi saudara dan saudari jika Anda belum memahami bagaimana menjadi teman? 

21 Jika Anda ingin Bapa tinggal di antara Anda, Anda harus belajar untuk hidup sebagai saudara dan 

saudari. Jika Anda mengambil langkah ini di jalan persaudaraan, kemenangan Anda akan menjadi 

penyatuan roh dengan roh sebagai hadiahnya. Banyak karunia rohani yang telah Aku berikan kepadamu 

dan Aku umumkan kepadamu: Ketika engkau bersatu dalam kehendak dan pikiran, Aku akan 

mengaruniakan kepadamu untuk terhubung melalui inspirasi dengan saudara-saudaramu yang hidup di 

luar duniamu. 

22 Pekerjaan-Ku adalah terang, kebenaran-Ku jelas, itulah sebabnya Aku berkata kepadamu bahwa 

tidak ada seorang pun yang dapat berjalan dalam kegelapan dan mengklaim bahwa Aku ada di sana. 

23 Pada waktu itu, ketika Aku hidup di antara kalian sebagai manusia, sering terjadi bahwa selama 

malam-malam ketika semua orang sedang beristirahat, berulang kali orang mencari-Ku dan datang 

kepada-Ku secara diam-diam karena mereka takut ketahuan. Mereka mencari-Ku karena mereka merasa 

menyesal karena telah berteriak melawan-Ku dan menyebabkan pelanggaran ketika Aku berbicara kepada 

orang banyak, dan penyesalan mereka lebih kuat ketika mereka menyadari bahwa Firman-Ku telah 

meninggalkan karunia kedamaian dan cahaya di hati mereka dan Aku telah menanamkan balsem 

penyembuhan-Ku ke dalam tubuh mereka. 

24 Dengan kepala tertunduk, mereka menemukan diri mereka di hadapan-Ku dan berkata kepada-Ku: 

"Guru, ampunilah kami, kami telah menemukan bahwa ada kebenaran dalam firman-Mu." - Aku 

menjawab mereka, "Jika kamu telah mengetahui bahwa Aku hanya mengatakan kebenaran - mengapa 

kamu menyembunyikan dirimu? Tidakkah engkau keluar ke tempat terbuka untuk menerima sinar 

matahari ketika ia muncul, dan kapankah engkau merasa malu karenanya?" 

25 Orang yang mencintai kebenaran tidak pernah menyembunyikannya, atau menyangkalnya, atau 

merasa malu karenanya. 

26 Aku memberitahukan hal ini kepadamu karena Aku melihat banyak orang yang datang diam-diam 

untuk mendengarkan Aku, tetapi berbohong tentang ke mana mereka pergi dan menyembunyikan apa 

yang telah mereka dengar, kadang-kadang bahkan menyangkal bahwa mereka telah bersama-Ku. Dari 

siapakah Anda merasa malu? 

27 Engkau perlu belajar berbicara tentang Pekerjaan-Ku dan Firman-Ku sedemikian rupa sehingga 

engkau tidak memberi alasan bagi orang-orang untuk mengejekmu atau menunjukmu. Engkau juga harus 

tulus sehingga ketika engkau bersaksi tentang Aku, engkau melakukannya dengan kata-kata yang 

mengungkapkan bahwa itu berasal dari hati. Inilah benih yang selalu bertunas karena memiliki kebenaran 

yang menyentuh hati dan menjangkau jiwa. 

28 Pesan ilahi-Ku, ketika Aku menempatkannya di dalam dirimu, harus mengubah dirinya menjadi 

pesan persaudaraan. Tetapi agar hal ini dapat mengesankan dan menggerakkan hati orang-orang yang 

materialistis dan skeptis di zaman sekarang, maka hal ini harus diresapi dengan kebenaran yang telah Aku 
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ungkapkan kepadamu. Jika engkau menyembunyikan atau menyembunyikan apa pun, engkau tidak akan 

memberikan kesaksian penuh tentang apa yang telah menjadi wahyu-Ku di Era Ketiga, dan sebagai 

akibatnya engkau tidak akan dipercaya. 

29 Saya telah membuktikan kepada Anda bahwa perban kegelapan dapat diambil dari orang yang 

bodoh atau tertipu tanpa melukainya, tanpa menghinanya, menyinggung perasaannya, atau melukainya, 

dan saya ingin Anda melakukan hal yang sama. Aku telah membuktikannya sendiri kepadamu bahwa 

kasih, pengampunan, kesabaran dan kesabaran memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kekerasan, 

kecaman atau penggunaan kekerasan. 

30 Camkanlah pelajaran ini, murid-murid, dan jangan lupa bahwa jika kalian ingin menyebut diri 

kalian sebagai saudara sesama kalian, kalian harus memiliki banyak kebaikan dan kebajikan untuk 

dicurahkan kepada mereka. Aku berjanji kepadamu bahwa ketika cahaya persaudaraan bersinar di bumi, 

Aku akan membuat kehadiran-Ku terasa dengan cara yang kuat. 

31 Pikiran orang yang tahu bagaimana mempersiapkan diri, akan masuk ke dalam kegembiraan saat 

merenungkan ajaran spiritual yang diilhami oleh sabda Sang Guru. Tanah Anda 

hati tidak mandul, dan tidak lama lagi gandum akan berbuah. 

32 Terang-Ku telah mengoyak kegelapan pekat kebodohanmu, hatimu telah digerakkan untuk 

mengasihi-Ku dan pikiranmu telah terang untuk memahami wahyu-Ku. Cahaya ini telah membuat Anda 

melihat kemuliaan kehidupan, kesempurnaan ciptaan, keajaiban alam, dan kebijaksanaan yang dengannya 

setiap takdir telah ditetapkan sebelumnya. 

33 Kadang-kadang engkau berkata kepada-Ku, "Guru, mudah untuk mempelajari pelajaran-Mu, tetapi 

sulit untuk mempraktikkannya." - Oleh karena itu, Sang Guru mendorong Anda, dan dengan kasih-Nya, Ia 

menanamkan keyakinan dalam diri Anda. Kemudian Dia menguji Anda dalam kehidupan sehari-hari 

Anda, di bidang kemampuan Anda untuk mengatasinya. Maka, tanpa disadari, Anda mulai mempraktikkan 

ajaran Guru. Pemahaman, keyakinan dan cinta kasih adalah semua yang Anda butuhkan untuk berjalan di 

jalan ini. 

34 Ingat: Ketika engkau semua datang ke Hadirat-Ku, dan sebelum Aku menuntut engkau semua 

segera memulai pemenuhan tugas apa pun, Aku mengizinkan engkau semua untuk mendengarkan-Ku 

sehingga engkau semua dapat memuaskan dirimu sendiri dengan Firman-Ku, yang merupakan hikmat dan 

kekuatan, balsem dan kedamaian. Aku membiarkan engkau mencari Kebenaran-Ku terlebih dahulu sampai 

engkau menemukannya, Aku membiarkan engkau menjelajahi Pekerjaan-Ku dan menembusnya sebanyak 

yang engkau inginkan; seperti yang Aku katakan kepada Thomas untuk memasukkan jari-jarinya ke dalam 

luka di sisi-Ku sehingga dia bisa percaya. Hanya dengan cara inilah Anda akan mampu berdiri teguh dan 

bertahan dalam pertempuran yang menanti Anda. 

35 Aku telah mengizinkanmu untuk mendengar Firman-Ku berkali-kali dan merasa dimuridkan 

selama sesi pengajaran-Ku. Keilahian-Ku telah memanifestasikan dirinya dan Aku telah mengizinkan 

"dunia roh"-Ku untuk memberikan bukti kehadirannya dengan melakukan mukjizat di antara kalian. 

36 Ketika engkau memahami dan melihat dengan benar semua yang telah Aku anugerahkan 

kepadamu, engkau akan meyakinkan dirimu sendiri bahwa engkau tidak lagi lapar atau menginginkan 

bukti-bukti dan mukjizat-mukjizat. 

37 Engkau telah melihat mukjizat terjadi pada dirimu sendiri atau saudara-saudarimu, dan mukjizat-

mukjizat inilah yang menyalakan api imanmu dan membangun mezbah cinta kasih di dalam hatimu. 

38 Engkau memiliki segalanya sehingga engkau dapat mempraktikkan ajaran-Ku dengan kemurnian 

dan ketinggian yang sekarang engkau pahami. 

39 Hari ini engkau terus-menerus mengajukan pertanyaan kepada-Ku, besok engkau akan menjadi 

orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sesama manusia kepadamu. 

40 Sulit dan indah adalah tugas yang saya percayakan kepada Anda. Ini adalah salib cinta yang di 

bawahnya Anda akan runtuh dan yang kemudian akan membangkitkan Anda lagi dengan kekuatannya. 

41 Siapakah yang bisa menjalani hidup ini tanpa memikul salib? Dan siapakah orang yang 

memikulnya dan tidak ambruk, kadang-kadang kelelahan karena bebannya? 

42 Jangan lupa bahwa Aku, Mesiasmu, Penebusmu, juga memikul salib-Ku di bumi dan harus jatuh di 

bawah beban salib itu berkali-kali. Tetapi sesungguhnya Aku berkata kepadamu, bahwa daging bisa 

bengkok dan runtuh di bawah beban rasa sakit, kelelahan dan penderitaan; tetapi roh tidak akan 
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dikalahkan, karena setiap kali jatuh, roh akan bangkit lebih tinggi, dalam setiap ratapan, roh akan 

memberkati takdirnya, dan bahkan dalam kematian, roh akan bangkit menuju cahaya kehidupan yang 

sejati. 

43 Kristus tidak meremehkan untuk memikul salib-Nya. Dengan memikulnya di pundak-Nya ke 

Golgota dan menghembuskan nyawa-Nya di atasnya, Ia memberikan kepada anda contoh terbesar dari 

kerendahan hati, dan setelah itu Ia berada di sebelah kanan Bapa. 

44 Salib itu adalah pena yang dengannya Aku menulis Sengsara-Ku di hati manusia. 

45 Wahai umat, kepada siapa Aku telah mempercayakan misi menjadi terang dan keselamatan bagi 

umat manusia. Anda adalah murid dari Tiga Masa, yang sekarang, di Masa Ketiga, akan menjadi Guru. 

46 Hari ini engkau semua bersatu dan membentuk jemaat, kerumunan, dan kelompok; besok engkau 

semua akan berangkat ke jalan yang berbeda untuk bersaksi dan mengajarkan ajaran-Ku. Tetapi secara 

spiritual Anda tidak akan saling berjauhan. 

47 Bahkan jika Anda dipisahkan oleh lautan dan daratan yang luas, hati Anda akan berdetak 

berdekatan, disatukan oleh cita-cita untuk memenuhi misi Anda. 

48 Penyatuan umat ini akan terjadi setelah tahun 1950, dan sukacita Bapa akan sangat besar ketika 

Dia melihat pembuahan benih yang Dia kembangbiakkan dengan Firman-Nya, yang seperti embun yang 

subur dan yang diterima umat dari tahun 1866 hingga 1950. 

49 Waktunya sudah semakin dekat, umat, ketika Anda harus mempersembahkan buah pertama dari 

misi Anda kepada Bapa Anda, Yehuwa, di kaki Gunung Sinai yang baru. 

50 Saya ingin Anda pada saat yang diberkati itu untuk mempersembahkan kepada Bapa persatuan 

yang telah hilang di masa lalu dan yang telah saya tanyakan begitu banyak kepada Anda di masa sekarang. 

Jangan datang kepada-Nya dengan fanatisme atau penyembahan berhala di dalam hati Anda dan buah 

penipuan di tangan Anda. 

51 Bagaimana mungkin orang yang menyembah berhala menemukan kesalahannya ketika ia datang 

kepadamu, karena kamu juga menyembah benda-benda yang serupa? 

52 Cinta kasih-Ku yang penuh perhatian membuat semua ladang menjadi subur sehingga benih 

spiritualisasi bisa jatuh ke atasnya. 

53 Jangan takut akan takdir Anda, semuanya. Dalam tugas misionarismu ini tidak ada belenggu, tidak 

ada "rintangan" ini (komunitas spiritual) yang menjadi penjara, dan tugas yang Aku percayakan kepadamu 

juga tidak ada belenggu. 

54 Berbahagialah mereka yang, percaya dan berkehendak baik, berlindung dalam bahtera ini, karena 

mereka akan diselamatkan dari godaan zaman ini, mereka akan menjadi kuat, karena dalam kesakitan 

mereka akan memiliki balsem yang menyembuhkan, dalam kemiskinan mereka akan memiliki harta dari 

pekerjaan ini, dan ketika rasa tidak tahu berterima kasih dan fitnah mengejar mereka, mereka akan 

memiliki penghiburan dari Firman cinta-Ku. 

55 Saya tidak meminta Anda untuk melakukan pengorbanan manusia super. Aku tidak meminta pria 

untuk berhenti menjadi pria untuk mengikuti-Ku, dan Aku juga tidak meminta wanita untuk berhenti 

menjadi wanita untuk memenuhi tugas spiritual. Aku tidak memisahkan suami dari pasangannya, Aku 

juga tidak menyingkirkannya dari suaminya sehingga ia dapat melayani-Ku, Aku juga tidak mengatakan 

kepada orang tua bahwa mereka harus meninggalkan anak-anak mereka atau bahwa mereka harus 

meninggalkan pekerjaan mereka untuk mengikuti-Ku. 

56 Aku membuat mereka mengerti, ketika Aku menjadikan mereka pekerja di kebun anggur ini, 

bahwa untuk menjadi hamba-hamba-Ku, mereka tidak boleh berhenti menjadi manusia dan karena itu 

mereka harus memahami bagaimana memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan dan 

kepada dunia apa yang menjadi haknya. 

57 Aku hanya mengatakan kepadamu untuk tidak melewatkan kesempatan yang Aku tempatkan di 

jalan hidupmu sehingga engkau dapat memenuhi misi cinta kasih yang telah Aku ajarkan kepadamu. 

58 Anda akan menemukan bahwa tugas spiritual dan material Anda saling terkait, dan sering kali 

Anda akan memenuhi kedua hukum tersebut secara bersamaan. 

59 Tujuh tahap spiritual yang harus dilalui jiwa Anda untuk mencapai kesempurnaannya. Saat ini, 

ketika Anda hidup di bumi, Anda tidak tahu di anak tangga perkembangan mana Anda berada. 
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60 Meskipun saya tahu jawaban atas pertanyaan roh Anda ini, saya tidak boleh memberitahukannya 

kepada Anda untuk saat ini. 

61 Bekerjalah dengan semangat yang besar sehingga - ketika kematian datang dan Anda menutup 

mata tubuh Anda untuk kehidupan ini - jiwa Anda dapat merasakan dirinya terangkat hingga mencapai 

rumah yang telah dicapai melalui jasa-jasanya. 

62 Murid-murid dari pekerjaan ini akan mengalami pada permulaan kematian jasmani, betapa 

mudahnya ikatan yang mengikat jiwa dan raga robek. Tidak akan ada rasa sakit dalam dirinya karena ia 

harus meninggalkan kenyamanan dunia. Jiwanya tidak akan mengembara seperti bayangan di antara 

manusia, mengetuk dari pintu ke pintu, dari hati ke hati dalam kerinduan akan cahaya, akan cinta kasih 

dan kedamaian. 

63 Perhatikan dan berdoalah, lihatlah bagaimana di bangsa-bangsa lain perang menabur kehancuran di 

jalannya, sementara di antara kamu Firman-Ku turun penuh kebaikan dan kedamaian. 

64 Berdoalah untuk dunia, semuanya. 

65 Kalian para pria, ketika kalian kembali ke rumah-rumah kalian dengan langkah tergesa-gesa 

karena kalian ingin memeluk pasangan kalian atau melihat diri kalian di mata anak-anak kalian, dan kalian 

memiliki sukacita di dalam hati kalian karena kalian ingin memberikan hasil kerja keras kalian kepada 

orang-orang yang kalian cintai - berdoalah bagi orang-orang yang berada di ladang kematian dan tidak 

akan dapat kembali mengunjungi rumah-rumah mereka karena rumah-rumah mereka telah diratakan 

dengan tanah. 

66 Ketika Anda mengalami sesuatu yang menggembirakan, Anda tidak boleh lupa bahwa pada saat 

yang sama ada banyak orang yang menangis. 

67 Para istri dan ibu, ketika Anda membungkukkan wajah Anda untuk mencium kening anak yang 

tertidur pulas di buaian, pikirkanlah para ibu yang dulunya seperti burung dan sekarang telah kehilangan 

sarang, pasangan dan anak-anak mereka karena perang menghancurkan segalanya seperti badai. 

68 Ketika Anda menutup pintu rumah dan merasakan kehangatan rumah yang nyaman dan 

perlindungannya, pikirkan juga para ibu yang mencari tempat di dalam bumi untuk melindungi anak-anak 

mereka dari kematian. Pikirkanlah anak-anak kecil yang memanggil orang tua mereka tanpa mendapat 

jawaban, dan mereka yang hanya terbata-bata mengucapkan satu kata: Roti. 

69 Tetapi ketika manusia terus menghancurkan satu sama lain, kamu harus berdoa, dan doamu akan 

menjadi seperti malaikat perdamaian yang melayang-layang di atas bangsa-bangsa itu. 

70 Aku telah berbicara kepadamu sebagai Guru kepada murid dan sebagai Bapa kepada anak. 

Renungkanlah Firman-Ku. 

71 Komunitas yang engkau bentuk bersama dengan Keilahian-Ku bagaikan pohon besar yang 

mengundang para pejalan untuk beristirahat. Aku adalah akar dan batang pohon itu, dan Anda adalah 

cabang-cabang yang menyebar penuh dedaunan. Aku menyehatkanmu dengan getahnya, dan engkau 

menerima kehidupan dan kekuatan dengannya. Pikirkanlah jika Anda bisa hidup terpisah dari-Ku. - 

Engkau kadang-kadang mengatakan kepada-Ku bahwa engkau telah menjadi lemah dan bahwa engkau 

menderita karena zaman telah berubah. Tetapi Aku berkata kepadamu bahwa waktu tetap sama; yang 

berubah adalah hatimu, karena hati tidak mengerti bagaimana hidup dan bertekun dalam cinta kasih, dalam 

harmoni dan kedamaian, dan inilah penyebab kesedihanmu. 

72 Pengajaran-Ku memperbaharui iman rohmu, memberimu kekuatan baru dan mencerahkanmu. 

Firman-Ku adalah air jernih yang memuaskan dahaga Anda dan mencurahkannya kepada Anda tanpa 

habis-habisnya. Aku memberimu "gandum" dalam jumlah yang berlimpah sehingga engkau dapat 

menumbuhkannya di dalam hati sesamamu. Aku ingin agar sebagaimana Aku mengasihi kalian, kalian 

juga mengasihi satu sama lain dan juga diri kalian sendiri; karena Aku tidak hanya mempercayakan 

bimbingan dan kepemimpinan sejumlah orang kepada kalian, tetapi tugas pertama yang kalian miliki 

kepada-Ku adalah menjaga diri kalian sendiri. Anda harus mengasihi diri Anda sendiri dalam pengetahuan 

bahwa Anda adalah gambar hidup dari Pencipta Anda. 

73 Panen yang kamu persembahkan kepada-Ku sampai hari ini adalah rasa sakit dan sedikit 

pengetahuan tentang Hukum-Ku; namun Aku tidak memberimu cawan ini untuk diminum. Aku telah 

berkata kepadamu: Jika engkau menabur gandum, engkau juga akan menuai gandum. Tetapi Anda harus 

merawat benih yang Anda tabur. Hari ini adalah waktu panen, dan setiap orang akan menuai hasil 
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panennya. Setelah itu, bumi akan bersih kembali, dan manusia akan memulai kehidupan baru, dan Aku 

akan sangat dekat dengannya dan mengilhami hatinya. Ini akan menjadi kerajaan damai yang telah 

Kukatakan banyak hal kepadamu, murid-murid yang terkasih, dan yang saat ini sedang Kupersiapkan bagi 

semua jiwa. 

74 Aku ingin melihat kalian berkumpul di sekitar meja-Ku seperti anak-anak kecil, mendengarkan-Ku 

dan memberi makan diri kalian sendiri, bersekutu dengan-Ku, dan sambil menerima ajaran-Ku, membuat 

resolusi untuk mengikutinya. Saya ingin Anda melayani sesama manusia. Aku akan mengutusmu kepada 

mereka segera setelah cinta dan belas kasihan bersemi di dalam hatimu. Hidup Anda harus seperti cermin 

murni sehingga perbuatan Anda tercermin di dalamnya dan Anda tahu apakah Anda telah melakukan yang 

benar atau apakah Anda telah gagal. 

75 Terbukanya kebajikan murid-murid-Ku akan menjadi pendorong bagi mereka yang melaluinya 

Aku membuat diri-Ku dikenal. Inspirasi akan berlimpah, dan kasih karunia-Ku serta mukjizat-Ku akan 

dicurahkan kepada manusia. Saudara-saudari rohani Anda, yang dibekali dengan baik oleh perlengkapan 

Anda, akan membantu Anda, membuat jalan Anda mudah dan pekerjaan Anda menyenangkan. Pengaruh 

Anda akan menjangkau di luar rumah Anda, wilayah Anda atau bangsa Anda dan membantu hati yang 

lain. Kebaikan memiliki kekuatan yang belum Anda ketahui. 

76 Aku telah memberikan Firman-Ku melalui perantaraan orang-orang yang sederhana dan bodoh. 

Tetapi di antara mereka yang mendengarkan-Ku juga ada para cendekiawan, mereka yang memiliki 

pikiran terlatih yang telah mampu menemukan esensi ilahi-Ku dalam kerendahan hati Firman ini. Aku 

telah bekerja di dalam hatimu hari demi hari untuk membuat mereka menerima manifestasi-Ku dan Kasih-

Ku telah menang. Dari batu karang yang telah engkau tunjukkan kepada-Ku di dalam hatimu, Aku telah 

membuat sebuah kuil di mana engkau mempersembahkan penyembahan cinta kasih kepada-Ku. 

77 Aku mempercayakan Pekerjaan-Ku kepadamu, pertahankanlah, karena itu adalah permata yang tak 

ternilai harganya. Jadilah penjaga dan lihatlah bahwa hal itu dihormati dan dipahami. Tidak ada yang akan 

membuat Anda mundur di jalan. Selalu maju ke depan. 

78 Kapan pun hatimu haus akan cinta, angkatlah dirimu kepada-Ku. Ketika penderitaan seperti beban 

berat, ingatlah bahwa ada Bapa yang mengasihi Anda dan siap menghibur Anda. Ketika engkau 

memikirkan-Ku, engkau akan merasakan ketakutan dan kesedihan memudar. Percayakanlah penyakitmu 

kepada-Ku dan Aku akan menyembuhkan mereka. 

79 Pohon kehidupan telah membentangkan cabang-cabangnya untuk memberimu ketenangan dan 

kesejukan, dan buah-buahnya telah membuat hatimu penuh kasih. 

Damai sejahtera-Ku menyertai Anda! 
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Instruksi 134 
1 Aku membawa kedamaian ke dalam hatimu dengan pesan kasih ini, karena Aku telah melihat 

tempat kudusmu terbuka dan telah masuk untuk tinggal di dalamnya. 

2 Kristus berbicara kepadamu, Sang Guru, dan Ia mengingatkanmu akan karya-Nya di bumi, 

sehingga engkau dapat berhasil menginspirasi dirimu sendiri dengan teladan-Ku. 

3 Engkau harus menggunakan kehadiran-Ku di antara engkau semua, umat yang terkasih, karena 

waktu yang engkau semua jalani sangat penting bagi jiwamu. 

4 Makhluk cahaya yang berdiam di dalam diri Anda ini tahu bahwa pekerjaannya belum selesai, ia 

menyadari bahwa dalam keberadaan sebelumnya ia tidak memanfaatkan waktu yang diberikan kepadanya, 

juga tidak memanfaatkan kesempatan yang dimilikinya untuk mencapai kemajuan spiritualnya. Oleh 

karena itu, ia tahu bahwa ia harus berusaha hari ini untuk mencapai penyelesaian penuh dari tugasnya serta 

pengungkapan semua karunia rohaninya. 

5 Adalah kehendak-Ku bahwa melalui pekerjaan ini engkau semua harus mengetahui semua karunia 

dan kemampuan rohmu. Aku telah mengkomunikasikan ajaran kasih-Ku kepadamu, Aku telah 

memberimu waktu yang cukup untuk mengembangkan karunia-karunia rohanimu dan untuk menerangi 

jalan mereka yang berjalan dalam kegelapan dengan cahaya kebenaran-Ku. 

6 Aku telah membuatmu mengerti bahwa inilah saatnya ketika orang-orang pilihan-Ku akan muncul 

sebagai nabi, pelihat, atau orang yang tercerahkan dan mengumumkan kepada dunia bahwa Zaman Terang 

telah tiba. Hanya sedikit orang yang akan merasakan dalam pengumuman-pengumuman ini kedekatan 

kerajaan-Ku yang akan siap menghujani kamu dengan wahyu, karunia-karunia anugerah dan 

kebijaksanaan. 

7 Banyak orang akan begitu bingung dengan apa yang mereka lihat, rasakan, dan alami sehingga 

mereka akhirnya akan bertanya kepada-Ku: "Tuhan, apa yang dilihat mataku, apa yang sedang terjadi di 

dunia ini, dan apa arti dari begitu banyak manifestasi dan tanda-tanda aneh di antara manusia?" 

8 Tetapi mereka yang, karena ketidakpercayaan, kesombongan, atau ketidakpedulian mereka, tidak 

dapat melihat, merasakan, atau melihat dengan intuisi cahaya-cahaya pengetahuan zaman ini, akan 

termasuk di antara mereka yang menyebut kegelapan sebagai terang dan tipu daya sebagai kebenaran. 

9 Tidakkah engkau semua berpikir bahwa engkau semua yang telah bersukacita dalam terang Firman 

ini yang telah menguatkan hatimu, yang terpanggil untuk menjelaskan alasan dari semua ini, untuk 

memberitakan Kabar Baik dan untuk membawa Pengajaran-Ku melalui Kitab Pengajaran-Ku kepada 

semua orang yang membutuhkannya? 

10 Aku telah memberimu hukum, penuntun, jalan, dan pengetahuan tentang apa yang adil dan apa 

yang diizinkan, sehingga kamu tidak akan pernah tersandung, sehingga kamu tidak ragu-ragu pada saat-

saat konflik, dan agar kamu tidak menajiskan apa yang suci. Saya tahu bahwa di seluruh penjuru bumi, 

Anda akan melihat pria dan wanita yang bernubuat, yang memproklamirkan doktrin-doktrin aneh kepada 

semua orang yang hidup jauh dari spiritual - orang-orang yang menyembuhkan penyakit yang disebut 

tidak dapat disembuhkan, dan yang mengkhotbahkan spiritualisasi sebagai satu-satunya doktrin yang 

mampu memberikan kedamaian bagi dunia. 

11 Manifestasi dari banyak orang ini tidak akan dapat didefinisikan dengan jelas atau lebih keras, 

karena mereka tidak memiliki bimbingan dari Guru. Tetapi sampai saat itu, umat yang telah menjadi 

murid-Ku ini akan menyebarkan pesan-Ku ke seluruh penjuru bumi. 

12 Banyak orang akan memiliki alasan untuk bertanya-tanya bahwa Kehidupan Rohani akan menjadi 

penuntun bagi karya-karya manusia; karena untuk waktu yang lama manusia telah menutup pintu hati 

mereka terhadap pesan-Ku dan terhadap inspirasi-Ku. Dalam pembuangan sukarela ini, manusia hanya 

mendengar suara Kehendak Bebasnya sendiri, dan jalan kehidupannya hanya diterangi oleh cahaya samar-

samar dari pengetahuan materialnya. Tetapi suara ini hampir selalu berupa ratapan panjang, isak tangis 

atau kutukan, dan 'cahaya' ini memanifestasikan dirinya melalui ilmu pengetahuannya yang, alih-alih 

menuntunnya ke atas, justru menjerumuskannya lebih dalam lagi ke dalam penderitaannya. 

13 Mereka yang bangkit setelah berabad-abad tertidur dan menyatakan cahaya zaman baru akan 

menjadi "orang mati" yang bangkit menuju Kehidupan Spiritual, setelah sebelumnya kaku untuk 

kehidupan sejati. Di mana ada cinta kasih, kebijaksanaan dan keadilan, di mana ada inspirasi dan kebaikan 
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berkuasa, di sana akan ada kehidupan sejati. Tetapi di mana dosa berkuasa dan kejahatan berkuasa, di 

mana ada perselisihan, niat buruk dan keegoisan bersarang, di sana hanya kematian, kemalangan dan 

kegelapan yang akan ditemukan. 

14 Setiap kali manusia jatuh ke dalam materialisme, pekerjaan mereka, alih-alih menjadi kreatif, 

justru bersifat destruktif. Mereka kemudian menyerupai sekumpulan cacing yang siap menggerogoti 

bangkai, padahal melalui kerja kreatif mereka, mereka bisa menyerupai segerombolan lebah yang sedang 

membangun sisirnya dalam harmoni yang sempurna. Pekerjaan makhluk-makhluk kecil ini adalah mencari 

madu yang nantinya akan mempermanis langit-langit mulut. Tetapi Anda: kapan Anda akhirnya akan 

menemukan cita rasa sejati kehidupan untuk saling memberikannya? 

15 Rasa ini dibentuk oleh cinta kasih Ilahi - nektar lezat yang telah Aku tempatkan di setiap hati dan 

yang belum engkau ketahui bagaimana memahami atau mencarinya, dan oleh karena itu belum 

mempermanis keberadaanmu. 

16 Hari ini terang Bapa dicurahkan dalam kelimpahan kepada setiap roh, sehingga ketika roh itu 

terbangun dari kelesuannya, ia dapat merefleksikan pengalamannya sendiri, yang merupakan buku yang 

kaya akan kebijaksanaan dan terang, dan dengan demikian ia menjadi sadar akan kebenaran. 

17 Umat, persiapkan dirimu, pikirkan tentang tugasmu, ukurlah tanggung jawabmu di masa yang 

sangat menguntungkan bagi kebangkitan rohani ini, dan bersiaplah untuk bekerja di kebun anggur-Ku, 

karena Aku akan membantumu dalam memenuhi misimu. 

18 Saya mendengar permohonan Anda, keluhan Anda. Saya ingin Anda belajar berkomunikasi 

dengan Bapa Anda. 

19 Jangan berpikir bahwa saya datang hanya kepada Anda: Aku telah turun kepada semua orang, 

karena ratapan umat manusia ini telah mencapai ketinggian surga, sebagai jeritan kesedihan, seperti ilham 

cahaya. 

20 Dalam menerima Firman-Ku dalam bentuk ini, engkau dalam hati bertanya kepada-Ku apakah 

Aku datang sebagai Bapa atau sebagai Hakim; tetapi Aku katakan kepadamu: Bahkan sebelum engkau 

mendengar Firman-Ku yang pertama pada hari ini, hati nuranimu telah mencela setiap pelanggaranmu dan 

juga setiap perbuatan baikmu. Tetapi jika Aku menghakimimu dengan Firman-Ku, mengapa engkau takut? 

Bukankah penghakiman-Ku berasal dari kasih yang Kumiliki untukmu? 

21 Aku membangunkanmu sehingga cobaan tidak mengejutkanmu dan badai dan badai di masa ini 

tidak meninggalkanmu dalam kegelapan. 

22 Tentu saja ini adalah masa pencobaan, jadi perlu untuk menjadi kuat dan siap agar tidak menyerah. 

23 Kehidupan di bumi selalu penuh dengan cobaan dan penebusan dosa bagi manusia, tetapi tidak 

pernah perjalanan ini begitu menyakitkan seperti sekarang ini, dan juga tidak pernah cawannya begitu 

penuh dengan kepahitan. 

24 Pada saat ini, manusia tidak menunggu sampai usia dewasa untuk menghadapi perjuangan hidup. 

Betapa banyak makhluk yang sudah mengetahui kekecewaan, kuk, pukulan, rintangan dan kegagalan di 

masa kecil mereka. Saya dapat memberitahu Anda lebih banyak lagi: pada saat ini, penderitaan manusia 

dimulai bahkan sebelum ia dilahirkan, yaitu, sudah berada di dalam rahim ibunya. 

25 Besarlah penebusan dosa dari makhluk-makhluk yang datang ke bumi pada saat ini. 

26 Semua penderitaan yang ada di dunia ini adalah perbuatan manusia. Adakah kesempurnaan yang 

lebih besar dalam keadilan-Ku daripada membiarkan mereka yang menabur jalan kehidupan dengan duri-

duri untuk datang dan menuainya? 

27 Tidak semua memiliki bagian kesalahan yang sama atas kekacauan yang Anda alami. Tetapi 

mereka yang bukan pelaku perang bertanggung jawab atas perdamaian. 

28 Berbelas kasihanilah dirimu sendiri dan sesamamu. Agar belas kasihan ini menjadi tindakan, 

kenali karunia-karunia Anda melalui studi Firman-Ku. Karena orang yang mengasihi sesamanya 

mengasihi Aku, karena sesamanya adalah anak-Ku yang sangat dikasihi. 

29 Kamu adalah umat yang sedang Kupersiapkan untuk berdoa, untuk penyebaran Firman-Ku dan 

untuk penyembuhan. Hidup, dengan kesengsaraan, kerja keras dan kepahitannya, bagaikan padang gurun, 

tetapi janganlah tinggal di dalamnya, karena dengan demikian Anda tidak akan mengenal kedamaian 

sejati. 
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30 Ingatlah contoh bangsa Israel, yang disebut dalam sejarah, yang harus mengembara untuk waktu 

yang lama melalui padang gurun untuk melepaskan diri mereka dari penawanan dan penyembahan berhala 

di Mesir dan pada saat yang sama mencapai tanah yang damai dan bebas. 

31 Hari ini, seluruh umat manusia menyerupai orang-orang yang ditangkap oleh Firaun. Kredo, 

doktrin, dan hukum dipaksakan di atasnya. Sebagian besar bangsa adalah budak bagi bangsa lain yang 

lebih kuat. Perjuangan untuk hidup itu sulit, dan pekerjaan dilakukan di bawah momok kelaparan dan 

penghinaan. Pahit adalah roti yang dimakan semua orang. 

32 Semua ini menyebabkan kerinduan akan pembebasan, akan perdamaian, semakin terbentuk dalam 

hati umat manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. 

33 Deru peperangan, darah manusia yang ditumpahkan, keegoisan, nafsu untuk berkuasa dan 

kebencian yang berbuah dalam seribu bentuk, menyadarkan manusia dari kelesuan mereka yang 

mendalam. Dan jika mereka bersatu dalam satu cita-cita spiritualisasi, sebagaimana bangsa Israel bersatu 

di Mesir di bawah ilham Musa - kekuatan apa yang bisa menghentikan hati ini? Tidak ada, karena di 

dalam kerinduan ini akan ada terang-Ku, di dalam perjuangan ini akan ada kuasa-Ku, dan di dalam cita-

cita ini akan hadir janji-janji ilahi-Ku. 

34 Apakah dunia, untuk membebaskan dirinya dari belenggu, membutuhkan Musa yang baru? 

Pengajaran yang Kubawa kepadamu saat ini adalah cahaya yang mengilhami Musa, adalah firman 

kebenaran dan nubuatan, adalah kekuatan yang membangkitkan orang yang lemah, penakut, pengecut dan 

mengubahnya menjadi pemberani, teguh, dan bersemangat - adalah hukum yang menuntun dan 

membimbing ke jalan kebenaran - adalah kelembutan ilahi yang menopangmu di hari-hari pengembaraan 

yang panjang. 

35 Engkau merasa dikuatkan oleh Firman-Ku, hai manusia, seakan-akan balsem ajaib telah diterapkan 

pada lukamu. Anda merasa dikuatkan, diperbaharui, dipenuhi dengan harapan untuk hari esok. Tidakkah 

Anda berpikir bahwa pesan yang sama ini, jika Anda membawanya kepada bangsa-bangsa yang tertindas 

di bumi, akan menghasilkan mukjizat yang sama pada mereka? 

36 Oleh karena itu, Aku berkata kepadamu untuk memperlengkapi dirimu sendiri sehingga kamu 

tidak menunda-nunda waktu ketika kamu harus berangkat sebagai utusan dari proklamasi ini. 

37 Ketika Aku berkata kepadamu untuk mempersiapkan dirimu, itu karena Kabar Baik ini harus 

disebarkan sedemikian rupa sehingga tidak pernah menjadi kesempatan untuk menyebabkan rasa sakit, 

perselisihan persaudaraan, atau untuk setetes darah pun yang harus ditumpahkan. 

38 Pesan saya meyakinkan, baik, benar. Ia menyentuh hati serta pikiran dan meyakinkan roh. 

39 Dengarkanlah Aku, belajarlah, berlatihlah, dan engkau akan mampu membuka celah-celah iman, 

cahaya kebebasan dan kedamaian. 

40 Engkau tahu bahwa Aku selalu siap untuk memberimu ajaran-Ku yang lain. Hari ini Aku akan 

mulai dan memberitahukan kepadamu bahwa tujuan kedatangan-Ku di antara kamu adalah untuk mengajar 

kamu sehingga kamu dapat melaksanakan tugasmu dengan kemurnian. 

41 Tentu saja keberadaan duniawi ini merupakan tahap baru bagi roh Anda, yang telah meninggalkan 

pekerjaan yang belum selesai yang ditugaskan kepadanya; tetapi sekarang diberi kesempatan untuk 

memajukannya sedikit di sepanjang jalan kesempurnaan. 

42 Aku, Guru Ilahi, juga harus kembali kepada manusia karena Pekerjaan-Ku masih belum selesai 

pada waktu itu. Beberapa orang akan menyangkal klaim ini dan mengatakan bahwa pekerjaan Yesus telah 

selesai ketika Dia mati di kayu salib. Tetapi ini hanya karena mereka lupa bahwa saya telah 

mengumumkan dan berjanji untuk kembali. 

43 Engkau semua, yang kepadanya Aku sedang mengungkapkan ajaran-ajaran ini, memahami bahwa 

reinkarnasi tidak perlu bagi-Ku karena dalam roh-Ku ada kemampuan untuk mengungkapkan diri-Ku 

kepada manusia dalam ribuan cara. Aku juga tidak datang lagi untuk mencari kesempurnaan roh-Ku. Jika 

saya datang kepada Anda sekarang, itu hanya untuk menunjukkan jalan yang dapat membawa Anda 

kepada terang. Ingatlah bahwa para nabi mengatakan kepada Anda di Era Pertama: itu adalah "pintu". Dan 

bukankah Aku telah berkata kepadamu ketika Aku berada di tengah-tengah kamu, "Akulah Jalan"? 

Bukankah Aku berkata kepadamu hari ini: "Akulah puncak gunung yang sedang kamu daki"? 

44 Saya selalu berada dalam kesempurnaan. 
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45 Aku bersukacita mengetahui bahwa engkau berjalan dengan aman di jalan-Ku. Besok sukacita 

akan menjadi universal ketika Anda semua tinggal di Rumah Spiritual yang telah lama menantikan 

kedatangan anak-anak Tuhan. 

46 Demikianlah saya berbicara kepada roh Anda, karena saya tahu bahwa roh Anda sudah dapat 

memahami ajaran ini, dan kepadanya saya dapat mengatakan bahwa roh Anda bukanlah anak bumi ini, 

bahwa ia hanya boleh menganggap dirinya sebagai tamu di dunia ini, karena tanah air sejatinya adalah 

rohani. 

47 Peganglah kata ini dalam arti yang sebenarnya, karena jika tidak, engkau akan sampai pada 

kesimpulan bahwa ajaran-Ku menentang semua kemajuan manusia, dan tidak adil bagimu untuk 

menimpakan kesalahan seperti itu kepada Bapa yang hanya mengupayakan kesempurnaan anak-anak-Nya 

di berbagai jalan kehidupan. 

48 Apa yang dikejar oleh keadilan-Ku tanpa dapat didamaikan adalah kejahatan, yang mengambil 

berbagai bentuk di dalam hati manusia dan kadang-kadang memanifestasikan dirinya dalam perasaan 

egois, dalam nafsu yang mendasar, di lain waktu dalam keserakahan yang tak terkendali dan bahkan dalam 

kebencian. 

49 Murid-murid, kalian harus mempelajari apa yang sekarang Aku katakan kepadamu dalam alegori: 

Kehidupan adalah sebuah pohon, cabang-cabangnya tak terhitung banyaknya, dan dari cabang-cabang ini 

tidak ada dua yang sama, namun masing-masing memenuhi tugasnya. Jika buah gagal, maka buah itu akan 

jatuh dari pohonnya, dan jika ada cabang yang tumbuh, maka cabang itu akan dipangkas. Karena dari 

pohon kehidupan hanya akan keluar buah-buah kehidupan. 

50 Setiap ilmu pengetahuan yang telah menyebabkan kejahatan, dan setiap agama yang tidak 

membawa terang yang nyata, dapat Anda anggap sebagai cabang dan buah yang melaluinya getah pohon 

kehidupan tidak lagi mengalir, karena mereka sudah terlepas dari pohon kehidupan. 

51 Berbahagialah dia yang memiliki tujuan mulia untuk mengikuti Jalan-Ku; berbahagialah dia yang 

berusaha untuk membuat jiwanya menjadi besar. Aku menerima mereka yang membungkam keluhan 

mereka dan hanya berpikir untuk menerima embun Firman-Ku - mereka yang tidak membiarkan iman dan 

pengharapan kepada-Ku mati. Dengan Firman-Ku, Aku akan membuat semua orang akhirnya 

menyanyikan pujian iman. 

52 Saya mengajarkan Anda spiritualisasi karena akan memberi Anda kesehatan mental dan fisik. Ini 

akan membuat Anda mencintai diri sendiri dan akan memberi Anda kekuatan dan kepercayaan diri. 

53 Melalui dia yang memikirkan Aku dan mengasihi-Ku mengalir sungai kehidupan, di dalam dirinya 

ada wahyu ilahi-Ku. Aku telah memberimu kehidupan sehingga engkau bisa berbelas kasih dan 

mewujudkan kemampuanmu untuk mengasihi. Aku juga telah memberikannya kepadamu agar engkau 

dapat memperoleh kebijaksanaan. Kehidupan adalah refleksi Tuhan, ini adalah kesaksian agung tentang 

keberadaan-Ku. Jalani dan nikmati, tetapi juga pahami. Anda sangat menikmatinya tanpa memahaminya. 

Pujilah kehidupan, tetapi biarlah nyanyianmu menjadi saksi untuk memahami, mengagumi dan mengasihi. 

Jiwa Anda, ketika diangkat, akan menyanyikan mazmur yang lebih baik kepada Sang Pencipta. 

54 Hidup adalah suatu perjalanan tanpa akhir. Agar roh menjadi agung, bijaksana, kuat dan baik hati, 

maka roh harus hidup selamanya. Manusia, engkau berpikir bahwa Aku mengunjungimu, tetapi 

sebenarnya Aku berdiam di dalam dirimu. Aku hanya mencarimu dalam bentuk ini untuk membuat diri-

Ku dikenal, untuk menjadi pikiran, kata dan wajah spiritual, dan ini karena engkau tidak merasakan 

manifestasi batiniah-Ku dalam keberadaanmu dengan kejelasan seperti detak jantungmu. Karena untuk 

dapat merasakan detak-Ku dalam keberadaanmu, engkau harus memiliki kepekaan. Tetapi jangan 

kehilangan harapan bahwa engkau akan berhasil dalam merasakan-Ku, karena harapan berasal dari iman, 

yang merupakan terang di jalanmu. Celakalah orang yang kehilangan iman! Iman adalah mercusuar yang 

menerangi masa depan, iman adalah kekuatan yang membawa apa yang Anda sebut mukjizat. Apa jadinya 

hidupmu jika engkau tidak beriman kepada Hukum-Ku? 

55 Aku memberimu hidup, tetapi Aku berkata kepadamu: Kejarlah cahaya iman kepada Tuhanmu, 

iman kepada dirimu sendiri, iman kepada kehidupan dan kepada apa yang diciptakan. Jangan meragukan 

belas kasihan-Ku dalam perubahan-perubahan hidupmu. Cintaku lebih kuat daripada cobaanmu. 

Dengarkanlah Aku lebih banyak dengan roh daripada dengan telinga. Kepada mereka yang menyebut diri 

mereka sendiri tidak memiliki hak waris, kepada mereka yang menyatakan bahwa tidak ada bintang 
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kebahagiaan yang bersinar bagi mereka dan bahwa mereka adalah pelita yang padam, dan kepada mereka 

yang mengeluh bahwa mereka datang ke dalam kehidupan hanya untuk meneteskan air mata, saya 

katakan: pernahkah kamu memutuskan untuk melupakan dirimu sendiri sejenak untuk membawa 

penghiburan bagi sesamamu? - Tentu saja tidak, karena orang yang mempraktekkan belas kasihan 

melakukan hal yang sama terhadap dirinya sendiri. Aku telah memanggil pada saat ini mereka yang tidak 

memiliki apa-apa untuk diberikan kepada dunia. 

56 Cintai dan berilah tanpa pamrih dan Anda akan segera melihat ganjaran yang adil. Ketuklah pintu-

Ku dan suara-Ku akan menjawabmu. Anda semua bisa bangkit kembali, bahkan ketika Anda telah jatuh 

sangat rendah, bahkan ketika Anda berlumuran lumpur. Orang-orang korup hari ini akan menjadi orang-

orang baik esok hari. Di atas reruntuhanmu Aku akan membangun bait-Ku, tetapi manusia akan 

membantu-Ku membangunnya kembali. Ini dia, masuklah ke dalam kehidupan sejati. Ini bagaikan sebuah 

kerajaan di mana segala sesuatu berada dalam jangkauan Anda dari yang surgawi hingga yang terkecil 

dalam materi. 

57 Singkirkan rasa sakit. Kehidupan yang saya ciptakan tidak menyakitkan. Penderitaan muncul dari 

ketidaktaatan dan pelanggaran anak-anak Allah. Rasa sakit adalah karakteristik dari kehidupan ini yang 

diciptakan manusia dalam gangguan moral mereka. Angkatlah matamu dan temukan keindahan karya-

karya-Ku. Persiapkanlah dirimu secara batiniah untuk mendengarkan konser ilahi, jangan mengecualikan 

dirimu dari pesta ini. Jika Anda mengisolasi diri, bagaimana Anda bisa berbagi dalam kebahagiaan ini? 

Anda akan hidup sedih, tersiksa dan sakit. 

58 Aku ingin kalian menjadi nada-nada yang harmonis dalam konser universal, untuk memahami 

bahwa kalian telah muncul dari sumber kehidupan, untuk merasakan bahwa di dalam semua hati nurani 

ada cahaya-Ku. Kapankah engkau akan mencapai kedewasaan penuh di mana engkau dapat berkata 

kepada-Ku: "Bapa, serahkanlah rohku kepada-Mu, begitu juga kehendak dan hidupku." Sadarilah bahwa 

Anda tidak akan bisa mengatakan hal ini selama indera Anda sakit dan roh Anda terpisah dari jalan yang 

benar. Anda hidup di bawah siksaan penyakit atau ketakutan tertular penyakit. Tetapi apakah artinya 

penyakit jasmani dibandingkan dengan pelanggaran jiwa? - Tidak ada, jika ia mampu bangkit, karena di 

dalam belas kasihan-Ku engkau akan selalu menemukan pertolongan. 

59 Sama seperti darah yang mengalir melalui pembuluh darah Anda dan menjiwai seluruh tubuh, 

demikian juga kuasa Tuhan meresap ke dalam jiwa Anda sebagai arus kehidupan. Tidak ada alasan untuk 

sakit jika Anda memenuhi hukum. Hidup adalah kesehatan, sukacita, kebahagiaan, harmoni. Jika Anda 

sakit, Anda tidak bisa menjadi tempat penyimpanan barang-barang ilahi. Anda sakit mentalitas, hati atau 

tubuh, Guru berkata kepada Anda: Mintalah jiwa Anda, yang merupakan anak dari Yang Mahakuasa, 

untuk kembali ke jalan yang benar, untuk menyembuhkan penyakit Anda dan membantu Anda dalam 

kelemahan Anda. 

60 Apa yang bisa ditolak oleh Bapa kepada anak-Nya ketika ia mendekati secara rohani untuk 

meminta sesuatu bagi tubuhnya, makhluk materi yang kecil dan lemah? Demikianlah Aku mengajar kamu 

untuk meminta; tetapi ketika harus memberi, Aku berkata kepadamu: Bagikan dan berilah. Bagikan materi 

dan berikan cinta kasih. Apa gunanya Anda memberikan bagian materi jika Anda tidak mengasihi bagian 

itu? Betapa sulitnya bagi Anda untuk mengelola barang-barang yang Anda miliki di dunia dengan cara 

yang benar. Beberapa orang menginginkan segalanya hanya untuk diri mereka sendiri, yang lain yang 

memiliki terlalu banyak tidak merasa berkewajiban untuk membaginya dengan orang lain. 

61 Aku mengungkapkan kepadamu sumber kesehatan yang ada di dalam dirimu, di dalam jiwamu, 

sehingga engkau dapat berpaling kepadanya ketika diperlukan. Jika Anda tahu bagaimana mencarinya, 

Anda akan menemukan airnya. Aku tidak menginginkan dunia yang hancur dan menyedihkan, suatu umat 

yang, karena ketidaktahuan tentang apa yang mereka miliki, terus-menerus berbicara kepada-Ku dengan 

ketakutan dan memohon kepada-Ku dengan keputusasaan. Saya ingin dunia yang menyadari betapa 

banyak hal yang dimiliki dan dimilikinya. 

62 Sekarang sebagian orang berpikir: Tetapi jika manusia selalu sehat - bagaimana ia akan mati? 

Terhadap hal ini saya menjawab Anda bahwa tubuh Anda tidak perlu sakit agar tidak lagi hidup. Cukuplah 

bagi hati untuk berhenti ketika waktunya telah tiba untuk berhenti. 

63 Cahaya Roh-Ku mengalir ke dalam dirimu sehingga engkau bisa bangkit. Di Era Ketiga ini, Aku 

mencari yang terhilang agar mereka dapat melayani-Ku. Akulah Sang Pembebas jiwa-jiwa, Yang 
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membebaskanmu dari belenggu. Aku mengubah para pemberontak menjadi hamba-hamba yang setia dan 

rendah hati. Lalu saya katakan kepada mereka: Perhatikanlah, jangan sampai anda dikejutkan oleh desas-

desus dan godaan-godaan yang membawa anda kembali kepada kebinasaan. 

64 Ia yang telah mengenal kekotoran dan dunia yang lebih rendah dan telah mampu membebaskan 

dirinya dari dunia itu, siap untuk pergi ke sana mencari mereka yang masih tersesat. Tidak ada yang lebih 

memenuhi syarat daripada dia untuk meyakinkan dengan kata-katanya, yang merupakan terang 

pengalaman. Kapankah Anda akan menjadi penjala hati dan pembebas jiwa? Kapankah engkau akan 

berjalan teguh di jalan yang telah Kupersiapkan bagimu? 

65 Memberi tanpa syarat, jangan mengutuk rumah sesamamu, tetapi lihatlah rumahmu sendiri 

sehingga jika engkau menemukannya kotor, bersihkanlah dan buatlah rumah itu layak untuk menerima-

Ku. Jangan melihat apakah dapurnya penuh atau kosong, atau apakah tubuhnya ditutupi dengan pakaian 

yang meriah atau compang-camping. Biarlah kasih-Ku menghapus semua kejahatan yang mungkin 

meredupkan cahaya yang harus engkau pantulkan. 

66 Lihatlah bahwa Aku turun dari Tempat Tinggal Kesempurnaan ke tempat tinggal Anda untuk 

menunjukkan kepada Anda kemuliaan Kehidupan Spiritual, untuk mengungkapkan kepada Anda pelajaran 

yang akan mengajarkan Anda untuk mengenal diri Anda sendiri, untuk mengenal Pencipta Anda dan 

untuk mengetahui takdir Anda. 

67 Bapa tidak menghendaki anak-anak-Nya menangis, meskipun Ia telah mengatakan kepada Anda: 

"Berbahagialah mereka yang berdukacita." Hukum-Ku tidak mengajarkanmu untuk menangis, tetapi cara 

untuk menghindari rasa sakit. Jika Aku senang melihatmu menderita, Aku tidak akan datang kepadamu 

sebagai tabib, dan Aku juga tidak akan menaruh balsem penyembuh-Ku pada setiap luka. Orang yang 

memikul salib penderitaannya dengan lemah lembut berkenan kepada-Ku, karena ia menjadikan Aku 

sebagai teladannya. Tetapi dari dia yang dalam fanatisme agama dan kebodohannya menyiksa dan 

menyiksa tubuhnya, Aku menerima niat baiknya, yaitu untuk menyucikan dirinya atau mencoba meniru-

Ku dalam penderitaan-Ku, tetapi tindakan itu tidak Aku setujui. 

68 Cukuplah jika Anda dengan sabar mengosongkan cawan yang ditawarkan kehidupan kepada Anda 

setiap hari, dan bahwa, dengan mengatasi kesedihan Anda sendiri, Anda memiliki kekuatan yang cukup 

untuk memikirkan sesama Anda dan melakukan kebaikan sebanyak yang Anda bisa untuk memenuhi 

tugas Anda. 

69 Engkau tidak lagi mengeluh tentang penderitaan; engkau telah menerima karunia kasih-Ku dan 

telah bersukacita dalam firman-Ku. Ketahuilah dari esensi ilahi dan dari persiapan pembawa suara, dari 

kebaikan dan ketegasan suaranya. Kemudian biarkan roh Anda mengembara melalui wilayah-wilayah 

yang hanya bisa dijangkaunya, sehingga di sana ia dapat memenuhi dirinya dengan cahaya, sementara 

pikirannya tetap terpesona dan jantungnya berdetak dalam kekaguman dan cinta kasih. 

Damai sejahtera-Ku menyertai Anda! 
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Instruksi 135 
1 Aku datang penuh cinta kasih dan bersenjatakan kesabaran untuk membuat diri-Ku dipahami oleh 

semua orang. Temukanlah penghiburan di dalam Aku. Makan dan minumlah untuk memuaskan dahaga 

Anda akan kebenaran. Aku ingin orang yang disalahpahami oleh manusia merasa dimengerti oleh-Ku, dan 

orang yang merasa tangannya kosong ketika ia pergi, setelah mendengar-Ku, merasa bahwa ia membawa 

hadiah bersamanya. bahwa orang yang datang ke Hadirat-Ku dengan penyesalan di dalam jiwanya, sambil 

mendengarkan Aku, merasa lega dari semua ini dan dapat mengangkat wajahnya seperti pezinah di Era 

Kedua ketika Aku mengatakan kepadanya: "di manakah mereka yang menganiaya engkau? Aku 

mengampunimu, pergilah dengan damai dan jangan berbuat dosa lagi". 

2 Akulah Hakim Ilahi yang tidak pernah menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada 

pelanggarannya. Berapa banyak dari mereka yang menuduh diri mereka sendiri di hadapan-Ku, Aku 

mendapati mereka bersih. Di sisi lain, betapa banyak orang yang mengumandangkan kebersihan mereka, 

dan saya mendapati mereka korup dan bersalah. 

3 Betapa tidak adilnya keadilan manusia! Betapa banyak korban dari hakim yang buruk yang 

menebus kejahatan orang lain! Betapa banyak orang yang tidak bersalah telah melihat jeruji penjara 

tertutup di depan mata mereka, sementara orang yang bersalah berjalan bebas, tanpa terlihat menanggung 

beban pencurian dan kejahatannya. 

4 Secara spiritual, dunia Anda tidak sempurna. Anda harus membantunya untuk berkembang. 

5 Dunia material, planet ini, belum mendekati kehancurannya, tetapi akhir dari dunia yang penuh 

kesalahan dan dosa ini, kegelapan dan ilmu pengetahuan yang buruk, akan dibawa oleh cahaya Ajaran-Ku, 

dan di atas reruntuhannya Aku akan membangun dunia baru yang maju dan damai. 

6 Tugas Anda sebagai pekerja tidak akan berakhir pada tahun 1950. Sebaliknya, justru pada saat 

itulah Anda secara bertahap akan berhenti menjadi murid dan menjadi guru yang, dengan kata-kata cinta 

kasih, menuntun orang ke jalan terang. 

7 Legiun spiritual yang agung hanya menunggu pemurnian ini di antara manusia untuk berinkarnasi 

dan tinggal sekali lagi di bumi. Mereka memiliki misi yang hebat dan sedang menunggu Anda untuk 

memberikan tempat Anda kepada mereka sehingga mereka dapat mengambilnya. 

8 Aku akan menjelaskan ajaran-Ku kepadamu, membuat Firman-Ku dapat didengar secara materiil, 

untuk membuatmu mengerti siapa dirimu. 

9 Jangan pernah membiarkan dirimu terintimidasi oleh beban tanggung jawab yang telah Aku 

letakkan di atasmu; beban dosa lebih berat. Lebih menyakitkan adalah jurang dengan kegelapannya 

daripada cahaya yang ada di puncak gunung di mana Sang Guru berdiam. Sekali lagi saya katakan bahwa 

"kuk Yesus itu mudah". 

10 Aku telah memanggilmu Israel karena ada misi perdamaian di dalam rohmu, takdir keharmonisan 

spiritual dengan seluruh umat manusia. Karena engkau adalah anak sulung, karena engkau tidak hanya 

dilahirkan dari Yakub, perjanjianmu melampaui dia, bahkan melampaui Abraham. Titik awal Anda 

(sebagai makhluk spiritual) bahkan sebelum waktu ketika Aku mengutus manusia pertama ke bumi, yang 

mendirikan sebuah keluarga yang darinya Aku memilih benih untuk membentuk umat-Ku, yang kuat 

dalam iman, ketaatan, dan cinta kepada Tuhan yang tak terlihat. Demikianlah saya mempersiapkannya dan 

memberkatinya, dan itu bagaikan mercusuar di tengah-tengah umat manusia. 

11 Engkau tidak kekurangan apa pun untuk memenuhi takdirmu, namun engkau melihat bangsa-

bangsa lain bangkit lebih tinggi darimu, yang kemudian merendahkanmu dengan rantai perbudakan. 

12 Apakah mereka orang-orang yang lebih unggul dari Anda? Baik secara materi maupun secara 

rohani, mereka lebih unggul daripada anda, yang sudah dilimpahi oleh Bapa dengan karunia-karunia yang 

berharga berupa inspirasi, kebenaran, keindahan, kasih, kesehatan dan kekuatan. Aku mempersiapkanmu 

sehingga engkau akan menjadi seperti cermin cinta-Ku untuk semua makhluk ciptaan, di mana umat 

manusia dapat merenungkan-Ku, dan seperti mata air jernih di mana mereka yang haus akan kebenaran 

akan memuaskan dahaga mereka. 

13 Namun - pada akhirnya, manusia - Anda telah menjadi lemah, dan dalam kemunduran Anda, Anda 

telah ditundukkan oleh bangsa lain. 
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14 Pada saat ini saya mencari-Mu dan sangat dekat dengan-Mu. Aku mengingatkanmu akan Hukum-

Ku dan membangunkan rohmu sehingga ia mendengar suara hati nurani, dan mengatakan kepada hatimu: 

Bangunlah, rantai yang membebanimu telah dipatahkan oleh kematian, dan hari ini kehidupan telah 

memberimu kembali kebebasanmu. Untuk inilah saya datang kepada Anda di Era Ketiga. 

15 Jangan mengira bahwa hanya di pangkuan bangsa Israel saja ada nabi-nabi, pendahulu dan roh-roh 

terang. Saya juga telah mengirim beberapa dari mereka ke bangsa lain, tetapi orang-orang menganggap 

mereka sebagai dewa dan bukan utusan dan menciptakan agama dan kultus dari ajaran mereka. 

16 Bangsa Israel tidak memahami misi yang mereka miliki terhadap bangsa-bangsa lain dan tidur di 

tempat peristirahatan berkat dan karunia anugerah. Bapa sudah membentuknya seperti sebuah keluarga 

yang sempurna, dimana satu suku memiliki tugas untuk membela rakyat dan menjaga perdamaian; suku 

yang lain mengolah tanah; suku yang lain terdiri dari para nelayan dan pelaut. Kepada yang lain 

dipercayakan latihan rohani penyembahan, dan demikianlah secara berturut-turut masing-masing dari 

kedua belas suku yang membentuk bangsa itu mengabdikan dirinya pada tugas yang berbeda, yang 

bersama-sama menghasilkan contoh keharmonisan. Tetapi sesungguhnya Aku berkata kepadamu, karunia-

karunia rohani yang kamu miliki pada zaman dahulu masih kamu miliki. 

17 Kenali di antara kalian para nabi, lihatlah pria, wanita, orang tua dan bahkan anak-anak bersaksi 

tentang kebenaran-Ku dengan wahyu-wahyu mereka. Anda memiliki ketinggian rohani untuk berdoa, 

otoritas agar kekuatan alam mendengarkan Anda dan mematuhi Anda, di mana Anda memiliki contoh 

dalam diri Nuh yang menaklukkan air; Yosua, kepada siapa engkau mengaitkan bahwa dia menghentikan 

jalannya matahari - yang Aku katakan kepadamu bahwa bintang-bintang tidak pernah menghentikan 

jalannya, dan bahwa Cahaya Ilahi-Ku, seperti matahari yang bersinar, yang memperpanjang siang hari dan 

menyembunyikan malam sehingga orang-orang dapat memperoleh kemenangan, sementara alam semesta 

terus berjalan tanpa menyimpang dari hukum-hukum keharmonisannya. 

18 Musa juga memiliki kuasa atas kekuatan alam, dan air, angin, dan batu-batu mematuhi suaranya. 

Aku mempercayakan alam ini kepada manusia agar ia dapat menggunakannya; tetapi ia telah 

mengacaukan tatanan ciptaan dan telah menjadi budak alam, di mana ia sering mencari Tuhannya. 

19 Di Era Kedua Aku memberimu pelajaran lain tentang ajaran-ajaran ini ketika Aku menenangkan 

badai dengan mengulurkan Tangan-Ku, juga ketika Aku berjalan di atas air, atau ketika Aku 

membangkitkan orang mati. Mukjizat yang saya kerjakan saat itu dilakukan untuk menyelamatkan yang 

terhilang, untuk mengubah kegelapan menjadi terang dan kebencian menjadi cinta. Aku tidak ingin 

membuat orang heran dengan perbuatan-perbuatan seperti itu atau membangkitkan keheranan mereka 

dengan perbuatan-perbuatan itu, yang hanya akan melayani kekaguman pikiran, seperti beberapa orang 

yang membiarkan diri mereka dikagumi oleh orang-orang sebagai makhluk yang lebih unggul dengan 

melakukan mukjizat-mukjizat yang nyata, namun tidak mampu mempertobatkan orang berdosa. Aku tidak 

datang untuk mengajarkanmu pengetahuan yang tidak berguna atau membingungkan: Aku telah 

mengungkapkan kepadamu keberadaan-Ku dan alasan keberadaanmu. Saya telah mengungkapkan kepada 

Anda rahasia bahwa kekuatan yang memberi kehidupan dan menjiwai segala sesuatu adalah cinta kasih; 

itu adalah kekuatan primordial yang darinya semua makhluk muncul. 

20 Sadarilah bahwa Anda dilahirkan dari cinta, ada melalui cinta, menerima pengampunan melalui 

cinta dan akan berada dalam kekekalan melalui cinta. 

21 Persiapkan dirimu sehingga, ketika Firman-Ku berakhir, engkau akan pergi ke berbagai bangsa di 

bumi di mana engkau akan menemukan orang-orang yang asal-usulnya hilang di zaman kuno dan yang 

penduduknya mempraktikkan pemujaan dan ilmu pengetahuan di mana dunia spiritual telah 

mengungkapkan dirinya sendiri. Di sana Anda akan mendengar tentang transformasi, tanda-tanda dan 

keajaiban yang akan membuat Anda takjub. 

22 Maka, Anda harus dipersenjatai, karena Anda akan mengalami ujian besar yang harus ditanggung. 

Anda akan merasa bingung untuk sementara waktu ketika, di dalam lingkaran orang-orang itu, Anda 

mengalami bagaimana mereka terhubung dengan dunia spiritual dan melakukan mukjizat yang tidak dapat 

Anda lakukan. Ketika mereka menyajikan kepada Anda tulisan-tulisan yang berisi sejarah mereka, hukum-

hukum dan perintah-perintah mereka, Anda harus membuka mata Anda sehingga Anda tidak akan 

dibingungkan oleh mukjizat materi, oleh pengalaman yang menakjubkan, tetapi juga agar Anda dapat 
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mengagumi mereka dan menjadikan mereka sebagai contoh dalam semua yang dikatakan oleh hati nurani 

dan intuisi Anda mengandung kebenaran. 

23 Anda juga akan menemukan di dalam diri mereka keinginan untuk menemukan jalan yang 

menuntun kepada kesempurnaan - kerinduan akan kekekalan. 

24 Yang lainnya akan Anda temukan dalam pengangkatan rohani mereka, yang darinya mereka telah 

membuat kultus yang menggembirakan. Mereka bagaikan tanaman parasit, karena mereka tidak 

memenuhi hukum cinta kasih yang diperintahkan oleh Tuhan, dan juga tidak memenuhi tugas-tugas di 

bumi. Ajaran-ajaran ini tidak boleh menyebar ke negeri-negeri lain, karena spiritualisasi sejati akan 

menghilangkan fanatisme dan pengangkatan. 

25 Aku telah mengajarkan kepadamu sejak awal, suatu hukum yang adil bagi roh dan materi. Ingatlah 

bahwa pada kesempatan tertentu saya berkata: "Serahkanlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah, 

dan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar." 

26 Banyak orang akan terkejut dan bahkan menilai engkau semua dengan buruk ketika mereka 

mendengar bahwa engkau semua, sebagai murid-murid-Ku, mengikuti hukum pekerjaan materi, ketika 

mereka melihat bahwa engkau semua memiliki pasangan hidup, bahwa engkau semua memiliki anak dan 

keluarga, bahwa engkau semua tahu bagaimana menikmati perenungan dan buah-buah alam, yang engkau 

semua cintai seperti seorang ibu. Kemudian mereka akan bertanya kepada Anda: Mengapa - jika Anda 

adalah hamba-hamba Tuhan - apakah Anda tidak hidup hanya dalam perenungan spiritual? Engkau juga 

akan bertemu dengan mereka yang memiliki karunia bernubuat, dan engkau akan kagum akan hal ini; 

karena memang ada roh-roh yang maju di antara mereka. 

27 Persiapkan dirimu, ketika engkau diuji, Aku akan berbicara melalui mediasimu, dan jika, terlebih 

lagi, persiapan ini bersih, sederhana dan murni, engkau akan mengalami mukjizat-Ku. 

28 Aku sekarang berbicara kepada mereka yang harus memenuhi misi mereka sebagai rasul dan nabi 

di negara-negara lain, sehingga mereka tidak menyombongkan diri tentang misi yang telah Aku 

percayakan kepada mereka. Ini tidak boleh menimbulkan kehebohan dengan memerangi komunitas agama 

atau kepercayaan. Orang lain akan menjadi orang-orang yang membangkitkan kemarahan terhadapmu 

tanpa menyadari bahwa mereka akan membantumu menyebarkan Ajaran-Ku dengan membangkitkan rasa 

ingin tahu banyak orang, yang kemudian akan berubah menjadi iman. 

29 Bagi sebagian orang, keberadaan saat ini akan menjadi inkarnasi terakhir mereka. Inilah saatnya 

bagi Anda untuk mempersiapkan perjalanan ke alam barzakh. Penuhilah lumbungmu dengan benih yang 

baik, sehingga engkau dapat mengikuti dengan langkah yang teguh panggilan ke lembah rohani yang Aku 

kirimkan kepadamu, yang menantimu dan yang darinya tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri. 

30 Masing-masing dari kalian telah ditugaskan sejumlah jiwa untuk membantu membangkitkan dan 

memimpin mereka di jalan kebenaran-Ku. Tidak ada seorang pun yang boleh datang tanpa orang-orang 

yang dipercayakan kepadanya, karena dengan demikian ia tidak akan diterima. 

31 Berjuang dan bekerja, bersenang-senang dalam belajar dan mengajar. Aku membuat ladang 

menjadi subur dan menyingkirkan semua rumput liar dari ladang itu sehingga para penabur-Ku dapat 

menemukan ladang yang telah dipersiapkan oleh rahmat-Ku. 

32 Kemudian sebuah jalan akan terbuka di depan mata Anda melalui padang gurun, menawarkan 

Anda oasisnya, dan jauh di cakrawala, siluet terang Tanah Perjanjian, yang pintu gerbangnya yang terbuka 

akan mengundang Anda untuk masuk bersama dengan mereka yang dipercayakan kepada Anda dan 

dengan orang banyak yang tidak hanya akan mencintai Tuhan yang sama, tetapi juga akan mempraktikkan 

penyembahan spiritual yang sama kepada Tuhan. 

33 Ubahlah dengan doamu makhluk-makhluk dalam kegelapan yang bertempur dan berperang seperti 

tentara ketika engkau tidur. Sadarilah bahwa di sekeliling Anda dan di atas Anda, dunia yang tidak dikenal 

melayang-layang dan bergejolak, di mana terang berperang melawan kegelapan dalam perang yang 

gemuruh dan pengaruhnya membingungkan dunia Anda, hati dan pikiran Anda. 

34 Oleh karena itu kedamaian dan ketenangan telah lenyap dari hati manusia; tetapi berbahagialah 

orang yang merasakan peperangan itu dan berdoa, karena ia akan berjalan dengan baik. 

35 Mereka yang menganggap penghakiman saat ini sebagai kebetulan belaka tidak tahu bahwa 

mereka akan ditinggalkan untuk mati, wabah penyakit, wabah sampar dan kelaparan. 
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36 Istirahatkan diri Anda di bumi yang aman. Tinggallah di bawah naungan pohon palem ini dan 

dengarkanlah Firman-Ku sehingga engkau dapat disembuhkan dari semua penyakitmu dan mendapatkan 

kembali kekuatanmu untuk melanjutkan perjalanan. 

37 Engkau tidak perlu memberitahukan kepada-Ku apa yang ada dalam pikiranmu, atau dari mana 

engkau berasal, karena Aku tahu semua ini. Aku tahu bahwa jiwamu mendekat kepada Bapa setelah 

menang dalam pertempuran sulit yang telah dilaluinya untuk berpaling dari jalan yang salah - bahwa 

engkau datang untuk mencari pertolongan dan kekuatan dari-Ku agar tidak putus asa. Ketika engkau 

hampir kehilangan hati, ketika kekuatanmu sudah hampir habis, engkau berpaling kepada-Ku dalam 

pikiranmu untuk meminta pertolongan dari-Ku, dan Aku segera menjawab dan mengundangmu untuk 

datang ke oasis kedamaian ini sehingga engkau dapat menemukan ketenangan melalui belas kasihan 

Bapamu yang tak terbatas. 

38 Berapa banyak wahyu yang telah Anda pahami sejak pertama kali Anda mendengar kata ini! 

Melalui mereka, Anda telah memahami bahwa jiwa tidak menyempurnakan dirinya sendiri dalam sehari, 

atau setahun, atau seumur hidup; karena, karena sifatnya yang kekal, jalan perkembangannya harus sesuai 

dengan pahala tinggi yang menantinya. 

39 Anda telah belajar membedakan antara suara hati nurani, yang selalu berbicara tentang hukum, 

cinta kasih, kebaikan, kebenaran dan kemurnian, dan suara lain yang berasal dari indera kedagingan atau 

nafsu hati dan yang tidak selalu mengilhami kebaikan. 

40 Anda sudah tahu bahwa Anda memiliki senjata untuk mempertahankan diri dan Anda tahu apa 

senjata itu. Anda juga tahu mana perisai yang melindungi Anda, dan Anda mulai menggunakan doa, iman, 

pikiran yang baik, dan kekuatan kehendak. 

41 Anda telah belajar untuk memberikan tempat yang tepat dalam kehidupan kepada berbagai 

komponen nilai yang membentuk keberadaan Anda. Anda tahu bahwa yang esensial adalah roh, dan 

bahwa setelah itu - tetapi menempati tempat yang layak dalam diri manusia - adalah perasaan, pikiran 

(yaitu jiwa) dan kebutuhan fisik. 

42 Anda sekarang memahami bahwa spiritualisasi sejati dalam diri manusia tidak terdiri dari 

berpaling dari daging atau menolak materi, tetapi dalam menyelaraskan hidup Anda dengan seluruh 

Penciptaan; namun demikian - agar roh mencapai keharmonisan ini, perlu bahwa roh harus selalu 

memimpin jalan, bahwa roh harus berada di atas manusia, bahwa roh harus menjadi pemandu. Jika tidak 

demikian, maka roh tidak bebas dan menjadi budak daging atau musuhnya. 

43 Engkau tahu bahwa di jalan-Ku engkau tidak dapat berpura-pura cinta, kemurnian dan 

pengetahuan, karena engkau merasakan tatapan yang melihat semua dan menghakimi semua. 

44 Hari ini Anda tahu bahwa kebajikan dan pekerjaan Anda haruslah benar dan diilhami oleh cinta 

kasih kepada sesama manusia agar jasa-jasa Anda menjadi nyata. 

45 Jangan takut ketika saya berbicara kepada Anda dengan cara ini. Saya katakan lagi bahwa saya 

tidak menuntut kesempurnaan tertinggi dari Anda, tetapi upaya terus-menerus untuk mencapainya. 

46 Jika Anda menderita hari ini, jika Anda mengalami cobaan yang berat, jika Anda berada di atas 

ranjang kesakitan, Anda tahu bahwa cawan penderitaan itu memurnikan dan memperbaharui Anda, bahwa 

rasa sakit itu membuat Anda menebus kesalahan, bahwa itu adalah pelajaran yang bijaksana - maka Anda 

meminumnya dengan kesabaran dan kepasrahan. 

47 Engkau telah belajar memahami bahwa Aku sedang membangun bait suci di dalam dirimu masing-

masing, dan engkau tidak lagi berani menghancurkan apa yang telah dibangun; sebaliknya, engkau 

berusaha membantu-Ku dalam pekerjaan ini. 

48 Anda sudah memahami bahwa bukan di hadapan manusia anda harus mendapatkan pahala untuk 

menerima pujian atau pahala dari mereka, tetapi di hadapan Bapa anda, yang adalah satu-satunya yang 

bisa menilai pekerjaan anda. 

49 Betapapun nafsu-nafsumu mungkin telah berakar, ketika engkau telah memahami semua 

penjelasan ini, mereka harus membawa ketundukan daging kepada roh, yang akan menjadi awal bagi 

keharmonisan dan keteraturan yang harus ada dalam diri manusia untuk menjadi anak yang layak bagi-Ku. 

50 Pada masa kini Anda bergantung masa depan banyak orang, orang-orang tercinta, jangan 

meragukannya sejenak. Oleh karena itu, ketika Anda memikirkan kebenaran ini, lepaskanlah diri Anda 
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dari sisa-sisa keegoisan yang terakhir dan bawalah perdamaian, persatuan, moralitas dan spiritualitas untuk 

hari esok. 

51 Jangan ragu bahwa engkau dapat melakukan pekerjaan ini di dunia, karena ini bukan pertama 

kalinya Aku mempercayakan benih-Ku kepadamu dengan caramu. Buktinya adalah bahwa Aku berbicara 

kepadamu dengan cara ini dan engkau memahami-Ku. 

52 Ini adalah kelanjutan dari ajaran-Ku, tetapi ini bukanlah akhir dari planet ini. Dunia akan terus 

berputar di angkasa; jiwa-jiwa akan tetap datang ke bumi untuk berinkarnasi dan memenuhi takdir mereka. 

Manusia akan terus menghuni bumi; hanya cara hidup yang akan berubah. 

53 Transformasi yang akan dialami kehidupan manusia akan begitu besar sehingga bagi Anda akan 

tampak seolah-olah satu dunia berakhir dan dunia lain dilahirkan. Sama seperti kehidupan manusia di 

segala zaman, kehidupan manusia telah dibagi menjadi beberapa zaman atau zaman-zaman, dan masing-

masing zaman telah membedakan dirinya sendiri dengan sesuatu - apakah dengan penemuan-

penemuannya, dengan wahyu-wahyu ilahi yang telah diterimanya, dengan perkembangannya dalam hal 

keindahan, yang disebut seni, atau dengan ilmu pengetahuannya - sehingga masa yang sedang dimulai, 

zaman yang sudah muncul seperti fajar baru, akan ditandai dengan terungkapnya karunia-karunia roh, sisi 

keberadaan Anda yang seharusnya Anda kembangkan untuk menghindarkan diri Anda dari begitu banyak 

kejahatan, dan yang selalu Anda tunda sampai nanti. 

54 Tidakkah Anda percaya bahwa kehidupan manusia dapat sepenuhnya ditransformasikan, 

spiritualitas dibentangkan, karunia-karunia roh dikembangkan dan hukum dipulihkan, yang di dunia ini 

ditentukan oleh hati nurani? 

55 Oh, seandainya Anda tahu betapa banyak roh Anda yang tersimpan di dalam dirinya sendiri! 

Tetapi Anda tidak tahu, meskipun ribuan tahun Anda telah tinggal di dunia; karena dalam keegoisan Anda 

- yang merupakan cinta untuk diri sendiri - hanya ilmu pengetahuan dalam melayani setiap individu yang 

penting bagi Anda. 

56 Akulah yang akan mengungkapkan kepadamu kebajikan-kebajikan, karunia-karunia, keindahan-

keindahan, kuasa dan semua keajaiban yang tersembunyi di dalam rohmu. Inilah saat yang tepat, sekarang 

Anda sedang menuai buah-buah terakhir dari dunia atau kehidupan yang akan segera berakhir. 

57 Tidak lama lagi semua bangsa akan mengerti bahwa Tuhan telah berbicara kepada mereka di setiap 

zaman, bahwa wahyu-wahyu ilahi telah menjadi tangga yang telah diturunkan Tuhan kepada manusia agar 

mereka dapat naik kepada-Nya. 

58 Masa baru ini sebagian orang akan menyebutnya sebagai masa terang, sebagian lagi menyebutnya 

sebagai zaman Roh Kudus, dan sebagian lagi menyebutnya sebagai zaman kebenaran. Tetapi saya katakan 

kepada Anda bahwa ini akan menjadi waktu peningkatan spiritual, reklamasi spiritual, reklamasi. 

59 Inilah zaman yang telah lama saya inginkan untuk hidup di dalam hati manusia dan yang terus-

menerus diperjuangkan dan dihancurkan oleh dirinya sendiri. Suatu masa yang cahayanya terlihat oleh 

semua orang dan di bawah cahayanya semua anak-anak Tuhan bersatu - bukan menjadi komunitas religius 

yang terdiri dari orang-orang yang menerima beberapa orang dan menolak yang lain, yang menyatakan 

kebenaran mereka sendiri dan menyangkalnya kepada orang lain, yang secara tidak layak menggunakan 

senjata untuk menegaskan diri mereka sendiri, atau yang memberikan kegelapan sebagai ganti cahaya. 

60 Saudara-saudara, ketika saatnya tiba bagi Anda untuk berangkat membagikan kabar baik, Anda 

harus memberitakan perdamaian, cinta kasih, belas kasihan, persatuan, dan persaudaraan dengan 

perbuatan. Jika, dalam perjalanan Anda, Anda bertemu dengan orang lain yang mengkhotbahkan hal yang 

sama secara munafik dan hanya berpura-pura, bongkar kebohongan mereka dengan perbuatan Anda. 

Tetapi jika sebaliknya anda menemukan bahwa mereka mengkhotbahkan kebenaran, kasih dan belas 

kasihan melalui teladan, bersatulah dengan mereka secara rohani, karena perjuangan mereka juga akan 

menjadi perjuangan anda. 

61 Aku tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakan kepadamu: Jika engkau tidak jujur, tidak 

siap dan tidak layak untuk melaksanakan pekerjaan ini, dan engkau harus melihat bahwa orang lain telah 

berangkat untuk berjuang dengan ketulusan yang diperlukan, jangan menghalangi jalan mereka, karena 

dengan demikian tanggung jawabmu akan dua kali lebih besar. 
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62 Aku berbicara kepada kalian tentang segala sesuatu, murid-murid, sehingga tidak ada yang 

mengejutkan kalian, dan ketika kalian memulai perjuangan ini, kalian benar-benar tahu bagaimana 

membangkitkan cita-cita peningkatan spiritual di dalam hati. 

63 Bumi ini, yang selalu mengirimkan panenan jiwa-jiwa yang sakit, lelah, gelisah, bingung atau 

mereka yang memiliki sedikit kemajuan ke alam barzakh, akan segera menawarkan kepada-Ku panenan 

yang layak untuk cinta-Ku kepadamu. 

64 Penyakit dan rasa sakit secara bertahap akan dibuang dari kehidupan Anda, dan saat Anda 

menjalani kehidupan yang sehat dan tinggi, kematian akan menemukan Anda siap pada saat 

kedatangannya untuk perjalanan ke rumah spiritual. 

65 Siapa yang bisa terkejut atau tersesat ketika memasuki tempat tinggal yang tidak diketahui, jika 

tempat itu telah ditunjukkan kepadanya dalam kehidupan ini oleh Gurunya pada saat-saat berdoa, 

meditasi, bermimpi atau inspirasi? 

66 Saat ini, begitu banyak kedamaian dan begitu banyak kesejahteraan material dan spiritual yang 

tampaknya tidak dapat Anda capai karena Anda melihat semua kebingungan yang mengelilingi Anda - 

kebingungan yang terus meningkat di semua bidang kehidupan manusia. Tetapi di kemudian hari, ketika 

malam yang penuh badai ini memunculkan cahaya fajar baru, bumi yang sama akan merasakan bahwa 

penghuni barunya sedang menabur kehidupan yang sejati dengan karya-karya mulia yang akan 

memulihkan dan membangun kembali, dan bahwa para perusak dan pencemar, serta orang-orang jahat, 

sudah pergi untuk menemukan pemurnian mereka. 

67 Hai manusia, hari ini Aku telah mengungkapkan kepadamu sesuatu dari rencana ilahi Bapa 

untukmu. Aku telah menubuatkan kepadamu apa yang akan terjadi di masa depan dan telah 

mempersiapkanmu untuk perjuangan yang akan datang atas seluruh umat manusia. Renungkanlah ajaran 

ini dan Anda akan merasa terdorong. 

Damai sejahtera-Ku menyertai Anda! 
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Instruksi 136 
1 Bersukacitalah dalam Firman-Ku, biarkan tubuhmu beristirahat sementara rohmu berpesta dalam 

Perjamuan Surgawi-Ku. Lepaskan pikiran Anda untuk beberapa saat dari pengejaran duniawi yang 

ambisius dan biarkan mata roh terbuka. 

2 Pikirkan dan hiduplah secara rohani di menit-menit ini sehingga manifestasi-Ku berlangsung di 

antara kamu. Aku membawa harta karun yang nyata untuk roh Anda. Jangan menganggap momen-momen 

ini sebagai kehilangan. Jangan lupa bahwa apa yang Anda butuhkan dari bumi akan diberikan kepada 

Anda di atasnya, dan karena itu bukanlah hal yang esensial dalam keberadaan Anda. 

3 Untuk benar-benar memahami ajaran-ajaran ini, perlu memiliki keyakinan mutlak kepada-Ku. 

4 Saya ingin Anda mengetahui apa itu iman, sehingga Anda dapat memahami bahwa siapa pun yang 

memilikinya adalah pemilik harta karun yang tiada tara. 

5 Siapa pun yang hidup tercerahkan oleh cahaya batin ini - betapapun miskinnya dunia ini - tidak 

akan pernah merasa terbuang, ditinggalkan, lemah, atau tersesat. Imannya kepada Bapa, kepada 

kehidupan, kepada takdirnya, dan juga kepada dirinya sendiri, tidak akan pernah membiarkannya 

tenggelam di dalam pergumulan hidup, dan terlebih lagi, ia akan selalu bisa melakukan pekerjaan-

pekerjaan yang besar dan menakjubkan. 

6 Ketika Anda mendengar ajaran-ajaran ini, Anda menghela nafas ketika berpikir bahwa Anda 

belum menjadi anak-anak iman yang sejati. 

7 Pria, wanita, orang tua, dan anak-anak bangkit kepada-Ku secara spiritual dan meminta-Ku untuk 

menyalakan api ilahi ini di dalam hati mereka; inilah yang Aku datang untuk lakukan, dan inilah sebabnya 

Aku berbicara kepadamu. 

8 Engkau tidak sepenuhnya kurang beriman, anak-anak-Ku, buktinya adalah ketika engkau datang 

kepada-Ku bahwa di Hadirat-Ku engkau meletakkan semua keluhanmu, rasa sakitmu, salibmu yang berat; 

hatimu terbuka dan menunjukkan kepada-Ku kekhawatiran, masalah, kekecewaan, keletihan, kelemahan, 

penderitaan, dan banyak kesulitan lainnya. 

9 Lalu, apa yang kurang dalam iman Anda untuk dapat melakukan mukjizat? Supaya ia bertumbuh, 

supaya ia bertambah, supaya ia meluap: maka bukan kesulitan yang engkau persembahkan kepada-Ku, 

bukan pula air mata yang engkau persembahkan kepada-Ku, melainkan ucapan syukur, kepuasan, 

penyerahan diri, kepercayaan, sukacita, kekuatan dan harapan. 

10 Setiap kali engkau tidak memiliki iman atau sangat lemah, engkau menyangkal-Ku di setiap 

langkah tanpa menyadarinya, dan dalam banyak kata-katamu, engkau menjadi saksi melawan Aku. Saya 

mengatakan hal ini agar Anda dapat mengamati tindakan Anda dengan baik dan mengukur efeknya - tidak 

hanya materi tetapi juga spiritual. 

11 Engkau semua adalah murid-murid-Ku yang sedang Kupersiapkan untuk memberikan kesaksian 

agung tentang manifestasi-Ku serta wahyu-wahyu-Ku di zaman ini, yang akan dituntut oleh umat manusia 

dari mereka yang menerima wahyu-wahyu itu. 

12 Tidak ada seorang pun di antara murid-murid-Ku yang tidak dengan sungguh-sungguh 

menginginkan mekar dan berbuahnya Ajaran ini di bumi, dan engkau harus tahu bahwa hal itu sebagian 

tergantung pada pekerjaanmu, ketulusanmu, dan pada cinta kasih yang engkau masukkan ke dalam 

tindakanmu; dengan demikian, jika engkau melakukannya, engkau akan mengalami kemenangan 

spiritualisasi di antara manusia. 

13 Aku melihat bahwa banyak di antara engkau semua berpikir bahwa spiritualisasi ini mustahil 

terjadi di dunia ini, dan engkau membatasi dirimu untuk mendengar Firman-Ku, sama seperti seseorang 

yang mendengarkan konser yang indah dan menikmatinya untuk waktu yang singkat. 

14 Saya bertanya kepada mereka kapan mereka ingin berangkat ke medan perang. Tetapi mereka 

menjawab, hanya ketika mereka hidup dalam lingkup spiritual, karena di dunia ini semuanya bertentangan 

dengan spiritualitas, kebaikan dan keadilan. 

15 Wahai kalian orang-orang yang takut yang tidak mengerti bahwa kalian datang untuk memperoleh 

pahala untuk mencapai tahap yang lebih tinggi dalam Kehidupan Spiritual, dan untuk mendapatkan ganti 

rugi dalam inkarnasi ini demi kepentingan roh kalian. 
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16 Kapankah engkau semua akan memahami bahwa justru di tengah-tengah masa yang bergejolak 

yang sekarang sedang berlangsung, engkau semua dapat memperoleh manfaat terbesar dan di mana 

engkau akan menemukan ladang yang paling subur dan cocok untuk menabur benih-Ku? 

17 Berusahalah untuk meninggalkan beban ketidaksempurnaan yang ada pada jiwa Anda di dunia ini. 

Bebaskan jiwa Anda dari kesalahan-kesalahannya di sini dan pastikan bahwa ketika jiwa Anda memasuki 

alam spiritual, jiwa Anda memasukinya tanpa air mata, tanpa noda. 

18 Juga tidak menunggu untuk mengetahui damai sejahtera Allah sampai Anda berada di dalam roh. 

Tidak, di bumi ini, yang telah berubah menjadi lembah air mata karena kesalahan Anda, Anda akan dapat 

memiliki sedikit kedamaian yang sempurna itu terlebih dahulu. 

19 Jangan pernah berhenti dalam kemajuan spiritual Anda, apakah Anda berada di dunia ini atau di 

dunia lain. 

20 Anda telah mencapai perkembangan spiritual. Jika engkau ingin Aku memberikan bukti tentang 

hal ini, Aku meminta kepadamu: Di manakah para dewa yang Anda sembah kemarin? Di manakah 

persembahan dan kurban? Bahkan sejak mengenal Tuhan yang benar, betapa banyak perubahan yang 

terjadi dalam cara berpikir Anda, keyakinan Anda, bentuk-bentuk penyembahan dan tindakan pemujaan! 

21 Untuk alasan ini, dan sebagai bukti lebih lanjut bahwa Anda pasti telah berevolusi, Aku datang 

kepada Anda di Era Baru ini, di mana roh akan menang atas materi dalam segala hal sampai roh mencapai 

penyatuan langsung dengan Dia yang memberinya eksistensi. 

22 Aku telah mengutusmu ke sini di Era Ketiga ini untuk hidup sekali lagi di atas bumi - tanah ini 

yang sebelumnya telah turun berkat Tuhan, agar engkau semua dapat tinggal di atasnya dan menggenapi 

Hukum Taurat. 

23 Di antara semua negara, besar dan kecil, Aku telah memilih negara yang satu ini untuk 

memberikan pengajaran-Ku kepadamu, sehingga negara ini dapat menjadi tempat perwujudan-Ku yang 

baru. 

24 Betapa sedikitnya mereka yang telah berhenti sejenak untuk merenungkan sejarah bangsa ini, 

tentang kondisi di mana mereka telah hidup berabad-abad lamanya! 

25 Orang-orang lain dari negeri-negeri yang jauh akan mengenali dengan kejelasan yang lebih besar 

daripada engkau semua tanda-tanda yang telah membuat kehadiran-Ku dan kedatangan Era Baru diketahui 

oleh umat manusia. Perkataan kerajaan saya harus menjadi kenyataan, karena hanya perkataan manusia 

yang dapat berubah. 

26 Di sinilah Aku, umat, bukan hanya untukmu, karena dalam esensi Firman-Ku, Aku menyertai 

semua orang. 

27 Kesedihan adalah pemulihanmu untuk menerima kedatangan saat ini; hidup bagaikan sebuah 

wadah di mana jiwamu dilebur dan sebuah landasan di mana hatimu ditempa. 

28 Pada pikiran dan tubuh Anda, cambuk dari arogan dihancurkan, belenggu dengan rantai 

penghinaan, kesengsaraan dan kebodohan. 

29 Peperangan, penindasan, penderitaan membentuk cawan kepahitan Anda; semua ini bukannya 

tidak berbuah secara rohani, karena Anda dikuatkan untuk perjuangan yang penuh iman dan dimampukan 

untuk merasakan dan memahami penderitaan orang lain. 

30 Semua sudah dinubuatkan, nubuat-nubuat itu tertulis di dalam kitab-kitab Anda. Oleh karena itu, 

ketika semua tanda sebelumnya terpenuhi, waktunya telah tiba untuk membuka gerbang Era Baru dan 

menyentuh organ pikiran manusia melalui cinta-Ku untuk membuat cahaya-Ku bergetar melalui rohnya 

dan menerangi umat manusia dengannya. 

31 Dengan cara yang sama, di masa lalu, suatu bangsa dipersiapkan untuk menerima kehadiran Anak 

Yang Mahatinggi di pangkuannya. Kerinduan akan kedatangan-Nya muncul dari rasa sakit mereka, 

kesedihan mereka atas perbudakan dan penghinaan di mana mereka telah jatuh ke dalamnya; dan janji 

Tuhan kepada umat itu pun terjadi. Karena Ia telah dijanjikan sebagai orang yang benar, murni, dan bersih 

sebagai Juruselamat, maka sudah sewajarnya bahwa tubuh-Nya harus lahir dari rahim yang suci. Dan 

begitulah yang terjadi, karena Maria, yang disebut "diberkati di antara para wanita", adalah bunga surgawi, 

yang ditransplantasikan ke bumi atas kehendak Allah, sehingga ia dapat meninggalkan keharuman 

kelembutan keibuannya, penghiburan ilahi-Nya, di hati manusia yang penuh noda dan kesedihan. 
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32 Yesus lahir dan tumbuh di antara manusia. Tetapi ketika waktu pemberitaan-Nya semakin dekat, 

seorang yang bernama Yohanes, yang tinggal di padang gurun, turun ke kota-kota untuk memberitakan 

kepada orang banyak tentang kedatangan Kerajaan Surga. Ia mempersiapkan mereka dan mendorong 

mereka untuk melakukan yang lebih baik lagi, sehingga Gurunya bisa mendapati mereka sudah siap. 

33 Dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, nabi terbesar, pendahulu. Roh Elia-lah yang 

mengumumkan kepada orang-orang bahwa gerbang era baru sedang terbuka di depan mata material dan 

spiritual mereka. 

34 Yohanes mencurahkan air sungai Yordan ke atas kepala manusia sebagai tindakan simbolis bahwa 

mereka harus menyucikan diri mereka sendiri untuk menyambut kedatangan sang Guru. Aku juga 

menundukkan tubuh-Ku pada tindakan ini, sebagai contoh kerendahan hati dan kelemahlembutan, yang 

dengannya Aku ingin engkau semua memahami bahwa ketika manusia merasa bahwa semua indranya 

telah mencapai perkembangannya yang lengkap dan bahwa keberadaannya telah mencapai keharmonisan 

antara jiwa dan cangkang jasmaninya, inilah saat yang tepat untuk melakukan pekerjaan terbesar dan 

termulia dalam hidup, karena ia telah mencapai kedewasaan, kekuatan jiwa, ideal, kedamaian batin. 

35 Dengan mengingatkan Anda tentang pelajaran masa lalu, saya mengajarkan Anda pelajaran baru. 

Pada waktu itu kedatangan-Ku juga memiliki pendahulu, yang secara material diwujudkan dalam diri 

seorang pria bernama Roque Rojas, yang secara spiritual dicerahkan oleh roh Elia, yang memanifestasikan 

dirinya melalui pikiran pria itu dan berbicara melalui mulutnya. 

36 Elia sudah pernah ada sebelumnya dan harus hadir kembali, karena ia adalah sinar Allah yang 

membuat hubungan antara anak-anak dengan Bapa, yang mempersiapkan dan meratakan jalan, yang 

menata jiwa-jiwa dan membuat hati tetap terjaga dan menunggu. 

37 Hari ini Anda tidak memerlukan simbol-simbol, tetapi hanya cahaya, iman, kehendak, cinta kasih. 

Semua ini akan menjadi yang terbaik, pemurnian jiwa dan raga yang paling lengkap untuk 

memperkenalkan Anda pada jalan spiritualisasi yang bercahaya. 

38 Murid-murid yang terkasih, hari ini engkau menunjukkan kepada-Ku hatimu yang haus akan 

kebenaran, dan oleh karena itu Aku mengundangmu untuk mendekat ke mata air kasih ini sehingga 

engkau dapat minum sampai engkau puas. 

39 Ingatlah bahwa Aku hanya terwujud dalam firman-Ku sampai batas tertentu. Oleh karena itu, 

terserah engkau semua untuk memahami ajaran-Ku dan merenungkan semua yang telah engkau semua 

dengar. 

40 Berdoalah, bertanyalah kepada Bapa dalam doamu, maka di dalam meditasimu engkau akan 

menerima percikan cahaya-Ku yang tak terbatas. Jangan berharap untuk menerima seluruh kebenaran 

dalam satu saat. Ada jiwa-jiwa yang telah lama mencari kebenaran, yang meneliti dan mencoba menembus 

semua misteri namun belum mencapai tujuan yang diinginkan. 

41 Kristus, Yang Diurapi, menunjukkan jalan kepada Anda dengan kata-kata: "Kasihilah satu sama 

lain". Dapatkah Anda membayangkan implikasi dari perintah yang luhur ini? Seluruh kehidupan manusia 

akan berubah jika Anda hidup dengan ajaran ini. Hanya cinta kasih yang akan mampu mengungkapkan 

kepada Anda kebenaran-kebenaran Misteri Ilahi, karena cinta kasih adalah sumber kehidupan Anda dan 

semua yang diciptakan. 

42 Carilah kebenaran dengan semangat, carilah makna kehidupan, cintai dan jadilah kuat dalam 

kebaikan, dan Anda akan mengalami bagaimana langkah demi langkah segala sesuatu akan jatuh dari 

keberadaan Anda yang salah, tidak jujur atau tidak sempurna. Jadilah lebih peka dari hari ke hari terhadap 

cahaya Rahmat Ilahi, maka Anda akan dapat bertanya langsung kepada Tuhan Anda untuk semua yang 

ingin Anda ketahui dan apa yang dibutuhkan roh Anda untuk mencapai kebenaran tertinggi. 

43 Bekerjalah di bumi seperti sebelumnya dan mengabdikan diri Anda dengan setia pada tugas-tugas 

Anda. Tetapi selalu cari esensi atau makna dari semua yang menimpa Anda atau dari apa yang Anda 

lakukan di jalan kehidupan Anda, sehingga kehidupan duniawi Anda tidak mandul bagi roh Anda. 

44 Berdoalah doa sederhana yang meledak dari kemurnian tertinggi jiwamu, dan periksalah 

pekerjaanmu dengan bantuan hati nuranimu, dan nikmatilah hadirat-Ku. 

45 Dalam hubungan roh ini, Anda akan menerima lebih banyak cahaya sehingga Anda dapat 

memahami kehidupan dengan lebih baik, Anda akan memiliki inspirasi yang akan mendorong Anda untuk 

memperbaiki diri Anda dengan memurnikan perasaan Anda dan membangkitkan hati Anda untuk beramal. 



U 136 

171 

Inilah saat-saat ketika kemampuan dan karunia-karunia roh terbangun dan bersiap-siap untuk memenuhi 

berbagai tugas mereka melalui orang yang memilikinya. 

46 Intuisi, yang merupakan penglihatan spiritual, firasat dan ramalan, mencerahkan pikiran dan 

membuat jantung berdetak lebih cepat untuk pesan dan suara yang diterimanya dari ketidakterbatasan. 

47 Ketika manusia sudah belajar untuk berhubungan dengan Bapa melalui Roh, ia tentu saja tidak 

perlu lagi berkonsultasi dengan buku-buku, atau berkonsultasi dengan apa pun yang ada di bumi. 

48 Saat ini orang masih mempertanyakan orang-orang yang mereka pikir lebih tahu, atau mereka 

mengejar teks dan dokumen dalam keinginan untuk menemukan kebenaran. Tetapi Aku membawa 

kekayaan rohani yang sejati kepadamu sehingga engkau tidak akan pernah lagi merasa lapar atau haus di 

dalam rohmu. 

49 Seperti pelangi perdamaian, Aku datang "di atas awan" kepada orang-orang yang Aku dapati 

sedang bertengkar, sibuk dengan peperangan bangsa-bangsa di antara mereka sendiri. 

50 Di sinilah Aku, mengajar engkau untuk mencari-Ku dengan roh dan menghilangkan kebiasaan 

buruk dari hatimu. Saya telah mengungkapkan kepada Anda senjata rohani yang Anda miliki untuk 

mengalahkan kejahatan dan menangkal godaan. 

51 Hanya rasul-rasul sejati, "dokter" sejati, yang akan mampu menyelamatkan umat manusia di 

zaman ini. Dengan petunjuk-Ku, Aku sedang mempersiapkan banyak orang yang darinya para prajurit 

yang baik akan muncul. Mereka akan meninggalkan orang tua, istri dan anak-anak mereka untuk pergi ke 

negeri lain dan membawa Kabar Baik. Tetapi ketika Aku menyuruhmu untuk meninggalkan milikmu, Aku 

ingin engkau memahami bahwa engkau harus meninggalkan kenyamanan dan kepuasan yang diberikan 

oleh kasih sayang kepadamu, tetapi bukan berarti engkau meninggalkan milikmu dalam keadaan tidak 

berdaya dan ditinggalkan. Telitilah benih-Ku dengan seksama sebelum menaburnya, sehingga engkau 

dapat diyakinkan akan kebaikan yang engkau lakukan. Jika engkau menabur benih-Ku sesuai dengan 

Kehendak-Ku, panenmu akan memuaskan dan menyenangkan. 

52 Sejak tahun 1866, instruksi ini telah terngiang di telinga Anda. Elia, gembala yang baik bagi 

mereka yang hidup di dalam tubuh dan di luar tubuh, membuka dan membersihkan jalan dengan menata 

hati dan jiwamu agar kamu bisa merasakan dekatnya Kerajaan Surga. Sejak saat itu, benih-Ku telah 

berlipat ganda, orang banyak telah bertumbuh, jumlah mereka yang ditandai meningkat setiap hari, dan di 

mana-mana - di daerah-daerah, provinsi, dan desa-desa - ruangan-ruangan sedang dibuat sebagai tempat 

untuk pertemuanmu dan untuk mendengarkan pengajaran harian. 

53 Aku datang untuk memberikan kehidupan kepada dunia sehingga dunia dapat membuka matanya 

terhadap cahaya zaman ini. 

54 Sementara bangsa-bangsa besar sedang berperang, Aku telah menjaga bangsa ini tetap damai 

sehingga mereka dapat menerima pesan-Ku dan mereka dapat mempersiapkan diri mereka sendiri, karena 

di sini, di tengah-tengah mereka, apa yang disebut orang asing akan mencari perlindungan. 

55 Bangkitlah melalui ketaatan Anda. Jangan menunggu kekuatan alam menimpa bangsamu untuk 

mengingatkanmu akan tugas-tugasmu, atau menunggu sampai kematian dan perang mengelilingimu untuk 

mengingat-Ku. Manfaatkan momen-momen ini, karena Anda tidak tahu apakah momen-momen ini akan 

datang lagi. 

56 Tahun 1950 semakin dekat, yang menurut kehendak-Ku telah ditentukan untuk kepergian-Ku. Jika 

Anda diperlengkapi pada saat itu, Anda akan dapat melakukan pekerjaan besar dan mengalami mukjizat 

yang luar biasa. Tetapi Aku berkata kepadamu: Sementara beberapa orang akan bersukacita karena mereka 

telah memenuhi tugas mereka, yang lain akan menangis. Sekarang Aku sudah mengumumkan kepadamu 

bahwa kepergian-Ku akan terjadi di semua tempat berkumpul, dan bahwa itu akan dirasakan di semua 

tempat - di kota-kota, di jalan-jalan dan bahkan di gunung-gunung. Kemudian Aku akan memberitahumu: 

Jangan merasa yatim piatu, hanya pendengaran materialmu yang tidak akan lagi mendengar Firman-Ku; 

tetapi jiwamu, bersama dengan penutup tubuhmu, akan terus diilhami karena ketinggiannya. Tidak perlu 

meneteskan air mata pada hari itu. Sang Guru sedang mempersiapkan Anda, karena pada saat itu saya 

akan berbicara kepada Anda demikian. Saat ini Aku sedang melatih pikiran yang melaluinya engkau 

semua akan mendengar firman terakhir-Ku. Untuk ini, saya menuntut mereka lebih banyak peningkatan 

spiritual setiap saat. 
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57 Kelak, akan tiba saatnya ketika sekte-sekte dan komunitas-komunitas agama akan lenyap dari 

dunia dan hanya ajaran Kristus yang akan tetap ada di dalam hati manusia, yaitu cinta kasih, keadilan, dan 

perdamaian. 

58 Di dunia, beberapa orang percaya bahwa Aku akan datang, tanpa mengetahui bahwa saat 

kepergian-Ku dalam bentuk manifestasi ini sudah dekat. Ketika umat manusia mengetahui bahwa Aku 

telah berada di antara kalian dalam manifestasi melalui organ akal budi manusia, mereka akan bertanya: 

"Bagaimana mungkin mereka ini telah mendengar Tuhan?" - Kemudian engkau harus menjelaskan cara 

Aku membuat diri-Ku dikenal dan memberikan bukti kemajuan dan pembaharuanmu dengan karya-karya 

kasihmu. 

59 Katakan kepada dunia: Jika Kristus menjadi manusia pada waktu itu untuk hidup bersama Anda di 

dunia Anda, Anda sekarang akan bangkit dari sini untuk maju secara rohani ke wilayah di mana Dia 

tinggal. Lihatlah jejak yang telah Kubuat untukmu dengan darah, sekarang berubah menjadi jejak cahaya. 

60 Seperti di Era Kedua, Firman-Ku disertai dengan karya-karya besar untuk membangkitkan 

imanmu; tetapi lebih banyak mukjizat rohani daripada mukjizat materi, karena sekarang engkau semua 

lebih dimampukan untuk memercayai-Ku dan memahami-Ku dengan cara yang lebih tinggi. 

61 Beberapa orang mengharapkan Roh Kudus untuk bermanifestasi di sinagoga atau gereja pada saat 

ini; tetapi saya datang untuk mencari kesederhanaan dan kesederhanaan, karena emas, kekayaan atau 

kesia-siaan tidak menyanjung Dia yang adalah pemilik dari semua ciptaan. 

62 Ingatlah bahwa pada zamannya Nabi Yohanes, Pembaptis, yang mempersiapkan hati agar 

Kerajaan Surga bisa masuk ke dalamnya, mengatakan kepada manusia, "Kristus akan datang." Karena ia 

tahu bahwa Sang Guru akan datang untuk membangun bait-Nya di dalam hati manusia. 

63 Di sinilah saya, mencari tempat perlindungan dalam kemurnian keberadaan Anda. Ingatlah bahwa 

engkau harus mempersiapkan tempat itu sehingga selalu layak untuk Hadirat-Ku. Seberapa sering rasa 

sakit yang memurnikan Anda, yang membersihkan noda-noda Anda? Aku akan mengenakan jubah putih 

kepadamu, tetapi pertama-tama jiwamu harus memurnikan dirinya sendiri agar layak menerimanya. 

64 murid-murid, di Era Kedua, para rasul-Ku bertanya kepada-Ku bagaimana mereka harus berdoa, 

dan Aku mengajarkan kepada mereka doa sempurna yang kalian sebut "Bapa Kami". Sekarang saya 

katakan kepada Anda: Inspirasikan dirimu dalam doa ini, dalam maknanya, dalam kerendahan hati dan 

dalam imannya, sehingga rohmu dapat bersatu dengan roh-Ku; karena bukan lagi bibir fisik yang 

mengucapkan kata-kata yang diberkati itu, tetapi roh yang berbicara kepada-Ku dengan bahasanya sendiri 

yang tepat. 

65 Sinar-Ku telah turun kepadamu, umat-Ku yang terkasih, cahayanya ditransformasikan ke dalam 

firman manusia, dan pancaran manifestasi ini berada dalam esensi ucapan pengajaran-Ku. Firman ini 

seperti air yang jernih; tetapi jika, dalam melewati manusia pembawa suara, Firman itu harus bercampur 

dengan ketidakmurnian, biarlah pikiranmu menjadi seperti penyaring, sehingga ajaran-Ku dapat mencapai 

roh dalam kemurnian aslinya. 

66 Aku membawakan jiwamu air yang menghidupkannya kembali, karena kehausan mengeringkan 

jiwamu dalam perjalanan panjangnya melewati gurun. 

67 Hanya mereka yang telah menyaksikan dan menantikan-Ku yang telah mendengar gema langkah-

Ku. Bagaimana mungkin kaum materialis mengharapkan kedatangan-Ku kembali menjadi mencolok 

ketika Aku datang dalam roh? 

68 Aku telah menahan kebahagiaan manifestasi-Ku untukmu, tetapi itu harus datang kepadamu pada 

waktu yang tepat. 

69 Firman Bapa-Ku ada di antara kamu yang telah lesu, menangis dan merasa kesepian sementara 

kamu tidak pernah merasa kesepian. Tetapi inilah waktu yang ditakdirkan, sesuai dengan Kehendak-Ku, 

agar suara-Ku didengar dengan segala keefektifannya melalui hati nuranimu. 

70 Hingga saat ini, saya lebih banyak menjadi pelayan Anda daripada tuan Anda. Aku telah 

mendengar suara-Mu mengeluh, memerintah dan menuntut, aku telah menerima hinaan dan hujatan yang 

seperti cambukan. 

71 Hari ini, bahasa universal-Ku membuat dirinya didengar oleh semua orang untuk mengatakan 

kepada mereka: Meskipun Aku ada di dalam diri kalian masing-masing, janganlah ada yang mengatakan 



U 136 

173 

bahwa Tuhan ada di dalam diri manusia, karena makhluk-makhluk dan semua makhluk ciptaanlah yang 

ada di dalam Tuhan. 

72 Akulah Tuhan, kalian adalah ciptaan-Nya. Aku tidak akan memanggil kalian hamba-hamba tetapi 

anak-anak; namun sadarilah bahwa Aku ada di hadapan kalian. Cintailah Kehendak-Ku dan patuhi 

Hukum-Ku, sadarilah bahwa tidak ada ketidaksempurnaan atau kesalahan yang mungkin terjadi dalam 

ketetapan-Ku. 

73 Anda memiliki kesempatan untuk mengambil langkah yang menentukan, untuk melambung dan 

naik sangat tinggi; evolusi Anda memungkinkan Anda untuk melakukannya. 

74 Ruang harta karun rahasiaku terbuka. Datang dan lihatlah, masuklah. Aku tidak akan menghakimi 

apakah engkau dahulu termasuk orang-orang yang mengangkat kehendak atau suara mereka melawan 

Aku. 

75 Bertobatlah dari masa lalumu, basuhlah noda-nodamu dan kemudian lihatlah ke dalam 

perbendaharaan rahasia-Ku sehingga engkau dapat merenungkan kehidupan dalam segala kebenarannya. 

76 Jangan ragu-ragu karena engkau berpikir bahwa engkau tidak layak menerima anugerah-Ku. 

77 Di anak tangga atas dari tangga perkembangan banyak orang yang di bumi adalah para fratricides, 

pengkhianat, murtadin dan penghujat. Mengapa mereka bisa naik? Karena mereka mengikuti jalan 

pertobatan, pembaharuan dan belas kasihan. Ambillah mereka sebagai contoh, kata Sang Guru kepada 

Anda. 

78 Betapa dekatnya kitab kehidupan itu dengan matamu, dan betapa banyak cahaya yang engkau 

miliki untuk memahami tanda-tandanya. 

79 Di masa-masa yang jauh dari kegagapan spiritual Anda, Anda menerima Hukum Ilahi yang diukir 

di batu, karena sesuai dengan perkembangan kecil Anda. Zaman berlalu dan Hukum Taurat, yang diukir di 

batu, menjadi manusia di dalam Yesus dan berbicara kepada Anda tentang kasih. Sekarang engkau sedang 

dipersiapkan untuk menerima Hukum-Ku yang kekal melalui ilham Roh. Di sana, di dalam hati nuranimu, 

Aku akan menulis Firman-Ku pada saat ini. 

80 Wahai anak-anak kecil yang rendah hati yang, karena kurangnya mempelajari kitab-kitab dunia, 

telah memiliki kehidupan untuk menerima cinta-Ku dan belajar memahami tujuan akhir takdirmu! 

81 Terimalah kasih kebapakan-Ku. 

Damai sejahtera-Ku menyertai Anda! 
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Instruksi 137 
1 Cahaya-Ku dan kuasa-Ku menyatakan diri di antara kamu. Sejak awal, cahaya Roh-Ku telah 

menerangi jalan manusia. Setiap zaman, setiap masa hidup telah menjadi saksi atas wahyu-wahyu-Ku. 

Roh Anda tahu bahwa saya telah berbicara kepadanya dalam berbagai bentuk. Cahaya ini menunjukkan 

kepadamu jalan yang telah ditetapkan oleh rahmat-Ku untukmu, sehingga engkau dapat mencapai 

Keilahian-Ku di atasnya, di mana asal usulmu berada. 

2 Di dalam diri manusia terdapat roh. Roh adalah cahaya Ketuhanan. Itulah sebabnya Aku ada di 

dalam roh Anda di dalam diri Anda masing-masing. Jika hari ini Anda tidak menghargai kehebatan cara-

Ku memanifestasikan diri-Ku saat ini, besok Anda akan memahaminya. Di sini Anda memiliki jalan, 

murni dari ketidakjujuran manusia. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa agama Anda buruk. Saya 

tidak ingin memecah belah Anda, karena jika setiap orang benar-benar memenuhi apa yang diperintahkan 

agamanya, ia akan menemukan keselamatan. Bukankah semuanya mengajarkan Anda untuk mengasihi 

Allah dan sesama Anda? Tetapi saya melihat bahwa dalam banyak kesempatan, Anda bahkan 

menggunakan kebenaran untuk salah menilai satu sama lain. 

3 Apa yang Kuajarkan kepadamu adalah cinta kasih, karena darinya muncul perasaan yang paling 

murni dan paling luhur, inspirasi tertinggi. Anda tidak memiliki kasih, itulah sebabnya Anda berjalan 

dalam kegelapan. Ketika Aku menggulingkan berhala-berhala dan membuang ritus-ritus, itu adalah agar 

engkau dapat melihat dengan lebih jelas cahaya kebenaran. Sebagai Guru, Aku memberikan ajaran-Ku 

kepadamu. Salah satunya adalah bahwa saat ini Aku memberikan ajaran-Ku kepadamu melalui manusia, 

tanpa perlu mereka harus benar dan murni hatinya. Seberapa sering, di mata-Ku, pembawa suara yang Aku 

gunakan bisa lebih berdosa daripada mereka yang Aku ajarkan. Kuasa dan Kebijaksanaan-Ku 

menginspirasinya sehingga dari mulutnya keluar pemikiran-pemikiran yang kudus, benar dan murni. Oleh 

karena itu, ketika organ-organ pemahaman ini berkomunikasi dengan Tuhan mereka, kehidupan spiritual 

tercermin melalui mereka dan mereka mengungkapkan kepada Anda banyak hal yang berada di luar 

kehidupan Anda. 

4 Engkau tidak perlu melihat atau menyentuh-Ku untuk percaya karena rohmu telah dipersiapkan 

dalam perkembangannya untuk merasakan kehadiran-Ku dalam bentuk spiritual. 

5 Hati Anda terkejut untuk dapat menerima gagasan-gagasan tertentu. Alasannya adalah karena ia 

tidak mengetahui jalan yang telah dilalui oleh roh. Dengan cara yang sama, Anda dikejutkan oleh 

kecerdasan anak-anak zaman sekarang yang dewasa sebelum waktunya, yang mengajukan pertanyaan 

kepada Anda, yang membuktikan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang belum diajarkan kepada 

mereka dalam tahap kehidupan spiritual mereka. Ini adalah cahaya yang telah dikumpulkan oleh roh 

dalam perjalanan panjangnya dan yang tercermin dalam setiap keberadaan. Engkau bertanya kepada-Ku, 

"Jika Engkau membuat diri-Mu dikenal dengan kebijaksanaan yang begitu besar, dan jika roh kami sudah 

siap - mengapa Engkau tidak memberitahukan kepada kami semua petunjuk-Mu yang masih tersimpan 

bagi kami?" - Sangat penting apa yang masih Aku miliki untuk Anda, tetapi Aku tidak dapat 

memberikannya kepada Anda sekaligus agar tidak menimbulkan kebingungan dalam roh atau pikiran 

Anda. 

6 Selalu saya akan mengatakan kepada Anda: Jika Anda tidak ingin cahaya wahyu tertahan, Anda 

harus bertekun di jalan cinta kasih ini kepada Bapa Anda dan kepada sesama manusia. 

7 Berjalanlah di jalan dengan langkah yang moderat dan teguh, jangan tergesa-gesa atau terburu-

buru, karena Anda akan tersandung dan pada akhirnya bahkan tidak tahu jalan mana yang telah Anda 

tempuh. 

8 Murid-murid, dari waktu ke waktu saya harus mengatakan kepada kalian bahwa kalian tidak boleh 

menganggap pengajaran di satu tempat pertemuan lebih baik daripada di tempat lain, atau menilai 

pekerjaan seorang pembawa suara lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan ini atau itu. Makna 

ajaran-Ku adalah satu di dalam semua, dan perbedaannya bersifat eksternal, bersifat dangkal, dalam cara 

berbicara. Aku akan selalu memberitahumu untuk mencari kebenaran-Ku dalam arti spiritual dari kata ini. 

9 Umat manusia sedang menemukan keyakinan; Pekerjaan-Ku akan menyebar ke seluruh dunia. Aku 

akan mulai dengan 144.000 orang yang ditandai yang akan bertempur dengan ketaatan, dengan cinta kasih 

dan semangat di masa bentrokan kredo dan doktrin, dan di tengah-tengah pertempuran ini mereka akan 
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menjadi seperti mata rantai yang mengusulkan kepada dunia bukan rantai perbudakan, tetapi salah satu 

perjanjian rohani yang akan menjadi kebebasan dan persaudaraan. Para prajurit ini tidak akan sendirian, 

bala tentara rohani-Ku akan mengikuti mereka dan melindungi mereka; mereka akan melakukan mukjizat 

dengan cara mereka dan dengan cara ini menjadi saksi kebenaran-Ku. 

10 Pikullah salibmu dengan sabar dan berserah diri sampai akhir, maka rahmat-Ku akan 

membebaskanmu dari salibmu ketika engkau tiba di gerbang rumah yang telah Aku janjikan kepadamu di 

mana engkau akan menikmati kedamaian sejati. Sekarang kalian adalah para peziarah, kalian adalah para 

prajurit, para pejuang yang mengejar cita-cita, yang berjuang untuk menaklukkan tanah air yang lebih 

baik. 

11 Tetapi engkau tidak sendirian dalam perjuanganmu, tidak pernah manusia menjadi seperti ini, 

karena Aku selalu menunjukkan kepadanya jalan yang terbaik. 

12 Jika seseorang bertanya kepada-Ku bagaimana umat Tuhan dibimbing sebelum mereka 

mengetahui Hukum Taurat yang diterima Musa dari Tuhan, Aku akan menjawabnya bahwa Aku sudah 

dibimbing sebelumnya. 

Musa mengutus ke dunia roh-roh yang sangat terang, para bapa bangsa dan para nabi, yang membawa 

hukum Taurat di dalam terang hati nurani mereka, untuk mengajarkannya kepada semua sesamanya 

melalui perbuatan-perbuatan mereka. 

13 Orang-orang itu menghormati-Ku melalui kehidupan mereka. Mereka bukan penyembah berhala, 

karena mereka sudah mengenal spiritualisasi; mereka memiliki perasaan kasih dan belas kasihan kepada 

orang lain, mereka tahu bagaimana menyambut orang asing di tanah mereka, dan di rumah mereka, 

mereka ramah kepada para pengembara yang lelah. Mereka memiliki kata-kata yang baik dan nasihat bijak 

yang siap untuk semua orang. 

14 Tetapi tidak semua manusia mengerti bagaimana dibimbing oleh suara hati nurani mereka, karena 

hal ini membutuhkan kerohanian, sedangkan indera kedagingan tidak memahaminya. Oleh karena itu, 

Bapa-Mu perlu membuat diri-Nya dikenal di antara manusia dengan berbagai cara untuk menjelaskan 

Hukum Taurat dan mengungkapkan kepada mereka ajaran-ajaran ilahi. 

15 Engkau, umat-Ku, yang mendengar Firman ini di Era Ketiga dan yang masih mempertahankan 

sesuatu dari benih yang Aku percayakan kepadamu di masa lalu, pahamilah bahwa engkau harus 

memurnikan hatimu dari keegoisan dan materialisme sehingga engkau dapat mencapai waktu bahagia di 

mana engkau akan sekali lagi membiarkan arahan hati nuranimu membimbing hidupmu, seperti yang 

dilakukan oleh orang-orang yang tercerahkan, seperti Abraham, yang darinya muncul orang-orang yang 

telah menjadi penjaga wahyu-wahyu-Ku sepanjang zaman. 

16 Aku ingin, ketika saatnya tiba bagi manifestasi-Ku dalam bentuk yang engkau miliki sekarang 

untuk berakhir, engkau diperlengkapi sedemikian rupa sehingga setiap roh orang-orang yang membentuk 

bangsa ini di sini akan menjadi seperti bait suci bagi-Ku, setiap hati menjadi tempat kudus, setiap rumah 

menjadi altar, rumah patriarkal, ramah dan penuh amal. Betapa dalamnya kedamaian Anda. Betapa 

beraninya hati Anda untuk bertahan dalam segala pencobaan. 

17 Roti itu tidak hanya akan diberkati oleh-Ku, tetapi juga olehmu, karena dengan demikian engkau 

akan belajar mempersiapkannya dengan cinta kasih, dengan iman, dengan damai sejahtera. 

18 Kekuatan spiritual yang telah Aku anugerahkan kepadamu tidak lain adalah benih spiritualisasi. 

Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, siapa pun yang memelihara benih itu di dalam hatinya dan 

merawatnya dengan cinta sejati tidak akan menjadi korban wabah atau kemurkaan dari kekuatan alam 

yang tidak terkendali, atau kebutuhan materi tidak akan menyiksanya dengan cara yang menyedihkan. 

19 Tetapi janganlah kamu menunggu sampai hari-hari itu datang kepadamu. Tidak, manusia, dengan 

spiritualisasi Anda, Anda akan berada di antara mereka yang, melalui doa mereka, memperoleh 

pengampunan dari Bapa mereka dan yang memahami semua yang mampu dilakukan oleh roh ketika roh 

itu mampu bangkit di atas lumpur, debu, dan kotoran dari kehidupan yang material dan tidak murni. 

20 Jangan lupa, wahai murid-murid, bahwa spiritualisasi tidak bisa menerima fanatisme dalam bentuk 

apa pun, penyembahan berhala, atau prasangka, karena dengan demikian itu bukan lagi spiritualisasi. 

21 Orang yang membawa ketulusan di dalam hatinya dan berusaha untuk menghormati-Ku melalui 

perbuatan hidupnya tidak membutuhkan kultus eksternal untuk merasa bahwa ia telah memenuhi hukum 

Bapa dan Tuhannya. Di sisi lain, siapa saja yang membawa di dalam hatinya kegelisahan yang dirasakan 
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oleh hati nuraninya yang menghakimi, dengan penuh semangat mencari pemujaan dan ritus-ritus lahiriah 

dengan anggapan yang keliru bahwa melalui semua itu ia bisa memperdamaikan dirinya dengan 

Penciptanya. 

22 Jadilah sederhana seperti bunga-bunga dan tanpa kepalsuan seperti burung-burung, jadilah 

transparan seperti udara dan jernih seperti air murni, maka Anda akan mencapai kemurnian dan ketinggian 

yang akan membuat Anda menyadari semua kebenaran yang terkandung dalam kehidupan. 

23 Mereka yang menyatakan bahwa Ajaran-Ku merupakan bahaya bagi kemajuan material umat 

manusia, sedang melakukan kesalahan besar, karena ketika Aku, Sang Guru Agung, menunjukkan kepada 

roh jalan menuju perbaikannya, Aku juga berbicara kepada intelek, kepada akal budi, dan bahkan kepada 

indera. Ajaran-Ku tidak hanya mengilhami dan menginstruksikanmu dalam kehidupan spiritual, tetapi 

juga membawa terang bagi setiap ilmu pengetahuan dan semua cara manusia; karena pengajaran-Ku tidak 

terbatas pada menempatkan jiwa-jiwa di jalan menuju rumah yang berada di luar keberadaan ini, tetapi 

juga menjangkau hati manusia untuk menginspirasinya untuk hidup dengan baik, bermartabat, dan 

berguna di bumi ini. 

24 Jika Aku mengatakan kepadamu di Era Kedua bahwa kerajaan-Ku bukan dari dunia ini, Aku 

katakan kepadamu sekarang bahwa kerajaanmu juga bukan di sini, karena rumah duniawi ini - seperti 

yang sudah kamu ketahui - hanya sementara bagi manusia. 

25 Saya mengajarkan kepada Anda kehidupan sejati yang tidak pernah didasarkan pada materialisme. 

Itulah sebabnya para penguasa bumi akan sekali lagi bangkit melawan Pengajaran-Ku. Aku datang 

kepadamu dengan ajaran-Ku yang kekal, dengan ajaran-Ku yang selalu ada yang berbicara tentang cinta 

kasih, kebenaran dan keadilan. Namun hal itu tidak akan langsung dipahami. Dunia akan mengutuk-Ku 

lagi, umat manusia ini akan sekali lagi menempatkan salib di pundak-Ku. Tetapi Aku sudah tahu bahwa 

ajaran-Ku harus melalui semua permusuhan ini sehingga akan diakui dan dicintai. Aku tahu bahwa para 

penganiaya-Ku yang paling gigih akan menjadi penabur-Ku yang paling setia dan tidak mementingkan diri 

sendiri, karena Aku akan memberi mereka bukti-bukti yang sangat besar tentang Kebenaran-Ku. 

26 Nikodemus, seorang pangeran di antara para imam di Era Kedua - orang yang mencari Yesus 

untuk bercakap-cakap dengan-Nya tentang subjek kebijaksanaan yang tinggi ─ akan muncul kembali di 

masa ini untuk mengeksplorasi Pekerjaan-Ku dengan cara yang dipahami dan berpaling kepada-Nya. 

27 Saulus, yang kemudian disebut Paulus, yang menjadi salah satu rasul-Ku yang terbesar setelah 

menganiaya-Ku dengan kekejaman, akan muncul lagi di Jalan-Ku, dan murid-murid-Ku yang baru akan 

muncul di mana-mana, sebagian sungguh-sungguh, sebagian lagi mengorbankan diri. Masa kini adalah 

sangat penting. Waktu yang saya bicarakan kepada Anda sudah dekat. 

28 Perang gagasan ini, pertempuran-pertempuran yang sekarang Anda saksikan dan peristiwa-

peristiwa yang Anda saksikan setiap hari - bukankah semua itu berbicara kepada Anda tentang sesuatu 

yang akan datang, bukankah semua itu membuat Anda curiga bahwa zaman Anda akan segera berakhir 

dan bahwa zaman baru mulai menyebarkan cahayanya? 

29 Aku hanya ingin kamu, para saksi Firman-Ku saat ini, untuk tetap teguh di saat-saat pencobaan 

yang akan mendahului penegakan Hukum-Ku, Kerajaan-Ku di antara kamu. Maka Aku akan menjadi 

seperti angin puyuh yang di bawah keganasannya bumi dan lautan di mana umat manusia ini tinggal dan 

bergerak harus berbusa dan mulai bergerak di kedalamannya sehingga mereka mengusir dari diri mereka 

sendiri semua yang mereka simpan di dalam diri mereka dari ketidakmurnian. 

30 Jangan takut ketika peristiwa ini terjadi. Pahamilah bahwa awal dari akhir zaman telah tiba dan 

fajar era perdamaian sudah dekat. 

31 Kejahatan, ketidakadilan, kesombongan, perbudakan, kebodohan, kekerasan duniawi akan lenyap 

untuk membuka jalan bagi berdirinya kerajaan cinta kasih, terang dan damai di antara manusia. Anda tidak 

boleh putus asa, Anda tidak boleh memadamkan pelita Anda, bahkan jika Anda merasa bahwa cobaannya 

sangat berat dan cawan yang harus Anda minum sangat pahit. Sebaliknya, Anda harus menyalakan dan 

menghidupkan kembali api pengharapan, seperti yang dilakukan prajurit di tengah pertempuran ketika ia 

merasa bahwa ia hampir mengalahkan musuh dan kemenangan sudah dalam jangkauan. 

32 Ketika engkau melihat dirimu dikelilingi oleh orang banyak yang bermusuhan yang lidahnya 

melontarkan racun terhadapmu dan yang matanya melontarkan api kebencian terhadapmu, jangan 
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meragukan janji-Ku. Pada saat-saat itu Aku akan membuatmu merasakan kehadiran-Ku yang meyakinkan 

dan membiarkanmu mendengar suara cinta-Ku yang berkata kepadamu sekali lagi: "Aku bersamamu." 

33 Anda akan sering mengalami bagaimana di antara sekian banyak orang itu akan muncul hati yang 

memahami Anda dan yang seperti perisai bagi Anda. Tetapi engkau hanya akan mencapai hal ini jika 

engkau menaruh kepercayaan dan imanmu kepada-Ku. 

34 Ingatlah Daniel, nabi yang setia yang membela dengan gigih di Babylonia kebenaran Allah saja, 

dan yang Aku selamatkan dari musuh-musuhnya. 

35 Sebelum peperangan dimulai, sirami sekali lagi benih yang ditabur oleh Yang Kekal di dalam roh 

manusia. Biarlah rumput-rumput liar dipotong oleh sabit keadilan-Ku dan biarlah ladang-ladang dibajak 

sehingga cocok untuk penanaman ajaran cinta kasih. 

36 Adalah perlu untuk membiarkan orang-orang yang terikat pada barang-barang duniawi beberapa 

saat lebih lama, sehingga kekecewaan mereka menjadi mutlak dan mereka dapat diyakinkan bahwa emas, 

kekuasaan, gelar, dan kesenangan daging tidak akan pernah memberikan kedamaian dan kesejahteraan 

bagi jiwa. 

37 Saatnya sudah dekat ketika pekerjaan semua umat manusia akan dihakimi dalam terang hati 

nurani. Kemudian para cendekiawan, teolog, ilmuwan, penguasa, orang kaya dan hakim akan bertanya 

pada diri mereka sendiri, apa buah spiritual, moral atau material yang telah mereka panen. Kemudian, 

ketika mereka melihat betapa tidak berartinya panen mereka, banyak yang akan kembali kepada-Ku, 

menyadari bahwa, terlepas dari kemuliaan yang mereka miliki di bumi, mereka tidak memiliki sesuatu 

yang mengisi kekosongan di mana jiwa mereka telah jatuh, yang hanya dapat memakan buah-buah dari 

Kehidupan Rohani. 

38 Bagi jiwa-jiwa ini, saya telah menyiapkan sebuah oasis di tengah-tengah padang pasir, karena saya 

tahu bahwa selama keberadaan mereka, mereka telah mengetuk dari satu pintu ke pintu lain dan 

menempuh jalan demi jalan, beberapa mencari kebenaran, yang lain mencari kekuasaan dan yang lain lagi 

mencari kebahagiaan. Tetapi pada akhir jalan yang telah mereka tempuh di bumi, mereka telah hampir 

menyangkal segalanya; maka Aku akan mengulurkan tangan-Ku kepada mereka untuk membiarkan 

mereka beristirahat di dada-Ku. Aku akan menghibur mereka dan menunjukkan kepada mereka jalan yang 

benar sehingga mereka dapat menemukan di dalamnya ladang di mana mereka dapat menabur benih yang 

berbuah dari pengalaman mereka. 

39 Oasis ini bersifat spiritual, dan di sepanjang jalan padang pasir, orang-orang dari semua ras akan 

mencapainya - beberapa kelelahan, yang lain penuh luka, beruban dan berkeringat, dan banyak yang 

kantong perjalanannya sudah kosong, malu akan kemandulan perjuangan yang telah mereka lakukan. Di 

sana mereka akan mendengar suara-Ku dan, mengenali hal yang sama, akan berseru: "Itu adalah Tuhan." 

Dan dalam kalimat ini mereka akan mencerminkan kerendahan hati yang dengannya mereka akan 

mencari-Ku pada akhirnya. Karena mereka semua harus datang dengan kaki mereka sendiri, tanpa kereta, 

karena dengan kereta mereka tidak dapat menyeberangi padang pasir, dan tanpa unta, karena unta-unta ini 

telah binasa kehausan dalam perjalanan panjang. 

40 Tetapi saat-saat penuh berkat yang tak terbatas itu, pendamaian dan kerendahan hati, juga akan 

menjadi saat pengampunan ilahi bagi "anak-anak yang hilang" yang akhirnya kembali ke rumah Bapa dan 

merindukan pelukan penuh kasih dari Dia yang sudah memberikan kehidupan dan warisan kepada mereka. 

41 Terimalah Firman-Ku tentang kasih, pengampunan dan keadilan hari ini dan tunjukkanlah hatimu 

kepada-Ku. Jangan mencoba menyembunyikan pelanggaranmu, karena Aku tahu segalanya. Engkau telah 

bersumpah untuk saling mengasihi, tetapi Aku masih menunggu penggenapanmu. Aku telah 

mempercayakan satu pohon kepadamu untuk kamu rawat, tetapi kamu menawarkan kepada-Ku buah-buah 

yang berbeda. Aku telah mempersiapkan engkau yang rendah hati, berbakti dan taat untuk melayani 

sesamamu, tetapi Aku tidak menemukan benih ini dalam pekerjaanmu. 

42 Anak tidak tunduk kepada orang tuanya, istri memberontak terhadap suami, saudara laki-laki dan 

perempuan tidak mengakui satu sama lain, semua melakukan tindakan yang mengungkapkan 

kesombongan dan kesombongan, semua merasa lebih unggul, sementara Aku terus mengajarkan kepada 

semua orang hanya cinta kasih dan kedamaian. 

43 Bangsa-bangsa telah berdamai, tetapi kata-kata mereka tidak menunjukkan kasih atau niat baik. Di 

balik kedamaian yang tampak seperti kedamaian itu, terdapat kebencian, keinginan untuk balas dendam, 
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dan perang dalam penantian. Di manakah dia yang tahu bagaimana mengampuni, yang telah menyerahkan 

masalahnya kepada-Ku untuk menghakimi? 

44 Hati manusia telah mengeras dan tidak terguncang oleh rasa sakit anak-anak, penderitaan para 

wanita dan nasib tragis para pemuda dan pria yang diburu ke dalam perang tanpa belas kasihan. Tetapi di 

antara mereka ada orang-orang yang mengasihi-Ku dan yang merasakan kasih kepada sesama manusia, 

mereka yang tahu bagaimana berdoa dan melakukan pekerjaan belas kasihan. Kunjungan ini sangat berat 

bagi bangsa-bangsa ini, kesombongan mereka telah dihukum, mereka sendiri menghancurkan kekayaan 

mereka. Hanya rasa sakit yang akan membengkokkan mereka dan menyadarkan mereka. Aku telah sangat 

dekat dengan setiap jiwa untuk menguatkan mereka dalam pencobaan, dan mereka yang telah 

mempersiapkan diri mereka telah merasakan Hadirat-Ku. 

45 Efek perang telah menjangkau ke mana-mana dan menabur kehancuran. Dari rumah yang kecil 

hingga bangsa-bangsa besar yang tidak berjaga-jaga, mereka semua telah terperangkap dalam jaringnya 

dan tidak tahu bagaimana membebaskan diri mereka dari kuk ini. 

46 Aku telah mengajarkanmu, Aku telah memberimu rahasia kedamaian: Cintailah Aku, cintailah satu 

sama lain, ilhami dirimu di dalam Aku, penuhi tugas-tugasmu, tunduklah pada takdirmu, dan engkau akan 

memiliki kedamaian dan berkat. 

47 Saya telah menerima nyanyian sukacita dari mereka yang telah kembali ke rumah mereka, ke tanah 

air mereka setelah pertempuran. Tetapi saya juga menerima rasa sakit dari para ibu yang tidak hidup untuk 

melihat kembalinya putra mereka, dari anak-anak yang tidak lagi melihat ayah mereka, dan dari wanita 

yang telah menjadi janda. Semuanya saya berkati. Biarlah Israel menunjukkan partisipasi dalam belas 

kasihnya kepada bangsa-bangsa itu. Dan doa ini, yang telah engkau panjatkan untuk perdamaian dunia, 

harus terus engkau panjatkan, dan jadikanlah itu sebagai nyanyian perlindungan bagi semua bangsa. 

48 Kalian jiwa-jiwa yang telah meninggalkan tubuh kalian di bumi - dapatkan pencerahan. Aku telah 

mengandungmu. Percayalah kepada-Ku dan engkau akan dituntun kepada kehidupan sejati. Anda belum 

mati karena jiwa memiliki kehidupan kekal. Saya mengundang Anda kepada kedamaian dan kebenaran 

sejati. Karena Akulah Hidup dan Aku menawarkan roti kehidupan kekal kepadamu. Tetapi Aku melihat 

engkau lapar karena engkau belum memahami bahwa esensi tersembunyi di kedalaman Firman-Ku. Jika 

Anda hanya melihatnya secara dangkal, Anda tidak dapat menyehatkan diri Anda dengannya. Di 

dalamnya terkandung cinta-Ku, esensi ilahi yang merupakan kehidupan, sukacita dan kedamaian bagi roh. 

49 Sementara engkau semua tidak mempelajari Firman-Ku, ada banyak orang di negara ini dan negara 

lain yang menantikan Kabar Baik untuk memenuhi perintah-Ku. Tetapi akan tiba harinya ketika rasul-

rasul yang baik akan muncul di antara kamu untuk pergi ke seluruh negeri dan bangsa-bangsa untuk 

memberitakan Ajaran-Ku. Dan Aku akan berbicara melalui organ pemahaman mereka seperti yang Aku 

lakukan kepada mereka yang mengikuti Aku di Era Kedua. Biarlah setiap orang yang bekerja dengan cara 

ini penuh keberanian dan kepercayaan kepada-Ku. 

50 Ketika Anda menghadapi rintangan, lakukan seperti yang dilakukan Musa: perintahkan elemen-

elemen untuk melakukan perintah Anda dan mereka akan dengan sukarela mematuhinya. 

51 Jika Anda ingin melihat mukjizat, persiapkan diri Anda, tetapi jangan berharap semua orang akan 

mempercayai Anda. Aku telah mengatakan kepadamu bahwa pada saat ini tidak semua orang akan percaya 

pada Firman-Ku. Maka serahkanlah masalah itu kepada-Ku dan lanjutkanlah hidupmu. Mereka akan 

mengenali-Ku ketika mereka berada di dalam roh. 

52 Engkau harus menghormati gagasan dan perasaan, tetapi berbicaralah, seperti yang telah Aku 

ajarkan kepadamu, dengan kata yang tidak menyakiti, dan singkirkan selubung yang menyembunyikan 

cahaya-Ku dari jiwa-jiwa. 

53 Waktu kebangkitan bagi setiap roh ditandai. Aku berjanji kepadamu bahwa setiap orang yang 

mempersiapkan diri akan melihat Aku dalam segala kemuliaan-Ku. 

54 Mintalah dan itu akan diberikan kepada Anda. Segala sesuatu yang engkau inginkan dalam kasih 

kepada sesama manusia - mintalah dari-Ku. Berdoalah, satukan permintaanmu dengan permintaan orang-

orang yang membutuhkan, dan Aku akan mengabulkan apa yang kamu minta. 

55 Cahaya Firman-Ku akan menjadi pakaian putih yang menutupi kalian semua. 

56 Karena kasih-Ku kepadamu, Aku datang di awan, lambang spiritual, untuk membuat diri-Ku 

dikenal oleh rohmu. Tetapi pertama-tama awan bercahaya ini harus mengendap di organ pikiran pembawa 
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suara sebagai persiapan untuk waktu ketika engkau tahu bagaimana berkomunikasi dengan-Ku secara 

langsung dan rohmu yang menjadi tempat awan itu turun dan mengendap. 

57 Aku memilih awan sebagai simbol sehingga awan itu akan mewujudkan kedatangan-Ku ke dunia 

di Era Ketiga. 

58 Bukankah awan adalah pembawa pesan yang melewati gunung-gunung, lembah-lembah dan kota-

kota? Bukankah Dia yang membuat ladang subur dengan hujannya dan memberikan keteduhan yang 

bermanfaat? Tidakkah ia memancarkan kilat yang menandai badai, dan sinar gemerlap yang 

mengguncang? Itulah sebabnya Aku memilih awan sebagai simbol, itulah sebabnya para rasul-Ku 

memahami makna Kehadiran-Ku dalam "awan" ketika mereka melihat-Ku dalam roh untuk terakhir 

kalinya, dan Roque Rojas di Kali Ketiga ini ketika Aku membuatnya melihat simbol yang merupakan 

tanda kedatangan-Ku yang baru. 

59 Sejak saat itu bayangan lembut telah mengelilingi orang-orang yang secara bertahap berkumpul di 

sekitar manifestasi-Ku. Firman-Ku telah menjadi hujan yang berbuah di ladang spiritualisasi yang kering, 

dan sinar yang turun pada organ pemahaman manusia pada setiap proklamasi telah merobek kegelapan 

dosa dan kebodohanmu, membuatmu gemetar di setiap serat dan membangkitkan semangatmu. Betapa 

dahsyatnya badai yang telah dilepaskan di dalam jiwamu setelah mendengar Firman Ilahi-Ku! 

60 Betapa agungnya dan betapa menakjubkannya keindahan yang engkau saksikan dalam badai 

cahaya yang muncul dari Firman-Ku pada saat-saat manifestasinya! Diliputi kekaguman, kekaguman dan 

kegentaran, orang banyak tetap diam dan membiarkan badai cinta kasih, keadilan dan kebijaksanaan 

memandikan dan memurnikan mereka. 

61 Wahai umat yang Kukasihi, yang telah Kusebut Israel, karena Aku menjadikanmu penjaga pesan-

pesan dan wahyu-wahyu-Ku - kapankah engkau akan belajar untuk menerjemahkan dan menafsirkan 

Firman-Ku dengan benar? 

62 Janji saya untuk kembali, yang saya buat di Era Kedua, telah saya tepati. Para rasul melihat-Ku 

naik dari bumi ke dalam ketidakterbatasan di Betania, dan engkau telah melihat-Ku kembali dari 

ketidakterbatasan ke dalam hatimu. Tidakkah Anda melihat kemiripan dengan awan-awan yang naik dari 

laut dan naik ke atas untuk mencurahkan hujan yang bermanfaat ke tempat-tempat lain di mana ladang-

ladang yang kehausan memanggil mereka? 

63 Penderitaanmu telah menarik-Ku, Roh-Ku telah merasakan dirinya dipohon olehmu, dan Aku telah 

bergegas dalam awan kasih dan keadilan untuk menghujani manusia dengan belas kasihan-Ku. 

64 Tidak semua orang berseru kepada-Ku dan hanya sedikit hati yang menanti-nantikan Aku. Awan 

rohani akan datang dan, seperti mantel perdamaian, akan melindungi orang-orang yang memohon dan 

yang menantikannya. Semua orang yang mencoba memuaskan dahaga jiwa dengan kesenangan dunia, 

awan akan mengejutkan mereka dengan kecemerlangan kilatnya, dan guntur badai akan memenuhi mereka 

dengan rasa takut, karena dengan demikian mereka akan ingat bahwa Keadilan Ilahi itu ada dan bahwa 

setiap manusia adalah pembawa roh yang harus bertanggung jawab kepada Tuhan atas semua 

perbuatannya. 

65 Awan cinta kasih, cahaya, belas kasihan, dan keadilan, juga merupakan pasukan roh yang sangat 

besar, hamba-hamba-Ku, roh-roh cahaya, yang hidup untuk memenuhi tujuan-Ku dan berkembang biak di 

alam semesta, melaksanakan tugas mereka untuk saling mengasihi dalam keharmonisan yang sempurna. 

Karena Perintah Ilahi, Prinsip Tertinggi, yang saya ungkapkan kepada dunia di Era Kedua, tidak 

dimaksudkan hanya untuk manusia - pepatah itu adalah Hukum yang mengatur semua roh yang ada. 

66 Umat yang terkasih: Di atas awan cahaya ini, yang merupakan kekuatan besar spiritual cinta kasih 

dan persaudaraan antara semua dunia, Aku turun di Era Ketiga ini melalui sinar-Ku, membawakanmu 

pesan kebijaksanaan yang baru, penghiburan tak terbatas untuk rasa sakitmu, dan cahaya yang berfungsi 

sebagai pemandu untuk menemukan jalan yang terlupakan, sehingga ketika kamu telah menemukannya, 

kamu dapat datang kepada-Ku - selangkah demi selangkah, dari pahala ke pahala, secara sadar dan teguh, 

dalam mengejar kesempurnaan spiritualmu. 

Damai sejahtera-Ku menyertai Anda! 
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Instruksi 138 
1 Murid-murid yang terkasih, setiap saat yang berlalu dalam hidup Anda adalah langkah yang 

membawa Anda lebih dekat kepada Bapa Anda. Perlahan-lahan, selangkah demi selangkah, Anda 

menempuh jalan yang menuntun Anda ke kerajaan terang. 

2 Secara bertahap Anda akan mendekati waktu ketika Anda akan memahami bagaimana 

memberikan kepada rohani apa yang menjadi haknya dan kepada dunia apa yang menjadi haknya, waktu 

doa yang benar, penyembahan kepada Tuhan tanpa fanatisme, ketika Anda akan tahu bagaimana berdoa 

sebelum setiap usaha, ketika Anda akan mengawasi apa yang telah dipercayakan kepada Anda. 

3 Bagaimana manusia bisa tersesat jika ia bertanya kepada Bapa dalam doa sebelum melakukan 

kehendak-Nya? Orang yang tahu bagaimana berdoa hidup dalam persatuan dengan Allah, mengenali nilai 

dari keuntungan yang diterimanya dari Bapa, dan pada saat yang sama ia memahami makna atau tujuan 

dari cobaan yang dialaminya. 

4 Orang yang berdoa kepada Tuhan adalah orang yang spiritualis yang tidak memiliki perban gelap 

di depan matanya dan yang mampu menemukan di dalam dirinya sendiri dan di luar dirinya sendiri dunia 

yang tidak diketahui, aspek-aspek kehidupan yang tidak diketahui, kesadaran dan kebenaran yang 

mengelilingi kehidupan manusia tanpa mereka sadari. 

5 Mereka yang berhasil menemukan jalan ini tidak bisa berhenti, karena indera mereka telah 

terbangun dan indra spiritual mereka telah menjadi peka. Hari ini mereka mendengar suara-suara alam, 

besok mereka akan bisa menangkap pesan-pesan kerajaan rohani, kemudian mereka akan mendengar suara 

Tuhan mereka dalam hubungan dari roh ke roh, buah dari kasih antara Bapa dengan anak-anak-Nya. 

6 Hai manusia, jangan iri kepada para pembawa suara ini yang melaluinya Aku membuat diri-Ku 

dikenal, karena jika engkau mempersiapkan dirimu dengan sungguh-sungguh, secara fisik dan spiritual, 

engkau akan melampaui mereka setelah manifestasi ini berakhir. 

7 Masa mukjizat, ujian dan peristiwa luar biasa adalah masa sekarang yang disediakan untuk umat 

ini, saksi-saksi pewahyuan-Ku di Era Ketiga ini. 

8 Aku belum mengucapkan firman-Ku yang terakhir, yaitu, memberikan ajaran-Ku yang terakhir, di 

mana Aku masih akan mengungkapkan banyak rahasia kepadamu. Tetapi kehendak-Ku dan ketetapan-

ketetapan-Ku tertulis di dalam hati nurani seluruh umat ini, sehingga mereka memiliki pengetahuan penuh 

tentang bagaimana akhir dari manifestasi-Ku akan terjadi. 

9 Engkau harus memahami bahwa Aku telah mengajarkan kepadamu semua yang perlu engkau 

ketahui sehingga engkau dapat memasuki dunia dan rumah yang menantimu. Karena seperti halnya jiwa 

Anda harus dipersiapkan di alam sebelumnya di mana ia tinggal untuk berinkarnasi dan hidup di bumi, 

demikian pula jiwa Anda harus mempersiapkan dirinya untuk kembali ke alam barzakh yang 

ditinggalkannya, bahkan jika ia pergi ke rumah yang lebih unggul dalam cinta kasih, dalam kemurnian, 

dan dalam kebijaksanaan. 

10 Jangan meragukan Firman-Ku. Di Era Pertama, Aku memenuhi janji-Ku untuk membebaskan 

Israel dari perbudakan Mesir - yang berarti penyembahan berhala dan kegelapan - untuk membawamu ke 

Kanaan, tanah kebebasan dan penyembahan kepada Allah yang hidup. Di sana kedatangan-Ku sebagai 

manusia telah diberitahukan kepadamu, dan nubuat itu digenapi kata demi kata di dalam Kristus. Aku, 

Guru yang berdiam di dalam Yesus dan mengasihi kamu di dalam Dia, berjanji kepada dunia untuk 

berbicara kepada dunia di lain waktu dan untuk menyatakan diri-Ku di dalam roh. Dan inilah penggenapan 

janji-Ku. 

11 Hari ini Aku umumkan kepadamu bahwa Aku telah menyediakan bagi rohmu wilayah-wilayah 

yang indah, tempat tinggal, rumah-rumah rohani, di mana engkau dapat menemukan kebebasan sejati 

untuk mengasihi, untuk berbuat baik dan untuk menyebarkan cahaya-Ku. Dapatkah engkau meragukan hal 

ini setelah Aku memenuhi janji-janji-Ku sebelumnya kepadamu? 

12 Ketahuilah bahwa roh-roh agung bekerja secara kekal dalam Pekerjaan-Ku. Elia, yang ditakdirkan 

untuk mengumumkan kedatangan Guru kepada murid-murid-Nya, adalah cahaya yang menerobos jiwa-

jiwa dan turun kepada mereka yang telah menyimpang dari jalan, kepada mereka yang tertidur atau yang 

imannya dalam Kehidupan Spiritual telah mati, untuk menyelimuti mereka dalam api cinta kasih yang 

memancar darinya, api yang merupakan iman, pemberantasan kejahatan dan pemurnian. Suara-Nya 
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bergema di setiap bangsa, api pemurnian-Nya maju dan menghancurkan lalang. Memang benar bahwa 

pemurnian meninggalkan jejak rasa sakit di jalannya; tetapi segera datanglah penghiburan ilahi, yang 

diwujudkan dalam diri Maria, yang mencurahkan balsem penyembuhannya ke dalam setiap hati yang 

terisak, ke dalam setiap makhluk yang tersiksa oleh rasa sakit. 

13 Aku akan datang dan menyelidiki hati demi hati untuk membuat manusia mendengar Panggilan 

Ilahi-Ku, yang hanya berkata kepada mereka: "Ikutlah Aku." 

14 Aku menghiburmu dalam pencobaanmu dan memberitahumu: Ketika cawan di mulut anda sangat 

pahit, anda harus berkata kepada Bapa anda yang berdiam di surga, seperti yang Yesus lakukan di Taman 

Getsemani, "Bapa, jika Engkau bisa mengambil cawan ini dari-Ku, lakukanlah itu; tetapi di atas segalanya, 

biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak-Ku." 

15 Jika engkau berdoa dan berjaga-jaga dengan cara ini, Aku akan menahan malaikat yang mendekat 

untuk menyerahkan cawan pencobaan kepadamu. Tetapi jika itu adalah Kehendak Ilahi bahwa Anda 

meminumnya, saya akan menyertai Anda untuk memberi Anda kekuatan untuk lulus ujian dengan 

kemenangan. Jangan lupa bahwa bagi orang yang menderita dan memberkati-Ku, banyak yang 

dimanjakan. Sekarang anda akan bisa memahami mengapa mereka yang bebas dari dosa membawa rasa 

sakit di dalam diri mereka; karena mereka layak untuk membantu membersihkan noda-noda sesama 

mereka. 

16 Bukanlah kehendak-Ku bahwa manusia harus menderita sakit di bumi. Tetapi karena mereka 

menginginkannya seperti itu, dari manusia pertama hingga sekarang, pikullah bebanmu dengan kesabaran 

dan cinta kasih dan persembahkanlah kepada-Ku penderitaanmu dengan kerendahan hati. Rasa sakit Anda 

akan berbuah di dalam diri Anda dan juga di dalam diri beberapa orang di antara sesama Anda. 

17 Betapa banyak penderitaan orang-orang di dunia ini yang sia-sia! Betapa banyak mereka menangis 

tanpa menerima pahala dan tanpa menuai benih! Sebaliknya, mereka yang tahu bagaimana memikul salib 

mereka dengan kesabaran - ketika saat-saat terakhir telah tiba bagi mereka dan mereka berpikir bahwa 

mereka berada di kedalaman jurang yang dalam - telah membuka mata roh mereka dan melihat diri 

mereka berdiri di puncak gunung. 

18 Bukan darah yang telah Anda tumpahkan dalam perang persaudaraan Anda yang akan 

menyelamatkan umat manusia. Sebaliknya, doamu yang penuh cinta dan belas kasihan serta kebajikanmu 

yang akan membuat sesamamu layak untuk merasakan damai sejahtera-Ku. 

19 Jangan menyatakan dengan lantang bahwa perdamaian yang telah dibuat oleh bangsa-bangsa ini 

adalah perdamaian yang benar. Berjaga-jagalah dan berdoalah agar perdamaian bisa muncul di atas 

fondasi spiritual dan cinta kasih manusia, bukan di atas fondasi teror atau ancaman fana. 

20 Kedamaian palsu yang diciptakan oleh manusia ini bagaikan sebuah istana yang dibangun di atas 

pasir hisap laut, yang akan segera runtuh ketika ombak yang ditiup angin menghantamnya. 

21 Aku, Roh damai sejahtera, menawarkannya kepada orang-orang dan mengatakan kepada mereka 

melalui hati nurani: Inilah Aku, kasihilah satu sama lain dan kamu akan diselamatkan. 

22 Orang-orang ingin terus hidup di masa kanak-kanak, mereka tidak ingin tumbuh dewasa; karena 

setelah hidup begitu lama di bumi dan menyiraminya dengan darah dan air mata mereka, mereka masih 

belum mengerti bagaimana menuai buah pengalaman, itulah sebabnya mereka terus tidak tahu apa arti 

kedamaian roh. Hati mereka telah mengeras, dan oleh karena itu sentimen mereka yang paling mulia, yaitu 

cinta kasih, tidak bergema di dalam diri mereka. Itulah sebabnya piala penderitaan telah terasa pada setiap 

anak-Ku. 

23 Semua penderitaan yang disebabkan oleh manusia akan terkumpul dalam satu cawan yang akan 

diminum oleh yang bersalah. Dengan demikian pikiran mereka yang terbuai akan terbangun. Kemudian 

anda akan melihat orang-orang yang dihormati dan berkuasa, dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang 

tidak terduga, meninggalkan posisi mereka atau orang-orang mereka untuk menyembunyikan diri mereka 

sendiri dengan jiwa mereka yang tercabik-cabik oleh penyesalan. Yang lain akan merasa bahwa akal budi 

dan kemampuan berbicara mereka bingung. 

24 Apa pendapat Anda mengenai semua ini, orang-orang? Apakah Anda sudah merasa siap untuk 

mencari orang-orang yang telah kehilangan diri mereka sendiri dalam keterikatan hidup mereka? 

25 Perhatikanlah betapa singkatnya bangsa-bangsa mempersiapkan perang dan menjadikan seorang 

prajurit dari setiap orang, sementara Aku telah mempersiapkan kalian sejak tahun 1866 untuk menjadi 
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prajurit dari Penyebab ini, namun Aku tidak dapat melihat salah satu dari anak-anak-Ku yang sepenuhnya 

siap. 

26 Kali ini berbeda dari yang pertama dan kedua. Hari ini Anda hidup dalam kekacauan elemen-

elemen yang terlihat dan tidak terlihat. Celakalah orang yang tidak terjaga, karena ia akan dikalahkan, dan 

orang yang diperlengkapi harus bertempur! 

27 Ribuan mata yang tak terlihat sedang mengawasi Anda; beberapa menyergap Anda dalam 

perjalanan dan menjatuhkan Anda, yang lainnya untuk melindungi Anda. 

28 Perpecahan tumbuh dan menyebar ke seluruh bangsa dan negara, menembus hati dan keluarga. 

29 Moral merosot dan pria, wanita dan anak-anak menjadi terbiasa dengan kebobrokan. 

30 Dalam menghadapi semua kebodohan ini, jangan tutup matamu atau tutup telingamu, karena jika 

hatimu sedih, engkau tidak akan berbelas kasihan untuk memberikan cinta kasih dan melakukan belas 

kasihan, sehingga menyaksikan Pekerjaan-Ku di antara sesama manusia. 

31 Aku harus melihat semuanya, tentu saja, karena Aku mengasihimu; tetapi setelah Aku 

menghakimimu, Aku akan menyelamatkanmu. 

32 Masa-masa kepahitan terbesar akan datang. Karena dengan demikian Aku mempersiapkan kamu 

agar kamu tidak mengatakan bahwa Guru tidak berbicara kepadamu secara nubuat. Jika Anda 

diperlengkapi untuk saat itu, Anda akan bertahan dalam setiap situasi dengan baik. 

33 Aku akan menegakkan perdamaian di antara manusia melalui para utusan-Ku. Bagaimana Anda 

akan membangun kedamaian dunia di atas kebencian, berjuang demi kekuasaan dan ketakutan? Tetapi 

sebelum itu, api akan membakar, air akan membasuh bersih dan salju akan memurnikan. 

34 Murid-murid, jadilah kuat sehingga Anda dapat melawan ketidakpercayaan manusia, sehingga 

penganiayaan, fitnah, atau serangan tidak akan membuat Anda putus asa. Firman-Ku akan membuat roh 

manusia gemetar. Para teolog akan merasa terdorong untuk mempertanyakan ilmu pengetahuannya, filsuf 

akan bertanya kepada guru-guru terbesarnya, dan setiap sekte atau komunitas agama akan sangat 

terguncang dalam menghadapi wahyu-wahyu baru-Ku. Kemudian pertarungan ide akan pecah; karena 

sementara beberapa orang sadar akan kebenaran, yang lain ingin bertahan dalam fanatisme dan tradisi 

mereka, dan mereka akan saling bertarung satu sama lain. Di tengah-tengah pertempuran ini, suara anak-

anak-Ku akan membuat dirinya terdengar dan berkata kepada massa yang sedang bergairah: Jangan 

jadikan buah kehidupan sebagai rebutan. 

35 Sekarang engkau masih merasa kecil dan lemah, tetapi besok engkau akan menjadi kuat dan 

mengasihi-Ku dalam kebenaran, karena Aku akan menyatakan kepadamu apa yang tidak dapat ditemukan 

oleh para teolog, dan engkau akan mengerti apa yang tidak dapat dimengerti oleh orang terpelajar. Tetapi 

bukan karena engkau lebih besar atau lebih dicintai daripada yang lain, tetapi karena sejak Era Pertama 

engkau telah mengetahui bagaimana membuka hatimu seperti tabernakel di mana Aku telah menempatkan 

Hukum, Kebijaksanaan, dan Wahyu di setiap zaman. 

36 Di Era Pertama, Anda mengenal simbol-simbolnya: tabernakel atau tempat kudus yang 

menyimpan Tabut Perjanjian, yang di dalamnya terdapat Tablet Hukum Taurat. Ketika simbol-simbol itu 

telah memenuhi tujuannya, Kehendak-Ku menyebabkan simbol-simbol itu lenyap dari bumi; simbol-

simbol itu ditarik dari pandangan manusia, agar dunia tidak jatuh ke dalam penyembahan berhala, tetapi 

makna atau esensi dari pelajaran-pelajaran itu tetap tertulis di dalam hati nurani hamba-hamba-Ku. Di Era 

Kedua, setelah pengorbanan Kristus terlaksana, Aku membuat simbol terbesar Kekristenan lenyap: salib, 

bersama dengan mahkota duri, cawan, dan segala sesuatu yang bisa menjadi objek pemujaan fanatik di 

pihak umat manusia. 

37 Pada Kali Ketiga ini Aku telah menampakkan diri di dalam kemah rohmu untuk menyimpan 

wahyu-wahyu-Ku yang baru di dalam tabut perjanjian di sana. 

38 Engkau datang ke rumah Bapa pada waktu itu sebagai "anak-anak yang hilang" dan Aku berkata 

kepadamu: Lihatlah, ketika engkau tidak ada, saudara-saudaramu yang lebih muda dan saudara-saudaramu 

yang lebih muda berhamburan dan Aku tinggal sendirian di kamar-Ku dan di meja-Ku. Dan orang-orang 

yang tidak tahu berterima kasih telah terpecah-belah, dan banyak yang telah menyangkal Bapa mereka. 

Tetapi hari ini Aku mengembalikan kekayaanmu, Aku memberimu makan sehingga engkau dapat pergi 

mencari mereka yang tersesat setelah engkau dan engkau akan membawa mereka ke Hadirat-Ku. Maka 

Anda akan mendapatkan kedamaian. 
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39 Saya tidak mencela materi Anda atas perang saudara yang telah mengobarkan semangat 

kemanusiaan, atau atas perselisihan yang masih ada di antara orang-orang Israel. Kepada rohmu Aku 

tujukan diri-Ku sendiri, karena di atasnya beratnya perselisihan dan perpecahan yang diderita oleh suku-

suku bangsa itu sejak hari ketika anak-anak Yakub memenuhi hati ayah itu dengan rasa sakit ketika 

mereka mengatakan kepadanya bahwa binatang buas di padang gurun telah melahap Yusuf, meskipun 

mereka telah menjualnya kepada para pedagang. 

40 Sejak saat itu, benih jahat itu telah berkecambah di dalam hati bangsa ini, yang saat ini memiliki 

waktu yang baru di hadapan mereka untuk menghormati Tuhan-Nya dengan memenuhi hukum untuk 

mengasihi sesama manusia tanpa memandang ras atau bahasa dan untuk menjadi keselamatan dan berkat 

bagi semua bangsa di bumi. 

41 Nama "Israel" diberikan kepada Anda oleh Bapa Anda, tetapi itu adalah nama rohani. Aku telah 

membuat wahyu yang luar biasa kepadamu dan memberimu kekuatan sehingga engkau tidak akan merasa 

tidak layak ketika Aku memanggilmu seperti itu. 

42 Roh-Mu yang kucari, seperti yang telah kulakukan setiap saat. 

43 Pengajaran-Ku menunjukkan kepadamu penghormatan yang sempurna, spiritual dan murni kepada 

Bapa; karena roh manusia, tanpa menyadarinya, telah tiba di ambang pintu bait Tuhan, di mana ia akan 

masuk untuk merasakan kehadiran-Ku, mendengar suara-Ku melalui hati nuraninya, dan melihat-Ku 

dalam cahaya yang turun ke dalam pikirannya. 

44 Kekosongan yang dirasakan orang dalam berbagai komunitas agama mereka pada saat ini 

disebabkan karena roh lapar dan haus akan spiritualisasi. Ritual dan tradisi tidak cukup baginya; ia rindu 

untuk mengetahui kebenaran-Ku. 

45 Saya menemukan dalam nalar terdalam banyak orang, pergulatan batin antara roh dan materi. Ia 

ingin menjangkau melampaui kemegahan kultus seremonial untuk menemukan keindahan spiritual. Aku 

telah menyalakan cahaya yang menerangi dan menyusahkanmu. Akulah suara yang memanggil Anda. 

Tidak ada seorang pun yang mampu menjelaskan kecemasan Anda atau memahami pergulatan batin Anda. 

Aku sendiri, yang menembus hatimu, mengetahui kerinduan dan kehausanmu. Aku juga yang 

menunjukkan jalan yang harus engkau ikuti untuk menemukan apa yang engkau cari. 

46 Betapa banyak dari mereka yang mendengarkan-Ku telah ditegur, salah menilai atau terluka di 

bagian paling mulia dari jiwa mereka karena mereka tulus dan telah menceritakan perasaan mereka kepada 

seseorang! 

47 Engkau yang mendengar firman-Ku bertanya kepada-Ku mengapa Aku datang kepada orang yang 

paling hina dan berdosa untuk menyatakan melalui mereka ajaran Roh-Ku; untuk ini Aku menjawabmu: 

Saya bertindak seperti yang Anda lakukan ketika Anda menjadi orang tua di bumi. Anda lebih 

memperhatikan dan lebih peduli kepada salah satu anak Anda yang paling lemah, paling sakit, atau yang 

terancam tersesat. 

48 Jika manusia melakukan hal ini - apa yang tidak boleh dilakukan oleh Bapa Surgawi Anda untuk 

anak-anak-Nya? 

49 Di antara kamu, terang Firman-Ku telah muncul seperti oasis di padang gurun rohani umat 

manusia ini, sehingga semua pengembara dapat mendekatinya, mencari air dan damai sejahtera Roh. 

50 Penting agar ajaran ini menjangkau semua orang. Ini akan membawa cahaya ke dalam kegelapan 

orang-orang yang bingung, bodoh dan sombong yang berpikir bahwa mereka tahu segalanya. 

51 Firman-Ku akan mendamaikan roh dengan materi, karena telah lama terjadi permusuhan di antara 

keduanya, dan engkau akan tahu bahwa tubuhmu, yang selama ini engkau anggap sebagai penghalang dan 

godaan bagi perkembangan roh, dapat menjadi alat terbaik untuk memenuhi tugas-tugasmu di bumi. 

52 Basuhlah jiwa dan tubuhmu dalam banjir cahaya yang sedang mengalir ke atasmu di Era Ketiga 

ini, sehingga engkau dapat memahami instruksi-Ku. Siapa pun yang murni dapat menembus apa yang 

sebelumnya merupakan rahasia, karena penyesalan tidak menghentikannya dalam perjalanannya. 

53 Akuilah di hadapan-Ku, yang di hadapan-Nya engkau tidak dapat memalsukan atau 

menyembunyikan apa pun, tentang apa yang engkau bawa dalam hatimu, dan engkau akan merasakan 

pengampunan ilahi-Ku melalui hati nuranimu. Martabat akan menjadi pakaian Anda yang dengannya 

Anda tidak akan malu di hadapan siapa pun yang Anda hadapi, betapapun hebatnya dia, baik dalam 

kekuasaan, maupun dalam pengetahuan. 
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54 Taburkanlah benih cinta-Ku. Anda berada di bumi, yang juga merupakan guru manusia dan 

mengajarkan kepada Anda bahwa apa yang Anda tabur di bumi, akan kembali kepada Anda berlipat 

ganda, sebagai bukti rasa syukur dan cinta kasih. 

55 Demikian juga roh Bapa Anda. Ini adalah balasan tertinggi dan ilahi. Tetapi benihmu harus selalu 

baik dan bersih, sehingga engkau dapat menuai benih itu berlipat ganda dalam buah-buah yang baik. Agar 

jiwa Anda, yang telah ternoda oleh dosa dalam perjalanannya, untuk mencapai pangkuan Allah dalam 

keadaan murni, jiwa Anda harus melalui banyak hal dan memurnikan dirinya sendiri, karena jiwa Anda 

harus datang kepada Bapa tanpa sedikit pun jejak kejahatan, atau bayangan terkecil dari 

ketidaksempurnaan masa lalunya. 

56 Jika ia menghujat Tuhan di bumi, hanya nyanyian cinta kasih yang akan meledak darinya - ketika 

ia mendekati hadirat Penciptanya. 

57 Jiwa, berapa lama engkau akan membuat-Ku menunggu kedatanganmu di puncak gunung? 

58 Di sana, di tempat Aku naik dari salib, Aku menunggumu. 

59 Perlahan-lahan Anda mendekat. Penting untuk membebaskan dirimu dengan terlebih dahulu 

melepaskan dirimu dari harta duniawimu, karena harta benda ini telah merampas jiwa-Ku. 

60 Datanglah kepada-Ku, ke pesta yang telah dipersiapkan oleh Bapamu untukmu, sehingga di 

dalamnya kamu dapat menerima ajaran-ajaran yang menjadi hakmu dan yang merupakan warisanmu. 

61 Pikirkan dengan serius generasi yang akan datang setelah Anda, pikirkan anak-anak Anda. Sama 

seperti Anda telah memberi mereka makhluk fisik, maka Anda berkewajiban memberi mereka kehidupan 

spiritual - yaitu iman, kebajikan dan spiritualisasi. 

62 Saat Aku menyinari Terang-Ku atas umat-Ku yang terkasih, Aku turun kepadamu untuk 

membawakanmu damai sejahtera dari Roh-Ku. Jumlahmu sedikit, tetapi kasihmu kepada-Ku sangat besar. 

63 Dengarkanlah Aku sekarang melalui pembawa suara, karena engkau belum dapat menerima ilham 

ilahi secara langsung. 

64 Pertama-tama Aku harus mempersiapkan tubuh-tubuh ini sehingga getaran pikiran-Ku dapat 

diterima oleh mereka setepat mungkin dan ditransmisikan kepada para pendengar. Perhatikan bahwa 

ketika mereka berbicara, mereka menjelaskan kepada Anda bahwa bukan mereka yang memberi Anda 

instruksi; suara mereka telah memberi tahu Anda: Akulah Guru Ilahi yang berbicara kepada Anda. 

65 Bentuk pewartaan-Ku akan dapat diubah, tetapi esensi rohani dari ajaran-Ku sama: mutlak, tidak 

berubah, di luar ruang dan waktu. Yang Tak Terbatas itu abadi. 

66 Hanya cinta kasih dari roh Anda yang akan berhasil memahami ajaran ini. Mengapa demikian? 

Karena ia sepenuhnya terserap dalam spiritual, dalam esensinya, yaitu kekekalan. 

67 Jika manusia tidak menunjukkan minat untuk mengenal dirinya sendiri, ia menunda 

perkembangannya ke atas dan pemahamannya tentang apa yang memegang Kehidupan Abadi; dan inilah 

alasan mengapa ia belum mampu mencapai realisasi dari pekerjaan terbesarnya. 

68 Engkau dilahirkan di dalam Aku. Kehidupan spiritual dan material yang telah Anda terima dari 

Bapa. Dan dalam arti kiasan, Aku dapat mengatakan kepada Anda bahwa pada saat yang sama ketika 

Anda dilahirkan di dalam diri-Ku, Aku juga dilahirkan di dalam diri Anda. 

69 Aku lahir di dalam hati nuranimu, bertumbuh di dalam perkembanganmu dan menyatakan diri-Ku 

sepenuhnya di dalam karya-karya kasihmu, sehingga engkau dapat berkata dengan sukacita: Tuhan 

menyertai Aku. 

70 Aku sedang mempersiapkan kalian seperti anak-anak kecil, karena waktunya sudah dekat ketika 

lonceng akan berbunyi dengan gembira, berbunyi untuk kemenangan dan dengan sukacita 

memproklamasikan kebangkitan spiritual umat manusia. 

71 Dengarkanlah Aku dalam keheningan, dan renungkanlah dalam hati, wahai umat. Besok 

menantimu, itu adalah jalan yang harus kau tempuh untuk mencapai-Ku. Tetapi setelah tercerahkan oleh 

cahaya pengajaran-Ku, engkau akan dapat membimbing dirimu sendiri dengan apa yang telah engkau 

pelajari dan pahami. Ketuklah pintu-Ku, Akulah satu-satunya yang membukanya, Akulah Guru yang 

menyingkapkan. Mintalah, mintalah dan itu akan diberikan kepada Anda. 
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72 Di padang gurun perjalanan hidup yang panjang, Kristus adalah oasis. Tetapi penting bagi Anda 

untuk memiliki iman sehingga Anda tahu bagaimana menemukan-Nya di saat-saat kesepian atau ketakutan 

Anda. 

73 Aku mengajarimu penyangkalan diri dan penolakan terhadap semua kemuliaan palsu dunia. Tetapi 

banyak yang tidak dapat menangkap pelajaran ini karena tampaknya mustahil bagi mereka untuk 

membayangkan hidup tanpa kemewahan, tanpa kesenangan dan tanpa kekayaan. Tetapi di masa yang 

penuh penderitaan ini, dan dengan pengalaman yang diperoleh dalam pelajaran kehidupan, mereka akan 

terbangun atas kemauan mereka sendiri terhadap cahaya kebenaran. Betapa hebatnya keheranan umat 

manusia segera setelah ia menemukan bahwa jika ia membebaskan dirinya dari materi dan hanya 

memisahkan dirinya dari yang tidak berguna, ia akan merasakan di dalam dirinya sendiri bagaimana 

makhluk baru muncul untuk kehidupan baru. 

74 Murid-murid yang terkasih, yang di antara mereka Aku sendiri menghitung mereka yang datang 

terakhir: Setelah kepergian-Ku, hanya mereka yang akan merasakan kehadiran-Ku yang telah 

mempersiapkan diri mereka sendiri. Beberapa orang acuh tak acuh ketika saya berbicara tentang hal ini 

kepada Anda karena mereka berpikir bahwa tahun-tahun akan berlalu sampai saat itu. Kali ini akan 

menjadi seperti sesaat. Aku akan memenuhi tugas-Ku sebagai Guru, tetapi ketika sinar-Ku turun untuk 

terakhir kalinya pada akhir tahun 1950, Aku tidak akan pernah lagi menggunakan organ pemahaman 

manusia untuk membuat diri-Ku dikenal dalam bentuk ini. Percayalah kepada-Ku, murid-murid, karena 

Aku akan menepati firman-Ku yang diberikan kepadamu untuk tidak meninggalkanmu sendirian. Aku 

akan membuatmu merasakan Kehadiran-Ku, Aku akan menginspirasimu, Aku akan menghiburmu. 

Berjaga-jagalah sekarang dan berjaga-jagalah di akhirat, sehingga engkau tidak akan pernah lengah: 

bahwa orang yang diam-diam mencoba merampok warisanmu akan menemukanmu dalam keadaan 

waspada, atau bahkan orang sakit yang memanggilmu ke tempat tidurnya di tengah malam untuk 

memberinya balsem cintamu. 

75 Dengan sangat jelas Aku telah berbicara kepadamu sehingga engkau dapat memahami-Ku. Tetapi 

engkau semua telah menyebabkan Aku memindahkan Firman-Ku pada tingkat materi untuk beberapa 

waktu, karena engkau semua masih memiliki perkembangan spiritual yang terlalu sedikit untuk 

memahami-Ku. Tetapi ketika kepergian-Ku sudah dekat, Firman-Ku akan memiliki makna spiritual yang 

lebih tinggi di bibir para pembawa suara. 

76 Sejauh ajaran-Ku memberikan wahyu yang lebih besar lagi, engkau semua harus berusaha untuk 

memperbaiki kesalahanmu, memperbarui hidupmu dan memisahkan dirimu dari setiap keburukan dan 

setiap kecenderungan buruk. Jika engkau telah menjadi murni di dalam hatimu dan engkau berbicara 

tentang Pekerjaan-Ku, engkau harus dipercayai dan dianggap sebagai murid-murid Yesus yang benar-

benar memberitakan Ajaran-Nya dengan teladan dan perbuatan kasih. Ini adalah pakaian rahmat yang 

harus selalu Anda kenakan dan yang dengannya Anda dapat membedakan diri Anda dari sesama manusia. 

77 Sebarkanlah dirimu di atas bumi sebagai nabi-nabi Keilahian-Ku, bangunkanlah umat manusia 

yang tertidur, beritahukanlah kepada mereka bahwa keadilan sudah dekat. Katakan padanya bahwa Sodom 

telah diperingatkan tetapi tidak mendengarkan nabi Allah, dan hari penghakimannya datang tak 

terelakkan. 

78 Kekuatan alam hanya menunggu waktu untuk melepaskan diri dari dunia dan untuk membersihkan 

dan memurnikan bumi. Semakin berdosa dan arogan suatu bangsa, semakin berat keadilan-Ku akan 

menimpanya. 

79 Keras dan tuli adalah inti dari kemanusiaan ini. Cawan kepahitan harus datang kepadanya sehingga 

ia bisa mendengar suara hati nurani, suara hukum dan keadilan ilahi. Semua itu demi keselamatan dan 

kehidupan kekal jiwa-jiwa. Merekalah yang saya cari. 

Damai sejahtera-Ku menyertai Anda! 
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Instruksi 139 
(dari tahun 1945) 

1 Selamat datang, kalian anggota umat-Ku, karena kalian telah mengetahui bagaimana menahan 

badai dan cobaan dengan kesabaran dan kehadiran pikiran. Aku telah melihat engkau berdoa dan berjaga-

jaga di saat-saat sulit, dan Aku juga telah mendengar engkau memberkati kehendak-Ku ketika penderitaan 

menimpamu. Aku kemudian menghargai iman dan niat baikmu dan mengirimkan damai sejahtera-Ku 

kepadamu karena engkau adalah perahu yang menerjang badai tanpa terbalik. 

2 Aku juga memberkati mereka yang melupakan penderitaan mereka sendiri dan "berjaga-jaga" 

demi kedamaian dunia, atau mengunjungi orang sakit di tempat tidur kesakitan, karena Aku tidak akan 

meninggalkan jasa-jasa ini tanpa imbalan. 

3 Selama perang di mana dunia telah hidup, engkau telah bersatu dalam doa hari demi hari, dan 

sesungguhnya Aku berkata kepadamu bahwa Aku tidak berhenti melakukan banyak mukjizat di antara 

sesama manusia yang engkau banyak meminta kepada-Ku. Jangan biarkan doamu menjadi lemah, wahai 

umat-Ku. Saya katakan kepada Anda bahwa "Masa Prapaskah" belum berakhir, meskipun bangsa-bangsa 

mengatakan bahwa perang telah berhenti. Tidak, Israel, selama perdamaian bangsa-bangsa tidak 

didasarkan pada cinta kasih satu sama lain, Anda harus terus berjaga-jaga dan berdoa serta memenangkan 

hati untuk pekerjaan perdamaian dan persaudaraan ini. 

4 Segera Anda akan menyadari bahwa perdamaian yang dibicarakan orang-orang saat ini adalah 

palsu, bahwa perdamaian itu hanya membawa gencatan senjata di tengah-tengah perjuangan mereka yang 

tidak manusiawi, untuk kemudian melanjutkan pekerjaan penghancuran mereka. 

5 Tersebar di seluruh dunia adalah mereka yang memiliki tugas untuk berdoa dan mengawasi 

perdamaian umat manusia. Di antara mereka adalah umat-Ku yang Aku perintahkan dengan Firman-Ku. 

Anda semua memiliki tugas untuk membangun kuil spiritualisasi, tempat suci perdamaian, di dalam hati 

orang-orang yang merupakan saudara-saudari Anda. Ketika tempat suci rohani ini naik ke ketinggian 

surgawi dan orang-orang menemukan hubungan langsung dengan Tuhan mereka di dalamnya, Anda akan 

dapat mengatakan bahwa Anda telah menabur benih yang Aku percayakan kepada Anda di dunia saat ini. 

6 Hai manusia, kuatkanlah dirimu dalam Firman-Ku dan percayalah bahwa hati nuranimu akan 

memberitahukan kepadamu jika apa yang kamu lakukan sesuai dengan ajaran Ajaran-Ku. Berdoalah agar 

roh dan pikiran Anda dapat berjuang untuk menghalau peperangan. Jangan menjadi putus asa, jangan 

sampai pengaruhnya mengacaukan akal sehat atau perasaan Anda. 

7 Ketika salah satu dari Anda berdoa, ia tidak menyadari apa yang sedang ia capai dengan 

pikirannya secara spiritual; oleh karena itu, ketika Anda berdoa untuk sesama Anda - untuk orang-orang 

yang sedang menghancurkan diri mereka sendiri dalam peperangan - Anda harus tahu bahwa roh pada 

saat-saat itu juga sedang melakukan pertempuran mental melawan kejahatan, dan bahwa pedang Anda, 

yang merupakan perdamaian, akal sehat, keadilan, dan keinginan untuk kebaikan bagi mereka, sedang 

beradu melawan senjata-senjata tentara pembalasan, kesombongan. 

8 Ini akan menjadi waktu ketika orang-orang akan menyadari kekuatan doa. Agar doa memiliki 

kekuatan dan cahaya yang nyata, penting bagi Anda untuk mengirimkannya kepada-Ku dengan cinta 

kasih. 

9 Aku tidak berbicara tentang mengirimkan pemikiran kepada sesamamu dengan niat jahat, karena 

Aku tidak pernah memberimu senjata untuk digunakan untuk tujuan yang tidak jujur, karena ketika ambisi 

atau kebencian membutakanmu, engkau menggunakan apa yang paling suci bagimu dan menggunakannya 

untuk melukai dan bahkan membunuh dirimu sendiri. Saya menginspirasi Anda untuk berperang sejati 

melawan kejahatan dan mengungkapkan kepada Anda senjata mana yang paling kuat dan tak terkalahkan 

sehingga Anda bisa menang. Oleh karena itu, Aku menasihatimu untuk pertama-tama memurnikan hatimu 

dan kemudian bangkit kepada-Ku, di mana engkau akan mengisi dirimu dengan cahaya dan kekuatan, dan 

kemudian mengirimkan pikiranmu seperti kilatan cahaya di antara bangsa-bangsa yang tidak memiliki 

kedamaian dan di antara orang-orang yang tidak memiliki harapan. 

10 Terimalah rahmat-Ku, wahai manusia. Engkau para pria dan wanita yang masa-masa terakhir ini 

sangat kejam, engkau rumah-rumah yang menderita karena rasa sakit - rasakan damai sejahtera-Ku di 

mana makanan sehari-hari telah berubah menjadi kepahitan, rasakan kelembutan belaian-Ku. 
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11 Orang-orang saat ini harus berjuang keras untuk mencari nafkah. Tetapi Bapa berkata kepadamu: 

Aku akan melipatgandakan kekuatanmu sehingga engkau tidak akan putus asa. 

12 Nyalakanlah dalam diri kaum muda cinta kasih kepada sesama, berikanlah kepada mereka cita-cita 

yang besar dan mulia, karena kaum mudalah yang esok hari akan berjuang untuk mencapai eksistensi di 

mana keadilan, cinta kasih dan kebebasan suci dari roh bersinar. Persiapkanlah dirimu, karena peperangan 

besar yang dibicarakan dalam nubuatan belum tiba. 

13 Pertimbangkan bahwa semakin besar perkembangan yang dicapai umat manusia, semakin besar 

pula senjata yang digunakannya dalam perjuangannya. Jangan tidur, hai umat yang terkasih, dan 

bersiaplah untuk bekerja bagi Penyebab-Ku. 

14 "Perang" baru sedang mendekat. Di dalamnya semua kemampuan dan kekuatan manusia akan 

mengambil bagian, dan penting bagi anak-anak bangsa ini, yang akan diberikan untuk hidup dalam ujian 

ini, harus tahu bagaimana melewatinya dengan standar kebenaran mereka dan meninggalkan jejak 

spiritualisasi yang mendalam. 

15 Para ilmuwan, teolog, cendekiawan, filsuf - mereka semua akan bersiap-siap untuk pertempuran 

besar di mana kebohongan dan kejahatan akan dihancurkan dan yang baik dan benar akan muncul sebagai 

pemenang. 

16 Besarlah kebingungan manusia sebelum pencerahan datang kepada mereka: karena di antara 

manusia akan ada beberapa orang yang memiliki iman yang besar dan akan kehilangan iman itu, yang lain 

akan mengubah keyakinan mereka, dan beberapa orang akan pergi dari satu pintu ke pintu lain, dari agama 

ke agama lain, untuk mencari kebenaran bagi roh mereka. Adalah penting bahwa seluruh jalan harus 

dilalui sehingga semua kejahatan dapat diusir dari jiwa dan lenyap dari hati. 

17 Anda akan melihat pria dan wanita muncul di jalan-jalan, di kota-kota dan desa-desa, di depan 

umum menyatakan diri sebagai utusan Tuhan dan mengklaim bahwa mereka adalah nabi atau utusan 

Tuhan. Tetapi bahkan hari ini pun Aku berkata kepadamu untuk berhati-hati agar kamu dapat mengenali 

mereka dari pekerjaan mereka. Jangan pernah mengatakan bahwa engkau adalah nabi, pelihat atau rasul, 

tetapi selalu berikan bukti kasih karunia-Ku dengan pekerjaanmu, semua yang telah Kupercayakan 

kepadamu dan pengajaran yang telah Kutempatkan di dalam hatimu. Maka bukan lagi bibirmu yang akan 

mengatakan apakah engkau nabi atau rasul atau murid-Ku - sesama manusia akan mengatakannya demi 

pekerjaan yang mereka lihat engkau lakukan. Saya katakan lagi kepada Anda untuk tetap berdoa sampai 

Anda melihat perdamaian kembali ke bangsa-bangsa dan sukacita ke semua rumah di dunia. 

18 Di jaman ini, roh Bapa anda hadir ketika Ia mendengar panggilan anda. Dengarkanlah Firman-Ku, 

yang merupakan makanan bagi rohmu. Sejak hari berakhirnya Firman-Ku, kamu akan saling membantu 

seperti yang telah kamu lakukan sejak saat itu, tetapi setelah itu, seperti burung ketika mereka 

mengepakkan sayapnya, kamu akan belajar mengepakkan sayapmu dan menjadi lebih mandiri. Kemudian, 

melalui peningkatan spiritualmu, engkau akan mampu menjangkau-Ku untuk menerima inspirasi dan 

kedamaian. 

19 Berjaga-jagalah, jangan biarkan tidur menguasai hatimu dan menaklukkan rohmu, karena waktu 

terus berlalu dan akan tiba saatnya engkau akan terbangun dan menangisi waktu yang hilang. Kemudian 

Anda akan ingin menggantikan momen dan kesempatan yang tidak terpakai itu, tetapi Anda tidak akan 

dapat melakukannya; karena sementara beberapa orang akan berada di usia tua, yang lain akan berada 

dalam roh di alam barzakh. Anda kemudian akan meminta belas kasihan dan kemurahan hati dari Bapa 

anda tanpa menyadari bahwa anda sendirilah yang tidak memiliki belas kasihan atau kemurahan hati 

terhadap jiwa anda sendiri. 

20 Kasihanilah sesama manusia, yang sama halnya dengan mengasihani diri sendiri. Jika Anda tidak 

memenuhi tugas ini, Anda akan menjadi orang pertama yang menangis, karena Anda akan melihat bahwa 

tangan Anda, yang penuh dengan hadiah, akan kosong, bahwa balsem penyembuh yang Anda gunakan 

untuk menyembuhkan orang sakit akan lenyap, dan kemampuan untuk membebaskan orang yang 

kerasukan juga akan hilang. Jadilah rendah hati sehingga anda tidak menilai kehilangan karunia-karunia 

rohani anda, jangan mencoba untuk terlihat lebih tinggi dari sesama anda. Lakukanlah apa yang Aku 

lakukan kepada murid-murid-Ku pada Perjamuan Kudus. 

21 Aku menunjukkan kesalahanmu - bukan untuk menghakimimu, tetapi agar kamu dapat 

memperbaiki jalanmu dan menjadi orang-orang yang taat dalam mengikuti ajaran-Ku. 
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22 Apa yang saya lakukan dengan Anda akan menjadi kebaikan bagi generasi yang akan datang. 

Tetapi jangan lupa bahwa - untuk mengajar kalian - Aku tidak pernah menyinggung perasaan kalian atau 

membuat hati kalian berdarah. Belajarlah untuk meluruskan pohon yang telah tumbuh bengkok, dan juga 

untuk menata jalan setapak. 

23 Keadilan saya sangat bagus. Tetapi ketika saya berbicara tentang hal itu kepada Anda, saya tidak 

mengancam Anda, itu hanya untuk mengisi hati Anda dengan rasa takut. Aku berbicara kepadamu dengan 

kejujuran, karena kebenaran-Ku akan ada di dalam dirimu masing-masing, dan jika engkau tidak ingin 

meneteskan air mata besok, dapatkan pahala hari ini. 

24 Setiap pekerjaanmu dicatat oleh-Ku, dan pekerjaan yang menyenangkan Aku gunakan sebagai 

benih yang harus Aku pelihara sampai berlipat ganda di antara manusia. 

25 Jangan mencari-Ku sebagai hakim, karena engkau akan mendengar suara-Ku yang penuh dengan 

keadilan dan kekerasan; carilah Aku sebagai 

Guru dan sebagai seorang ayah. Apa yang Anda harapkan untuk besok? Apakah Anda ingin menebus 

pelanggaran Anda di akhirat? Apakah Anda sudah ingin mempersiapkan jalan yang penuh duri bagi jiwa 

Anda? Saya tidak menyangkal jasa-jasa Anda, tetapi semua itu masih seperti gandum muda yang di 

sampingnya tumbuh rumput liar. 

26 Praktikkan ajaran-Ku dengan percaya kepada-Ku, karena saat engkau memenuhi Firman-Ku, Aku 

akan menjagamu dan engkau. Mengapa saya melihat sebagian kuat dan sebagian lagi lemah? Karena yang 

kuat belum memahami bagaimana mengkomunikasikan kekuatan mereka kepada yang lemah. 

27 Satukan semua dan semua akan menjadi kuat. Saling mengasihi dan bersatu dengan persaudaraan, 

maka Anda akan melihat semak belukar yang lemah menjadi pohon yang berdaun lebat. Terimalah semua, 

karena tidak ada seorang pun yang tahu tugas yang dibawa oleh sesamanya. Tidak ada yang tahu masa 

lalunya, jadi tidak ada yang harus berpaling dari Anda. Semakin canggung atau bodoh sesama manusia, 

semakin besar belas kasihan dan kasih sayang yang harus Anda miliki untuk mereka, mengingat bahwa 

mereka adalah orang-orang yang telah jatuh, orang-orang yang tidak mengerti bagaimana cara 

menginjakkan kaki mereka di jalan yang aman. Dari hati yang sekeras batu, saya tahu bagaimana 

membuat hati yang memancarkan kelembutan; Anda juga bisa melakukan ini. 

28 Sucikanlah hatimu sehingga perbuatanmu menjadi murni. Ingatlah bahwa pohon yang buruk tidak 

akan pernah bisa menghasilkan buah yang baik. 

29 Untuk tujuan ini, Aku telah memanggilmu pada saat ini untuk menjadikanmu pohon-pohon yang 

menawarkan keteduhan dan perlindungan bagi para pejalan; mereka yang telah memahami hal ini telah 

membuka hati mereka untuk berkata kepada-Ku: Hari ini aku tahu bahwa aku adalah makhluk-Mu dan 

bahwa aku telah diutus untuk memenuhi tugas yang sulit dan mulia. Aku tahu bahwa di dalam Engkau aku 

memiliki asal-usulku dan bersama-Mu adalah akhir hidupku. 

30 Ya, Akulah jalannya. Setiap orang yang ingin berjalan di atasnya, pikullah salibnya dan ikutlah 

Aku. Agar Anda dapat berjalan di jalan ini, saya hanya meminta agar Anda mengasihi Bapa Anda di 

dalam saudara-saudari Anda sendiri. Inilah hukum atau jalannya: mengasihi Allah dan mengasihi sesama. 

Ini adalah hukum yang telah menerangi jalan manusia sepanjang masa. 

31 Dengan satu cinta, aku telah mencintai kalian semua. Mengapa Anda semua tidak boleh saling 

mengasihi dengan cara yang sama? Bangsa-bangsa menantikan kedatangan para utusan perdamaian. 

Bangsa-bangsa di bumi meratapi kesengsaraan mereka seperti domba-domba yang tersesat yang 

menantikan kedatangan Sang Gembala, Dia yang akan menyatukan mereka dalam satu rintangan. 

32 Persiapkan dirimu, karena waktunya sudah dekat ketika kamu akan menerima instruksi ini 

(langsung) dari Roh-Ku, karena instruksi ini tidak akan lagi diberikan oleh manusia mana pun di bumi. 

Tidak ada seorang pun yang akan melakukan apa pun tanpa terlebih dahulu menerima petunjuk Ilahi. Saya 

tahu jalannya dan tidak ingin Anda meneteskan air mata karenanya. Saya akan memperlengkapi Anda 

sebelumnya dan menunjukkan waktu untuk memulai "pekerjaan hari ini". 

33 Komunitas dan sekte agama besar saling berkonsultasi, mereka mempersiapkan diri untuk 

konfrontasi karena mereka mengantisipasi pertempuran. Engkau juga berkonsultasi, persiapkan dirimu dan 

berdoalah agar engkau tidak terkejut; karena jika engkau tidak melakukannya, Ajaran-Ku akan dikutuk 

dan difitnah oleh manusia, Roh-Ku akan menerima semua fitnah, dan Aku akan menunjukkan mukjizat 

kepadamu, sama seperti Yesus di Kalvari. 
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34 Roh Anda sedang bangkit menuju kehidupan yang lebih tinggi. Cita-cita dunia yang lebih baik 

sudah mulai terbentuk di dalamnya. 

35 Saya mengajarkan Anda untuk mendapatkan kedamaian pikiran dan menjaganya sebagai harta 

karun roh yang sejati. Firman-Ku akan membebaskanmu dari kejahatan di Waktu Ketiga ini dan 

menjauhkanmu dari jalan yang tidak pasti di mana engkau telah mengembara dan menderita begitu lama. 

36 Suara-Ku akan memanggil di pintu-pintu setiap hati, dan itu akan menjadi Roh yang menjawab 

dari dalam diri setiap manusia. 

37 Beberapa orang akan segera mengenali panggilan-Ku. Yang lain akan bertanya pada diri mereka 

sendiri dengan ragu-ragu siapa yang memanggil. Maka, secara bertahap, satu per satu, mereka akan 

berangkat dan berjuang menuju cahaya. 

38 Betapa mulianya kebangkitan roh ketika manusia bertanya kepada dirinya sendiri: Siapakah yang 

menggerakkan di dalam diriku? Dari mana inspirasi saya berasal, dan siapa yang menginspirasi saya untuk 

berbuat baik? 

39 Firman-Ku juga mengajarkanmu untuk membaca rohmu, untuk menembusnya, untuk menemukan 

esensinya, yaitu terang, kebenaran, cinta kasih, ketaatan dan kemurnian. 

40 Ketika manusia menemukan dirinya secara rohani, maka ia akan merasakan kehadiran Bapa di 

dalam dirinya. Tetapi jika ia tidak tahu siapa dirinya atau dari mana asalnya, ia merasa Aku jauh, asing, 

tidak terjangkau, atau ia tetap mati rasa. 

41 Hanya roh yang terbangun yang bisa menembus alam kebenaran. Manusia tidak akan mampu 

mengenalinya dengan ilmu pengetahuannya saja. 

42 Aku melihat bahwa manusia berjuang untuk mendapatkan pengetahuan, ketenaran, kekuatan, 

kekayaan dan kekuasaan, dan Aku menawarkan mereka sarana untuk mencapai semua ini - tetapi dalam 

kualitas yang benar dan esensial, dalam kebenaran spiritualnya, bukan dalam hal lahiriah dan tipu muslihat 

dunia, bukan dalam hal yang fana dan menipu. 

43 Ketika manusia mengabdikan dirinya pada materi dan mengurung dirinya dalam ruang kecil dunia 

seperti dunia Anda, ia menjadi miskin, ia membatasi dan menekan jiwanya, tidak ada yang tersisa baginya 

kecuali apa yang dimilikinya atau apa yang diketahuinya. Maka menjadi penting baginya untuk kehilangan 

segalanya, sehingga ia dapat membuka matanya terhadap kebenaran, dan setelah menyadari kesalahannya, 

mengalihkan pandangannya kembali kepada Yang Kekal. 

44 Tidak ada yang lebih baik daripada ajaran-Ku, yang diilhami oleh cinta ilahi untukmu dan 

menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Siapakah yang lebih baik daripada saya yang bisa mengajarkan 

Anda untuk memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan dan kepada Kaisar apa yang 

menjadi milik Kaisar? 

45 Inilah sebabnya mengapa Aku telah membuat suara-Ku terdengar sekali lagi di duniamu, karena 

Aku telah melihatmu tersesat dalam lautan kegelapan dan kesalahan. 

46 Cahaya Cinta-Ku akan menyalakan pelita iman di dalam hati yang berada dalam kegelapan dan 

Kerahiman-Ku akan membangunkan mereka yang telah mati bagi Kerajaan-Ku. 

47 Siapa pun yang tidak mengerti bagaimana menemukan makna Firman ini akan dapat berpendapat 

bahwa ajaran-Ku adalah kuk yang menahan manusia dan memperbudaknya. Tetapi siapa pun yang mampu 

memberikan penafsiran yang benar akan merasakan seluruh dirinya dibanjiri cahaya dan kegembiraannya 

tidak terbatas. Nyanyian pujian dari dalam jiwanya akan meledak dari jiwanya, membawanya kepada 

kehidupan yang harmonis yang akan menjadi bentuk penyembahan yang terbaik bagi-Ku. 

48 Siapa pun yang berjalan di dalam Hukum-Ku tidak akan jatuh, betapapun ia diuji. Iman akan 

memberinya kekuatan yang diperlukan untuk menjadi pemenang. Betapapun pahitnya cawannya, ia tidak 

akan pernah menghujat. Ia akan bersabar dan tahu bagaimana berharap, sebagaimana kehendak Tuhannya. 

Dia yang mempraktikkan ajaran-Ku dengan cara ini akan memperoleh pahala, sehingga mukjizat-Ku akan 

terungkap dalam dirinya. 

49 Keyakinan, pengabdian dan kerendahan hati terhadap apa yang telah Aku tetapkan akan membuat 

jalan cobaan menjadi lebih pendek, karena dengan demikian Anda tidak akan menempuh jalan penderitaan 

lebih dari sekali. Tetapi jika pemberontakan, ketidakpuasan dan bahkan penghujatan muncul dalam 

pencobaan, kunjungan akan berlangsung lebih lama, karena Anda harus menempuh jalan itu lagi sampai 

pelajarannya dipetik. 
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50 Hidup adalah pelajaran konstan bagi jiwa-jiwa. Ketika alam semesta terbentuk di bawah perintah-

Ku, alam semesta tidak memiliki tugas lain selain ini: untuk mengajar. Hidup adalah wadah dan 

perjuangan bagi jiwa. Ini bukanlah kebahagiaan mutlak seperti yang diinginkan banyak orang. Sukacita, 

kemenangan, kedamaian, atau kebahagiaan berada di luar semua perjuangan, di luar batu ujian ini. 

Kebahagiaan roh dengan segala kebahagiaannya terdiri atas kesempurnaan roh. 

51 Pahamilah kebenaran ini sehingga Anda tidak sembarangan melewatkan buku yang menunjukkan 

halaman-halaman hikmat yang baru kepada Anda dari hari ke hari. Didiklah jiwa Anda sedemikian rupa 

sehingga menjadi pengamat yang baik. Didiklah pikiranmu melalui perenungan, berdoalah dengan doa 

yang sesuai dengan roh, peka pikiran dan hati sehingga engkau dapat menerima pesan-pesan ilahi-Ku, dan 

pelajari bahasa rohani dari kehidupan yang mengelilingimu, yang akan menunjukkan jalan menuju 

kesempurnaan. 

52 Untuk menolongmu, Aku turun ke dalam hatimu yang letih untuk memberikan kehidupan baru. 

53 Ketika pikiran para pembawa suara ini naik kepada-Ku dalam kemurnian, Firman-Ku mencapai 

roh secara langsung. Firman yang sederhana, yang telah menggerakkan orang-orang besar, akan 

melakukan mukjizat mengembalikanmu kepada-Ku, wahai umat-Ku yang terkasih, karena sejak lama 

engkau telah menyimpang dari jalan kebenaran. Engkau telah lupa bahwa engkau membawa-Ku di dalam 

dirimu, dan ketika engkau datang untuk mendengarkan-Ku, engkau merasakan Hadirat-Ku bersinar 

kembali seperti bintang terang yang menerangi hatimu. 

54 Aku menerimamu, tetapi sebelum Aku melakukannya dengan bagian manusiamu, Aku berpaling 

kepada rohmu, yang merupakan anak sejati Keilahian-Ku. Di dalam roh ada hati nurani, kecerdasan, dan 

melaluinya Aku akan membiarkan inspirasi dan pikiran-Ku mencapai manusia. 

55 orang-orang yang Aku cintai tanpa batas, sebuah pikiran-Ku yang telah menjadi kata di bibir para 

pembawa suara ini bagaikan jalan yang penuh cahaya bagi rohmu. 

56 Dengarkan aku: Jadilah rendah hati di dunia ini dan taburkanlah kebaikan di dalamnya, agar Anda 

dapat menuai buahnya di surga. Jika tidak menyenangkan bagimu untuk memiliki saksi-saksi ketika 

engkau melakukan kejahatan, mengapa menyenangkan bagimu untuk memiliki mereka ketika engkau 

melakukan perbuatan baik? Apa yang dapat engkau banggakan, karena engkau hanya melakukan 

tugasmu? 

57 Pahamilah bahwa pujian itu berbahaya bagi jiwa Anda karena Anda masih belum berpengalaman 

dan manusiawi. Mengapakah, segera setelah anda melakukan pekerjaan yang baik, anda mengharapkan 

Bapa anda memberikan pahala kepada anda? Orang yang berpikir seperti itu tidak bertindak tidak egois, 

dan karena itu kedermawanannya palsu, dan kasihnya jauh dari kebenaran. 

58 Biarlah dunia melihat bahwa engkau melakukan perbuatan baik, tetapi bukan dengan maksud 

menerima penghargaan, tetapi hanya demi memberikan teladan dan ajaran yang baik serta bersaksi tentang 

kebenaran-Ku. 

59 Di semua tempat di alam semesta ada malaikat-malaikat Tuhan, menyebarkan belas kasihan dan 

cinta kasih mereka di antara semua anak Tuhan. Dalam keheningan rohani, mereka tak henti-hentinya aktif 

dalam melakukan kebaikan bagi saudara-saudari mereka. Kapankah Anda melihat mereka datang ke Bumi 

untuk menyombongkan diri tentang apa yang telah mereka berikan kepada Anda atau bantuan yang telah 

mereka berikan kepada Anda? 

60 Jadilah rendah hati, karena khayalan manusia tentang keagungan, kesombongan dan kesia-

siaannya adalah milik bumi, adalah kualitas material, dan bersama mereka Anda tenggelam ke dalam 

kubur. Roh hanya memelihara apa yang bisa dibawa ke ketinggian surga, apa yang bisa bersinar dalam 

terang. Jika kebesaran itu tidak bersifat rohani, jika itu hanya kesia-siaan, besok ia akan menderita 

penderitaan dalam jiwanya. 

61 Ada kebenaran dan kepalsuan, dan penting bagi Anda untuk mengetahui kedua jalan itu sehingga 

dalam pilihan Anda, Anda dapat mengikuti jalan yang benar. Bukalah mata anda, bangkitkan roh anda, 

sempurnakan indra anda sehingga anda bisa melihat kasih Bapa anda di dalam semua ciptaan-Nya. Aku 

telah memberimu segalanya tanpa meminta apa pun darimu untuk-Ku. Jika dalam kurangnya pemahaman 

Anda, Anda seharusnya mengatakan bahwa banyak yang saya minta untuk semua yang telah saya berikan 

kepada Anda, Anda salah. Jika Aku meminta sesuatu atau banyak hal dari Anda, itu hanya untuk kebaikan 

Anda, untuk kebahagiaan Anda dalam kekekalan. 
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62 Anda harus memberikan pertanggungjawaban kepada Bapa atas segala sesuatu yang telah Anda 

lakukan dalam hidup. Tetapi, bagaimana Anda akan membungkam suara hati nurani pada saat yang paling 

penting itu? Apa yang akan anda jawab ketika roh anda mendengar suara Tuhan yang mengatakan bahwa 

anda tidak akan pernah bisa membenarkan kejahatan? 

63 Hanya usaha untuk memulihkan anda dari kejatuhan, kasih dan semangat yang dengannya anda 

berjalan di jalan pemulihan, yang akan menyebabkan jejak dan noda dosa menghilang dari diri anda untuk 

menunjukkan bahwa anda murni di hadapan Hakim Ilahi. 

64 Pelajari semua ini di sini. Ingatlah bahwa di mana minat Anda berada, di situ pula pikiran dan hati 

Anda berada. Jika mereka bersifat material, Anda akan dimaterialisasikan, jika mereka bersifat spiritual, 

Anda akan berada di jalan menuju kesempurnaan. 

65 Hiduplah di bumi seperti yang diajarkan oleh Firman-Ku kepadamu. Rasakan perjuangan, cintai 

dan perjuangkan yang baik, nikmati semua yang telah Kupercayakan kepadamu, tetapi biarkan rohmu 

melayang seperti awan di ruang tak terbatas yang penuh dengan kemurnian dan cinta. 

66 Sia-sia saja manusia mencari kesenangan sempurna dalam materialisme yang kejam. Semuanya 

sedih dan kosong tanpa kehadiran Bapa. Ia adalah sukacita sejati. 

67 Biarkan semua pikiran buruk pergi dari Anda dan kenakanlah pikiran-pikiran mulia. Kebahagiaan 

tidak terletak pada apa yang dimiliki seseorang secara material, tetapi pada apa yang dikenali secara 

spiritual. Mengetahui berarti memiliki dan bertindak sesuai dengan itu. 

68 Orang yang memiliki pengetahuan sejati adalah orang yang rendah hati. Dia tidak bangga dengan 

ilmu duniawi, yang hanya berusaha untuk mengetahui segala sesuatu (duniawi) dan mengingkari segala 

sesuatu yang belum digenggamnya. Dia yang membawa cahaya pengetahuan yang diilhami di dalam 

dirinya mampu menerima wahyu pada waktu yang tepat, sama seperti dia juga tahu bagaimana 

mengharapkannya. Banyak yang menyebut diri mereka cendekiawan, tetapi matahari, yang bersinar dalam 

cahaya penuh hari demi hari, telah menjadi misteri bagi mereka. 

69 Banyak orang yang percaya bahwa mereka mengetahui segalanya, tetapi sesungguhnya Aku 

berkata kepadamu, semut yang tanpa disadari melintasi jalan mereka, juga mengandung misteri yang tak 

terselami bagi mereka. 

70 Orang akan dapat menjelajahi banyak keajaiban alam, tetapi selama mereka tidak melakukannya di 

jalan cinta kasih ilahi, mereka tidak akan mencapai kebijaksanaan sejati yang ada dalam kehidupan abadi 

jiwa. 

71 Kalian manusia, mendekatlah kepada-Ku. Anda tidak perlu memutar otak untuk menemukan 

rahasia dan misteri. Anda hanya perlu membuka hati Anda dengan kunci iman. 

72 Milikilah kehendak yang teguh untuk pergi kepada Bapa, untuk bersama-Nya, untuk masuk ke 

tempat kediaman-Nya, dan engkau akan kagum, dan kemudian engkau juga akan melakukan mukjizat 

ketika engkau melakukan kasih dan pengampunan-Ku dalam hidupmu. 

Damai sejahtera-Ku menyertai Anda! 
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Instruksi 140 
1 Aku hadir di tengah-tengahmu untuk mengajarkan rohmu jalan kedamaian, cahaya dan kebaikan. 

2 Aku datang kepada-Mu karena hanya Aku sendiri yang tahu bahwa rasa sakit dan penderitaan yang 

dialami manusia tidak lain adalah kelaparan, kehausan, dan kesengsaraan roh. 

3 Satu orang hari ini dan yang lain besok, mereka akan membuka mata mereka terhadap cahaya 

kebenaran, akhirnya yakin bahwa dengan kesenangan, kekayaan dan kepuasan duniawi mereka tidak akan 

pernah bisa mencapai kesempurnaan mereka, mencurigai bahwa ada sesuatu yang ada di luar materi, yang 

esensi, keindahan dan kebenarannya adalah roti, makanan dan sukacita yang sangat kurang bagi roh. 

4 Agar hati manusia dipenuhi dengan cahaya-Ku, mereka harus terlebih dahulu memurnikan diri 

mereka sendiri dari semua yang ada di dalam diri mereka. Bagaimana engkau akan memenuhi Hukum-Ku 

jika seluruh keberadaanmu dipenuhi oleh materialisme? Pertama-tama ia harus membersihkan dirinya dari 

setiap rasa sakit, kejahatan dan kebencian yang dibawanya di dalam dirinya sendiri sampai ia murni, dan 

kemudian rahmat-Ku akan masuk ke dalamnya. 

5 Ketahuilah bahwa Aku telah menciptakan dalam diri setiap manusia sebuah tempat yang 

diperuntukkan bagi-Ku; tetapi engkau telah menguasainya dan mengisinya dengan ketidakmurnian, 

ketidaksempurnaan dan kecemaran. Inilah kebenarannya, manusia telah mencemarkan dalam dirinya 

sendiri hal yang paling suci yang telah Aku berikan kepada rohnya. 

6 Hanya Aku yang bisa berbelas kasihan kepada manusia, karena kasih sayang telah meninggalkan 

mereka. Hari ini mereka tidak lagi mengetahuinya, dan karena itu Aku datang untuk menunjukkan kepada 

mereka semua kesalahan mereka, yang merupakan penyebab kepahitan mereka. 

7 Apa gunanya agama orang? Saya melihat bahwa mereka semua memiliki iman kepada Tuhan 

sebagai prinsip dan kebaikan sebagai hukum mereka. Apakah Anda mengikuti apa yang diajarkan dan 

diperintahkan agama Anda? Engkau tidak dapat mengatakan kepada-Ku bahwa engkau memenuhinya, 

karena engkau akan membuktikannya salah dengan pekerjaan yang tidak sempurna yang engkau lakukan 

setiap hari di dunia. 

8 Manusia tidak percaya kepada-Ku, tidak mengasihi-Ku, dan tidak menaati-Ku. Kehidupan manusia 

di bumi akan berbeda jika mereka percaya kepada-Ku, mengasihi-Ku dan taat kepada-Ku. 

9 Aku menunjukkan diri-Ku kepada dunia dan memberikan bukti-bukti kehadiran-Ku, kebenaran-

Ku, dan kuasa-Ku sehingga dunia harus mengikuti Aku. Dan bukti terbesar dari kebijaksanaan-Ku Aku 

ungkapkan kepadanya dengan kata: "Saling mengasihi" - kalimat yang sederhana, tetapi mengandung 

rahasia kebesaran sejati, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang telah di-spiritualisasi. 

10 "Kasihilah satu sama lain" adalah perintah terakhir yang Aku tinggalkan kepada murid-murid-Ku 

pada waktu itu. Perintah sama dengan hukum, oleh karena itu, dalam hukum ini untuk mengasihi Anda 

sebagai saudara-saudari di dalam Tuhan, saya menyatukan semua ajaran, semua doktrin tertinggi dan 

perkataan bijak, sehingga Anda akan tahu bahwa cinta adalah hukum yang mengatur kehidupan. 

11 Hanya Kristus, Anak Domba, yang menyatakan terang itu kepada dunia, dan itulah sebabnya saya 

mengatakan kepada anda bahwa saatnya akan tiba ketika semua orang akan bersatu dalam kebenaran 

perintah ini. 

12 Sekarang saatnya manusia mempersembahkan persembahan cinta kasihnya kepada-Ku, seperti 

yang dilakukan oleh semua makhluk ciptaan. Sampai sekarang, umat manusia hanya menawarkan kepada-

Ku empedu dan cuka yang dipegang oleh perwira itu ke bibir-Ku selama penderitaan-Ku. 

13 Tidakkah Anda tahu bahwa kepahitan tidak akan pernah bisa memuaskan dahaga akan cinta? 

Namun, itulah yang selalu engkau tawarkan kepada-Ku. Aku, di sisi lain, membawa mantel belas kasihan 

yang tak terbatas untuk menyelimuti Anda, secangkir anggur kehidupan dan roti Roh, roti kebijaksanaan, 

iman, cinta dan kebenaran untuk mengangkat Anda - bukan di atas salib kesakitan, tetapi di atas gunung 

kesempurnaan. 

14 Murid-murid-Ku tidak boleh mengelilingi praktik-praktik mereka dalam ajaran-Ku dengan misteri. 

Sederhana, kesederhanaan yang Anda temukan di alam. Doa yang saya ajarkan kepada Anda adalah doa 

yang keluar dari hati. Apa yang bisa engkau sembunyikan dari-Ku yang tidak Aku ketahui? Ketika badai 

mengamuk di dalam jiwamu, bagaimana engkau bisa mengatakan kepada-Ku dalam doa yang bukan 

milikmu bahwa engkau tenang dan tidak membutuhkan pertolongan? Rumuskan doa Anda sendiri setiap 
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hari sesuai dengan kebutuhan Anda. Rasakan Aku dekat, dan ketika dunia ini melelahkanmu dengan 

masalah dan kesengsaraannya, datanglah kepada-Ku, berpalinglah juga ke dunia spiritual di mana engkau 

akan menemukan pelindung dan teman, cinta sejati, kasih sayang yang murni, dan engkau akan merasakan 

persahabatan dan penghiburannya. 

15 Aku mengatur dan merenungkan semua dunia, dan aku akan melihat dengan cinta kasih bagaimana 

saudara-saudari yang tinggal di berbagai bidang yang berbeda saling mendekati satu sama lain untuk 

saling setuju dan menjangkau satu sama lain. Kelak, Anda hanya akan menjadi roh, meniru mereka yang 

telah menjadi contoh kebajikan - para pelindung Anda dan pendoa syafaat Anda yang telah Aku izinkan 

untuk memperkenalkan diri mereka di hadapan umat Israel pada saat ini, sehingga mereka dapat 

memenuhi misi besar di antara umat manusia. 

16 Belajarlah untuk hidup untuk waktu yang singkat pada bidang yang lebih tinggi. Terbanglah ke 

daerah-daerah di mana seseorang menghirup kedamaian dan keharmonisan, maka Anda akan merasa lebih 

kuat dan terhibur ketika Anda kembali. 

17 Engkau memiliki segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup dalam Hukum-Ku. Engkau tidak 

dapat mengatakan kepada-Ku bahwa kondisi kehidupanmu tidak memungkinkanmu untuk memenuhinya. 

Bahkan di tengah-tengah pergumulan hidup, Anda dapat berdoa, mengasihi dan berbuat baik kepada 

sesama Anda. 

18 Pintu-pintu Hati-Ku terbuka bagimu untuk masuk dan mempelajari Firman-Ku. 

19 Anda adalah roh-roh yang telah diberi misi sejak awal penciptaan. Engkau adalah percikan Roh-

Ku dan telah dikaruniai akal, kehendak dan kecerdasan. Aku menciptakanmu menurut gambar dan rupa-

Ku, dan karena itu engkau mampu berpikir, merasakan dan mengasihi. 

20 Engkau bagaikan batu mulia yang akan bersinar di zaman ini untuk menyebarkan cahaya di antara 

manusia, bagaikan permata yang kucintai. Bagi-Ku, engkau memiliki nilai yang tak ternilai. Bangunlah 

dan izinkanlah pahat-Ku untuk menghaluskanmu sehingga, yang sudah dipersiapkan, engkau dapat 

bekerja dengan tekun di provinsi-provinsi, membuat Kebenaran-Ku dikenal, memberikan kesaksian 

tentangnya melalui karya cinta sejati. 

21 Apakah engkau mengira bahwa setelah tahun 1950 Aku akan berhenti memanifestasikan diri-Ku di 

antara engkau semua? Memang benar bahwa Firman-Ku akan berakhir melalui pikiran manusia, tetapi 

karunia-Ku akan tetap ada di dalam dirimu. Aku telah mengatakan kepadamu bahwa engkau adalah 

fondasi dunia cinta kasih dan Aku ingin engkau menjadi kuat sehingga engkau membangun bata demi bata 

dan meninggalkan warisan ini kepada generasi yang akan datang. 

22 Penuhi misimu, karena Aku akan membayar dengan kenaikan untuk setiap pekerjaanmu. Jalan 

untuk mencapai tujuan masih panjang, tetapi Anda bisa mempersingkatnya dengan niat baik. 

23 Aku menerima rohmu, karena roh itulah yang dapat melambung ke ketinggian kesempurnaan. Aku 

mengharapkan kalian untuk merohanikan diri kalian sehingga kita bisa menjadi satu, karena kalian semua 

akan menyatu dengan-Ku. Sementara itu, saya sedang mencerahkan roh Anda. 

24 Engkau akan menang melalui cobaanmu dan Aku akan menyambutmu. Kasih-Ku yang datang 

untuk menyambutmu. Kasih-Ku tidak bertanya bagaimana engkau datang, hanya berkata: datanglah. 

25 Agar engkau dapat masuk ke Hadirat-Ku dengan rohmu yang tenang, jagalah dia, karena dia 

adalah keberadaanmu yang sejati. Jangan lupakan dia, karena ini sama saja dengan melupakan diri sendiri 

dan Tuhan. Berhentilah terlalu sibuk dengan kepuasan, kenyamanan, pemujaan kepribadian dan 

kesenangan manusia. 

26 Aku berbicara kepada mereka yang mengabaikan roh mereka dan bertanya kepada mereka: Apa 

yang telah Anda berikan untuk kehidupan kekal Anda, untuk apa yang ada hari ini dan tidak akan ada esok 

hari, untuk kehidupan yang terus menerus berubah, di mana kemenangan hanya berumur pendek tetapi 

rasa sakit adalah konsekuensi langsungnya. 

27 Pikirkan secara mendalam tentang kata-kata ini. Hukum-Ku dan Ajaran-Ku selalu tetap abadi 

bagimu, mereka mengingatkanmu dan mengajarkanmu tugas-tugas spiritual dan juga tugas-tugas 

manusiawimu. Saya sudah mengatakan kepada Anda bahwa kehidupan Anda sesuai dengan pekerjaan 

Anda. Jika umat manusia menyeret rantai penderitaan bersamanya, bukan saya yang telah meletakkan 

rantai itu padanya, tetapi mereka sendiri. Anda masih akan mengalami banyak tangisan dan penderitaan. 
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Pelajarilah Firman-Ku sehingga engkau tidak memperpanjang rantai kepahitan dan ujian manusia. 

Kasihanilah dirimu sendiri, karena Aku sudah mengampunimu. 

28 Pada saat Aku berada di bumi sebagai Yesus, hati yang berdosa berkata kepada-Ku: "Rabi, betapa 

anehnya ajaran-Mu yang memberitahukan kepada kami, orang-orang berdosa, pengampunan Allah." 

Perkataan-Ku terasa aneh bagi mereka, karena mereka tahu bahwa mereka adalah penjahat atau pezinah 

dan bahwa satu-satunya hukum yang mereka ketahui adalah: mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Oleh 

karena itu, mereka bertanya kepada-Ku dengan takjub, "Mengapa Engkau berbicara tentang pengampunan 

dosa? Mengapa Engkau, ya Rabbi, menunjukkan kasih kepada kaum reprobat? Ketika bibirmu berbicara, 

bibirmu bersinar dengan cahaya surgawi, dan ajaranmu adalah pesan yang membara dari cinta kasih yang 

paling murni." Kepada mereka Aku menjawab dengan setiap pekerjaan-Ku. 

29 Ajaran-Ku bukanlah ajaran yang aneh, ini adalah ajaran cinta kasih, jalan di mana jiwa dapat 

berkembang, di mana jiwa dapat memberikan arah yang benar pada pikirannya, perkataan dan 

perbuatannya, dan yang akan mengikutinya sampai akhir jalan penebusannya. 

30 Adalah penting bahwa orang yang berdosa harus masuk ke dalam bait suci dan di sana, dipenuhi 

dengan pertobatan, menghadiri pesta Kasih Ilahi. 

31 Anda dapat mempersingkat perjalanan Anda melalui rintangan kehidupan, dengan lebih sedikit 

jatuh daripada yang lain, dengan lebih sedikit salah langkah, jika Anda tahu bagaimana memanfaatkan 

kunci yang membuka pintu bait suci untuk memperlengkapi rohani Anda. 

32 Jika Anda sungguh-sungguh bertobat dari kejahatan yang telah Anda sebabkan, Anda akan selalu 

diterima. Tetapi penting bagi anda untuk membuktikan pertobatan anda dengan perbuatan, karena hanya 

melalui perbuatan itulah anda akan menyucikan diri anda. 

33 Tiga kebajikan yang harus Anda perjuangkan: Pertobatan, pengampunan dan kasih. Jika perasaan-

perasaan ini, kebajikan-kebajikan ini, tidak bersinar di dalam keberadaanmu, bagaimana engkau akan 

mencapai cahaya Kerajaan-Ku bagi rohmu? Bagaimana Anda akan menikmati kebahagiaan yang 

disediakan bagi mereka yang tahu bagaimana mengangkat diri mereka untuk mencapainya? 

34 Barangsiapa mencapai kebahagiaan ini membawa kemuliaan Bapa di dalam dirinya. Hanya dengan 

jalan cinta kasih, Anda akan mencapai rumah sejati Anda, kerajaan yang tidak dapat dicapai oleh siapa 

pun dengan cara lain, yang tidak dapat Anda beli dengan harga berapa pun kecuali dimenangkan dengan 

hati. 

35 Cinta kasih meringankan beban selama perjalanan hidup dan setiap rasa sakit berlalu. Kata "cinta" 

berarti kehidupan. Cinta kasih dan kehidupan adalah ajaran-Ku. 

36 Tiga kualitas yang diperlukan dalam diri murid-murid-Ku untuk mengubah hidup mereka: Yang 

pertama adalah mendengarkan-Ku, yang kedua adalah memahami-Ku, dan yang ketiga adalah 

mempraktikkan instruksi-Ku. 

37 Jika engkau melepaskan dirimu dari pusaran kehidupanmu dan datang dengan pikiran yang paling 

murni, Firman-Ku akan menjadi terang dalam pikiranmu. Tetapi Anda menjadi bingung oleh pergumulan 

hidup dan oleh pekerjaan Anda, yang tidak selalu sesuai dengan apa yang diperintahkan Bapa kepada 

Anda untuk Anda lakukan. Saya mengingatkan Anda terutama tentang pekerjaan yang Anda tinggalkan 

yang belum selesai atau terlupakan: pekerjaan spiritual yang Anda lupakan ketika Anda datang ke dunia 

atau sesudahnya. 

38 Mata Anda mengalami peningkatan yang menyenangkan saat menyaksikan terbitnya matahari 

dengan segala kemegahannya saat fajar menyingsing. Tetapi engkau tidak tahu betapa bahagianya roh 

ketika melihat penampakan Cahaya Ilahi-Ku sebagai matahari cinta kasih yang tak terbatas. 

39 Oh, seandainya saja Anda bisa membangkitkan indera batin Anda untuk melihat Dia Yang menanti 

Anda dan Yang ada di dalam diri Anda! Betapa hebatnya kejutan mereka yang suatu hari menemukan-Ku 

di dalam diri mereka sendiri, setelah mencari-Ku dengan begitu banyak cara. 

40 Dengarkan baik-baik: mata air dengan air yang jernih akan memantulkan cahaya matahari dengan 

tepat, sementara mata air lain yang airnya keruh tidak dapat memantulkannya dengan kejernihan yang 

sama. Begitulah jiwa Anda; tugas Anda adalah memurnikan mata air dan kemudian mengisinya dengan air 

jernih. 

41 Anda tidak bisa mendapatkan kerajaan surga dalam sekejap; Anda harus mencapainya selangkah 

demi selangkah. Cahaya matahari tidak membanjiri bumi secara tiba-tiba; cahaya matahari muncul secara 
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bertahap dan lembut, tanpa kekerasan, sampai dengan lembut membangunkan Anda dari tidur Anda. 

Kebangkitan spiritual Anda seharusnya sama. 

42 Murid-murid, Aku akan berbicara kepada kalian tentang Maria, Bunda-Ku sebagai manusia, dan 

Bunda rohani kalian. 

43 Adalah penting bahwa hati manusia harus mengetahui dari bawah ke atas pesan berharga yang 

dibawa oleh Rohnya ke dunia, dan setelah mengetahui seluruh kebenaran, Anda harus membersihkan dari 

hati Anda setiap penyembahan berhala dan penyembahan yang penuh kemegahan yang telah Anda 

persembahkan kepadanya, dan sebagai gantinya mempersembahkan cinta rohani Anda kepadanya. 

44 Pesan Maria adalah salah satu penghiburan, keibuan, kerendahan hati dan harapan. Dia harus 

datang ke bumi untuk membuat kodrat keibuannya dikenal dan untuk mempersembahkan rahim 

perawannya sehingga di dalamnya "Sang Sabda" akan menjadi manusia. Tetapi misinya tidak berakhir di 

bumi. Di luar dunia ini adalah rumah sejatinya, yang darinya ia dapat membentangkan mantel belas kasih 

dan keibuan atas semua anak-anaknya, yang darinya ia dapat mengikuti langkah-langkah orang yang 

terhilang dan mencurahkan penghiburan surgawinya kepada mereka yang menderita. 

45 Berabad-abad sebelum Maria datang ke dunia, menjadi manusia dalam diri seorang wanita untuk 

menggenapi takdir ilahi, seorang nabi Allah mengumumkannya. Melalui Dia, Anda mengetahui bahwa 

seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang Anak, yang akan disebut Imanuel, yaitu, 

Allah beserta kita. 

46 Dalam diri Maria, seorang wanita tanpa cacat, yang di dalam dirinya Roh Keibuan Surgawi turun, 

janji ilahi yang diberitakan oleh nabi digenapi. 

47 Sejak saat itu dunia mengenalnya, dan orang-orang serta bangsa-bangsa menyebut namanya 

dengan cinta kasih, dan dalam penderitaan mereka, mereka merindukannya sebagai Bunda. 

48 Anda memanggilnya Bunda Penderitaan karena Anda tahu bahwa dunia menancapkan pedang 

kesakitan ke dalam hatinya, dan dari kesadaran Anda, raut wajah sedih dan ekspresi kesedihan yang tak 

terhingga itu tidak akan hilang. 

49 Hari ini saya ingin mengatakan kepada Anda untuk menghapus dari hati Anda gambaran rasa sakit 

yang abadi itu dan sebagai gantinya memikirkan Maria sebagai Bunda yang tersenyum lembut dan penuh 

kasih, yang bekerja secara spiritual dan membantu semua makhluk ciptaannya untuk berevolusi ke atas di 

jalan yang telah ditandai oleh Sang Guru. 

50 Apakah Anda sekarang menyadari bahwa misi Maria tidak terbatas pada menjadi ibu di bumi? 

Manifestasinya di Era Kedua juga bukan satu-satunya, tetapi Era baru disediakan baginya di mana dia 

akan berbicara kepada manusia dari roh ke roh. 

51 Murid-Ku Yohanes, nabi dan pelihat, dalam pengangkatannya melihat seorang wanita yang 

berpakaian matahari, seorang perawan yang bersinar dengan cahaya. 

52 Wanita ini, Perawan ini, adalah Maria, yang akan mengandung di dalam rahimnya, bukan lagi 

seorang Juruselamat yang baru, tetapi seluruh dunia orang-orang yang akan memelihara diri mereka di 

dalam dirinya dengan cinta, dengan iman dan kerendahan hati, untuk mengikuti jejak ilahi Kristus, Sang 

Guru dari segala kesempurnaan. Nabi melihat wanita itu menderita seolah-olah dia sedang melahirkan, 

tetapi rasa sakit itu adalah penyucian manusia, penebusan jiwa. Ketika rasa sakit berakhir, akan ada cahaya 

pada manusia dan sukacita akan memenuhi semangat Ibu Semesta Anda. 

53 Datanglah kepada-Ku hari ini, murid-murid yang terkasih, datanglah dan ambillah tempatmu yang 

selayaknya. Dan engkau para pemula, engkau juga bersama-Ku. Hari ini, saat Anda mengambil langkah 

pertama, mulailah jalan perkembangan ke atas. Aku menerima dia yang datang untuk pertama kalinya 

untuk mendengar Firman-Ku, mencari penghiburan bagi hatinya dan terang bagi rohnya, dan mereka 

semua Aku sambut. 

54 Aku menyebutmu diberkati karena di zaman materialisme di mana umat manusia hidup, engkau 

pergi keluar dan mencari jejak langkah-Ku, menutup telingamu untuk berbicara dan hanya membawa 

harapan yang engkau tempatkan di dalam Aku. Seperti yang kulihat sekarang - polos dan murni - aku 

ingin melihatmu selalu. Dan sebagaimana Aku menerimamu pada hari ini ketika engkau merasakan damai 

sejahtera-Ku, demikian pula Aku akan selalu menerimamu. 

55 Roh saya sedih ketika melihat bahwa tidak semua orang mempersiapkan diri dengan cara yang 

sama. Ada sebagian orang yang tidak memiliki iman. Orang lain yang percaya tidak siap untuk 
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menghadapi konfrontasi yang akan datang. Beberapa, dalam keegoisan mereka, tidak merasa bersatu 

dengan saudara-saudari mereka dan telah berpisah. Tetapi Aku berkata kepadamu: Hanya cinta kasih yang 

akan membuat Anda kuat, dan iman akan menyelamatkan Anda. Perhatikan selalu, jangan sampai Anda 

tiba-tiba kewalahan. 

56 Bangunlah, kamu yang masih tertidur, lihatlah cahaya yang menerangi dunia dan persiapkan 

dirimu sehingga kamu dapat mengenali kedatangan-Ku pada saat ini. Banyak dari sesama manusia ingin 

mengalihkan Anda dari jalan ini dengan menawarkan kesejahteraan dalam kehidupan duniawi dan 

kemajuan bagi roh Anda. Tetapi di dalam diri mereka tidak ada kasih atau ketulusan, dan karena itu aku 

bertanya kepadamu: Siapakah di dunia ini yang akan mampu memberikan kedamaian sejati kepada Anda 

pada saat ini? Bangsa-bangsa yang mengatakan bahwa mereka telah kembali kepada perdamaian belum 

memaafkan diri mereka sendiri, para penguasa belum berdamai, oleh karena itu mereka belum meletakkan 

dasar-dasar untuk perdamaian abadi. 

57 Sebelum engkau datang untuk mendengarkan-Ku, engkau berlayar di atas perahu yang rapuh, 

imanmu goyah. Ajaran rohani yang engkau terima sangat sedikit, dan rohmu tidak memiliki kedamaian 

dan sukacita yang engkau alami ketika engkau mendengar Firman-Ku. Jika engkau merasa terluka dalam 

keyakinanmu, jangan diam karena takut; akuilah bahwa engkau adalah murid-murid-Ku. Karena jika 

engkau yang telah mendengar-Ku tetap diam, maka batu-batu akan berbicara, kekuatan-kekuatan alam 

akan menjadi saksi ajaran-ajaran ini. Aku tidak ingin melihat kepengecutan di dalam dirimu yang 

membuatmu mengingkari semua yang telah Kuberikan kepadamu. Karena jika Anda melakukannya, akan 

ada banyak rasa sakit di hati Anda. Jika mereka yang telah berpaling kepada-Mu dalam keadaan sakit dan 

membutuhkan menyangkal Engkau setelah kesembuhan mereka, janganlah menangis. Bersukacitalah 

dalam pikiran bahwa Anda telah melakukan tugas Anda dan bahwa penderitaan mereka telah terpuaskan. 

Banyak orang, setelah menyangkal rasa terima kasih mereka, akan mencari Anda dan mengakui karunia-

karunia Anda. 

58 Hanya mereka yang beriman kepada-Ku yang bisa melakukan mukjizat. Dan Aku memanfaatkan 

mereka yang meyakini seperti ini untuk memberikan manfaat kepada mereka yang menuntut bukti dari-

Ku. Aku ingin melihat cinta kasih di dalam dirimu, cinta kasih sejati yang akan memulihkan semua 

kekuatan dan memberikan rahmat kembali kepada umat manusia dengan mengajarkan manusia untuk 

saling mencintai. 

59 Cahaya ajaran-Ku akan menerangi dunia. Kuasa-Ku akan dinyatakan melalui para pekerja-Ku, dan 

sama seperti penderitaan yang sangat besar, demikian juga mukjizat-mukjizat yang akan Aku lakukan di 

antara anak-anak-Ku akan lebih besar lagi. 

60 Jika engkau mempersiapkan dirimu, engkau akan kagum pada pekerjaan-Ku dan selangkah demi 

selangkah engkau akan mendaki puncak kesempurnaan. 

61 Hai pemuda, berdoalah dan patuhilah hukum-hukum-Ku, karena Aku akan memanfaatkanmu. 

Janganlah merantai jiwamu dengan kemuliaan palsu dunia. Jadilah bebas, dengan kebebasan yang Aku 

berikan kepada manusia dalam kerangka perintah-perintah-Ku. Jangan menabur rasa sakit agar Anda tidak 

menuai benih ini. 

62 Kepada kalian para ayah dari keluarga-keluarga saya katakan: Pimpinlah anak-anak kalian dengan 

kasih, ajarkanlah mereka kasih yang benar kepada sesama, awasi dengan tekun kebajikan mereka, maka 

kalian akan mencapai kedamaian. 

63 Awasi para penguasa Anda dan hormati resolusi mereka. Aku telah menjaga bangsa ini dalam 

kedamaian karena Aku ingin bangsa ini menjadi tempat berlindung bagi hati yang lelah dan rumah 

kedamaian di bumi. Jangan biarkan perang menguasai. Tetapi jika engkau menyebutnya, jika engkau 

menghendakinya, bukan kehendak-Ku yang terlaksana, melainkan kehendakmu. Jika perlu bagimu untuk 

mengetahui kerasnya cobaan agar menjadi peka, sehingga engkau dapat belajar berbelas kasihan terhadap 

penderitaan orang asing, biarlah hal itu dilakukan seperti yang engkau minta. Ingatlah bahwa elemen 

perang hanya menunggu panggilan Anda untuk masuk dan menduduki tanah dan bangsa. Sementara 

beberapa orang menyerukan perang, yang lain berdoa untuk perdamaian dunia. Bangsa Anda ini telah 

berbagi roti dan pakaian dengan mereka yang telah mengalami kesengsaraan besar. Aku telah 

memungkinkan tanahmu, yang kaya akan buah-buahan, untuk menawarkan bantuannya kepada mereka 

yang kekurangan. 
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64 Banyak orang berkuasa di negara-negara itu telah melihat diri mereka sendiri sebagai orang yang 

membutuhkan, ditakdirkan bersama mereka yang tidak memiliki apa-apa. Mereka telah berkesempatan 

untuk mengetahui kesengsaraan dan penderitaan manusia, dan telah memikirkan tentang apa arti 

kebesaran dan harta benda di bumi. Mereka, yang belum memikirkan kehidupan rohani, persiapkanlah diri 

mereka hari ini dan bangkitkanlah roh mereka kepada-Ku, karena rasa sakit telah memurnikan mereka. 

65 Para pekerja, persiapkanlah dirimu untuk waktu ketika Aku memberimu misi untuk membawa 

pesan ini ke provinsi-provinsi dan bangsa-bangsa lain. 

66 Datanglah hari ini dan beristirahatlah, tenangkan pikiran Anda, sehingga Anda dapat menerima 

Firman yang berasal dari Roh Kudus. Firman yang menyatakan, menerangi dan menjelaskan kebenaran 

kepada manusia, yang akan memenuhi hati dengan penghiburan dan melimpahi jiwa dengan kedamaian. 

67 Penghibur yang dijanjikan yang berbicara kepadamu, hai umat, Kehadiran-Ku di dalam Roh yang 

menggenapi janji yang Aku buat kepadamu di masa lalu. Ketika Aku tiba, engkau menyambut-Ku, umat 

yang terkasih, dan segera hatimu mulai membawa kepahitan dan kesedihan mereka di hadapan-Ku. 

68 Kapankah engkau - sebagai ganti kesengsaraan - mengungkapkan kepuasanmu kepada-Ku dengan 

berkata: Guru, datanglah dan bergembiralah dengan pekerjaan kami, datanglah dan tuailah bunga-bunga 

yang telah ditanam di dalam roh kami sendiri. Kemudian Aku akan masuk seolah-olah Aku adalah seorang 

tukang kebun, Aku akan masuk ke dalam hatimu, dan dari sana, seolah-olah mereka adalah bunga-bunga 

yang indah, Aku akan menuai pikiran-pikiranmu dan perbuatan-perbuatan baikmu. 

69 Hanya Mesias, satu-satunya Rabi, yang berbicara kepada Anda hari ini melalui para pembawa 

suara ini. Saudara-saudarimu yang menyampaikan Firman-Ku kepadamu. 

70 Setiap anak-Ku akan memiliki tiga kemampuan yang sangat penting agar firman mereka dapat 

mencapai hati umat manusia. Ini adalah: Kewibawaan, Kasih dan Kebijaksanaan. 

71 Ketika Anda menghadiri satu atau beberapa tempat pertemuan dan mendengar kata yang sama 

melalui juru bicara mereka, hati Anda dipenuhi dengan kegembiraan dan iman, dan Anda menganggap 

pelajaran itu sebagai bukti nyata bahwa komunitas tersebut bersatu karena spiritualitas mereka. Namun, 

ketika Anda menghadiri manifestasi yang cacat, Anda merasa bahwa hati Anda terluka dan Anda 

memahami bahwa tidak ada kesatuan atau manifestasi yang seharusnya ada pada orang-orang itu. 

72 Inilah kebenarannya. Tidak semua mencintai diri mereka sendiri dalam Pekerjaan-Ku, meskipun 

mereka ada di dalamnya, dan tidak semua memahaminya. Oleh karena itu, Aku dapat mengatakan 

kepadamu bahwa sebagian orang termasuk dalam Pekerjaan-Ku, dan sebagian lainnya melakukan 

pekerjaan mereka. 

73 Mereka yang mengikuti-Ku karena cinta mencintai Firman-Ku karena mereka tahu bahwa Firman-

Ku mengoreksi mereka tanpa menyakiti mereka dan menunjukkan kepada mereka kesalahan-kesalahan 

mereka tanpa membeberkannya. Hal ini menyebabkan mereka bertekun dalam menyempurnakan cara 

hidup mereka. 

74 Mereka yang, alih-alih berjuang untuk kesempurnaan, hanya mencari pujian, keunggulan, 

sanjungan, atau mata pencaharian mereka, bukannya kesempurnaan jiwa, mereka ini tidak menanggung 

Firman-Ku ketika Firman-Ku menunjukkan kepada mereka kesalahan mereka. Kemudian mereka harus 

membangun pekerjaan yang berbeda dari pekerjaan saya, di mana mereka bebas melakukan kehendak 

mereka. Mereka belum memahami bahwa satu-satunya hal yang harus dilakukan oleh para pendengar 

selama masa manifestasi-Ku adalah mendengarkan-Ku dengan ketinggian hati yang paling tinggi agar 

dapat memahami pesan-Ku setelahnya. 

75 Setelah Aku berbicara begitu banyak kepadamu, apakah yang engkau pahami sejauh ini? Sangat 

sedikit, karena engkau telah mengalihkan perhatianmu dengan banyak tindakan ibadah yang dangkal yang 

tidak diajarkan oleh Ajaran-Ku kepadamu, dan terlebih lagi, engkau bingung dengan berbagai penafsiran 

yang engkau berikan terhadap ajaran yang telah engkau terima. 

76 Ini adalah kesempatan untuk mempelajari pelajaran yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh 

bumi kepada Anda. Dalam buku-buku manusia, Anda dapat mempelajari ilmu pengetahuan material, 

tetapi Yang Ilahi, yang berbicara kepada Anda tentang kehidupan kekal, hanya dapat mengajarkan Anda 

"Firman", yang merupakan buku kebijaksanaan sejati. 

77 Penghiburan ini, belas kasih ini, pengertian ini, singkatnya, cinta kasih yang Aku curahkan 

kepadamu hari ini adalah apa yang tidak dapat diberikan dunia kepadamu. Ketika engkau sedih, Aku 
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dengan penuh kasih mengumpulkan air matamu; ketika engkau tersiksa oleh penderitaan, Aku 

mendekatimu untuk meringankannya. Aku memiliki tugas untuk menyelamatkan umat manusia dan 

menebusnya sampai manusia terakhir. Jangan terkejut bahwa kadang-kadang Aku mengetuk pintumu dan 

memintamu untuk memberi-Ku tempat tinggal. 

78 Berbahagialah mereka yang mendengar panggilan-Ku, yang memiliki dalam hati mereka perasaan 

akan kedatangan-Ku dan berkata kepada-Ku: Masuklah ke dalam rumah-Ku yang sederhana, ya Tuhan, itu 

adalah milik-Mu; karena di dalamnya Aku akan memberikan pesan-Ku kepada-Mu. 

79 Besok banyak di antara kalian yang akan dikirim ke negara-negara dan bangsa-bangsa lain untuk 

menggantikan utusan-utusan-Ku yang baru. Engkau akan dapat berbicara dengan-Ku dan kemudian 

menyampaikan ajaran-Ku kepada sesamamu dengan kata-kata yang mengungkapkan kedamaian, 

kebijaksanaan dan persaudaraan. Dari tangan Anda akan mengalir balsem penyembuhan dan penghiburan, 

yang mampu membangkitkan orang mati. Teladanmu akan membangkitkan banyak anak-anak-Ku 

sehingga mereka dapat mengikuti Aku, didorong oleh teladanmu. 

Damai sejahtera-Ku menyertai Anda! 
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Instruksi 141 
1 Umat, Aku melihat perjuanganmu dan usahamu, Aku juga melihat kesabaranmu dalam 

penderitaan, dan penggenapan pelajaran-pelajaran dari Ajaran-Ku. Perjuangan ada di semua jalan yang 

harus dilalui manusia. Pahamilah bahwa bukan hanya Anda yang mengalaminya. Sekarang, lebih dari 

sebelumnya, Anda harus kuat. Berjaga-jagalah dan berdoalah dan bersamalah dengan-Ku di setiap fajar, 

dan Aku akan menerangi engkau pada saat ini sehingga cahaya-Ku dapat menemanimu dalam semua 

pekerjaan yang engkau lakukan pada hari ini. 

2 Tidak masalah jika Anda tidak memiliki kata-kata atau ide untuk merumuskan doa. Cukuplah 

bagi-Ku jika engkau mengangkat pikiranmu sampai tak terhingga, karena Aku akan tahu bagaimana 

menafsirkan bahasa hatimu. 

3 Anda melihat pergumulan rohani pada masa ini tercermin di banyak rumah: Pasangan yang tidak 

memiliki cita-cita yang sama. Beberapa di mana suami mengikuti Aku, yang lain di mana istri yang 

menentang segala sesuatu untuk mengikuti-Ku dengan penuh iman, sementara pendampingnya 

menyakitinya di setiap kesempatan dengan ejekan dan ketidakpercayaannya. Seringkali, ketika mereka 

bersama di kamar tidur mereka, jiwa mereka hidup terpisah. Perhatian dan kasih sayang di masa lalu telah 

berganti dengan kata-kata yang sengit dan ungkapan-ungkapan yang menyakitkan. Kemudian nyala api 

iman yang menyala-nyala di dalam hati berkedip-kedip, dicambuk oleh badai nafsu dan perasaan yang 

gelisah. 

4 Ada keluarga-keluarga di mana anak-anak - beberapa di antaranya masih balita dan yang lainnya 

sudah remaja - terkesan menyaksikan pergumulan di antara kedua orang tua mereka, dan mereka juga 

merasakan kegelisahan, keraguan yang muncul di dalam hati mereka, dan mereka bertanya pada diri 

mereka sendiri: Siapa yang harus saya setujui? Siapa yang memiliki kebenaran? Manakah di antara 

mereka yang harus saya ikuti, dan dengan nasihat manakah saya harus dibimbing? 

5 Pertempuran ini pahit dan menyakitkan, tetapi pertempuran ini harus terjadi di antara engkau 

semua karena engkau semua tidak cukup siap untuk memahami ajaran-Ku yang baru. Hal yang sama juga 

terjadi di Era Kedua di dalam keluarga-keluarga, karena sementara beberapa anggota keluarga 

menyerahkan nyawa mereka demi klaim bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, yang lainnya menyangkal 

kebenaran dan sangat menginginkan agar ajaran-Nya diberantas. 

6 Kepada kamu yang mendengarkan Aku dan yang memiliki pertempuran ini di rumahmu, Aku 

katakan bahwa kamu harus mengambil terang dari pengajaran-Ku sehingga kamu dapat memiliki 

kebijaksanaan yang diperlukan untuk bertindak dengan cara yang benar; bahwa harus ada amal di hatimu; 

bahwa kecerdasan dan cinta harus membimbing perilakumu di rumahmu; bahwa kamu memperkuat 

dirimu dengan Firman-Ku sehingga kamu dapat memiliki kesabaran dalam ujian berat yang merupakan 

penebusanmu. 

7 Jangan takut, karena jika engkau memenuhi tugasmu dengan cara yang Aku ajarkan kepadamu saat 

ini, engkau akan mengalami mukjizat di antara engkau sendiri, dan pada saat-saat yang paling sulit diatur, 

yang paling tidak percaya, akan menjadi yang paling bersemangat setelahnya. Saya menyentuh hati 

mereka dan memberi mereka bukti yang mereka butuhkan untuk percaya. 

8 Jangan menangis, hai manusia, pergilah ke dasar pencobaan ini dengan kasih, karena kesabaran 

dan iman yang dengannya Anda menanggungnya akan menjadi upah Anda. 

9 Akhirnya, pahamilah bahwa Anda semua mencintai Tuhan yang sama dan janganlah bertengkar 

karena perbedaan dalam bentuk di mana salah satu atau yang lainnya telah merealisasikan cinta ini. Anda 

harus belajar untuk memahami bahwa ada makhluk-makhluk yang di dalamnya kepercayaan, tradisi, dan 

adat istiadat telah berakar begitu dalam sehingga tidak akan mudah bagi Anda untuk mencabutnya pada 

saat pertama Anda mengajar mereka. Bersabarlah dan selama bertahun-tahun Anda akan mencapainya. 

10 Beberapa orang mendengar-Ku sekali saja, dan sejak saat itu mereka menyerahkan diri mereka 

kepada-Ku dengan penuh iman. Di sisi lain, ada orang lain yang, yang menginginkan Firman-Ku, datang 

ke sini sekali, dua kali, dan berkali-kali tanpa berhasil merasakan pencerahan batin itu. Hal ini disebabkan 

oleh fakta bahwa tidak semua jiwa berjalan selangkah demi selangkah. Karena sementara beberapa orang 

sudah dekat untuk merasakan-Ku, yang lain masih harus berkembang dan tumbuh kuat dalam cobaan yang 

memurnikan jiwa untuk memahami wahyu-Ku. 
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11 Spiritualisme menyebabkan pertarungan di seluruh dunia di antara ideologi, kepercayaan dan sekte 

agama. Tetapi setelah konflik ini, ajaran ini akan membawa kedamaian yang diberkati kepada manusia, 

yang sangat mereka butuhkan, dan menyebabkan matahari keadilan ilahi-Ku bersinar atas semua jiwa. 

12 Zaman terang ini - karena ini telah menjadi manifestasi spiritual-Ku - akan berlalu tanpa disadari 

oleh banyak orang. Namun demikian, tanda-tanda dan peristiwa-peristiwa yang sangat jelas akan tetap ada 

sebagai jejak yang tak terhapuskan, menandai dua peristiwa penting bagi umat manusia: awal dan akhir 

manifestasi-Ku; sehingga manusia dapat mempelajari, menyelidiki, dan akhirnya mengakui bahwa Tuhan 

telah berada di antara mereka sekali lagi. Aku akan mempersiapkan anak-anak-Ku untuk membentuk buku 

yang akan berisi wacana dan ajaran doktrin-Ku dan yang akan menjadi aliran air yang jernih, sungai 

kehidupan yang akan memuaskan dahaga akan spiritualisasi dan kerinduan akan cahaya dalam 

kemanusiaan ini. 

13 Sekarang dua zaman telah berlalu atasmu dan zaman ketiga telah dimulai, Aku datang dalam roh 

mencari buahmu, dan dalam keheningan hatimu, Aku mendengar engkau berkata kepada-Ku: "Bapa, 

betapa sedikitnya kebaikan yang harus kami tunjukkan kepada-Mu, dan betapa sedikitnya kami telah maju 

di jalan ini." - Waktunya sudah singkat di mana saya akan terus berbicara kepada Anda dengan cara ini, 

dan Anda harus menyegerakan langkah Anda dan meningkatkan pekerjaan Anda, karena komunitas 

religius sedang mengamati teladan Anda. Orang banyak siap untuk mengikuti Anda dan meniru Anda, 

tetapi Anda harus memberikan kesaksian dengan karya-karya cinta kasih Anda untuk menemukan iman. 

14 Pelajarilah dengan seksama ajaran-Ku dan renungkanlah perintah-perintah-Ku sehingga ketika 

saatnya tiba, engkau dapat berangkat ke jalan yang ditunjukkan oleh misimu, dan engkau dapat menuntun 

keluar dari kelesuan mereka yang telah berdiri diam, dan pada saat yang sama menyelamatkan orang yang 

telah tersesat di persimpangan jalan. Saya ingin Anda mengetahui jalan sebelum Anda menapakinya. 

Bukankah sudah Kukatakan kepadamu bahwa Firman-Ku adalah jalan? Jadi dengarkanlah Aku dan 

belajarlah. 

15 Janganlah ada orang yang menentukan jalan menurut kehendaknya, atau membuat hukum, atau 

memalsukan ketetapan-Ku, karena ia akan binasa bersama dengan mereka yang ia tipu. 

16 Jika anda memiliki keyakinan dan iman bahwa anda adalah umat Tuhan, yang sudah lama 

melintasi padang gurun kehidupan ini, jangan sesaatpun melupakan Hukum Taurat, jangan tidak setia 

kepada Bapa anda, dan jangan kehilangan jalan yang menuntun kepada tujuan yang dicita-citakan oleh roh 

anda - yang anda sebut sebagai "Tanah Perjanjian" dan yang merupakan tempat cahaya yang sempurna 

dimana Bapa anda menanti anda. 

17 Siapakah yang bisa mengatakan bahwa ia lemah ketika ia menerima kekuatan-Ku setiap saat? 

Siapakah yang bisa mengatakan bahwa dia lapar ketika dia telah duduk berkali-kali di meja-Ku untuk 

makan roti kehidupan sejati? Anda semua memiliki warisan, karunia, dan jika kadang-kadang Anda 

merasa lemah atau miskin, itu karena iman Anda masih kecil. Daging Anda terlalu keras kepala untuk 

membiarkan Anda mengenali semua hal baik yang dimiliki jiwa. Betapa mudahnya, di sisi lain, hal itu 

memungkinkan kecenderungan buruk atau kecenderungan tidak sehat yang dipendam jiwa untuk 

direfleksikan. Periksalah hal ini dengan anak-anak kecil yang dengan kemauan mereka sendiri merobek 

tabir kepolosan mereka atau menunjukkan diri mereka memberontak dalam menghadapi tindakan yang 

baik. Tidak semua yang kembali ke bumi datang dalam keadaan murni. Beberapa orang harus meminum 

cawan-cawan penderitaan yang paling pahit yang diberikan oleh kehidupan dengan pelajaran-pelajarannya 

dan menanggung cobaan-cobaan yang paling berat sehingga mereka dapat membungkuk, menenangkan 

diri mereka sendiri dan bertobat. 

18 Dunia akan gemetar dengan cahaya wahyu-wahyu baru-Ku dan manusia akan mengetahui 

kebenaran. 

19 Ketika Aku berbicara kepadamu sebagai Bapa, Kitab Hukum Tauratlah yang terbuka di 

hadapanmu. Ketika Aku berbicara kepadamu sebagai Guru, itu adalah Kitab Cinta Kasih yang Aku 

tunjukkan kepada murid-murid-Ku. Ketika Aku berbicara kepadamu sebagai Roh Kudus, Kitab 

Kebijaksanaanlah yang mencerahkanmu dengan ajaran-Ku. Semua ini membentuk satu ajaran, karena 

berasal dari satu Tuhan. 

20 Hari sudah dekat ketika manifestasi ini akan berakhir. Oleh karena itu, Aku memberitakan Firman-

Ku dengan berlimpah-limpah, supaya umat menjadi kuat dan diperlengkapi. 
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21 Engkau semua dapat mengatakan bahwa engkau semua telah melihat-Ku pada saat ini, sebagian 

dengan hati, sebagian lagi dengan pikiran, dan sebagian lagi dengan roh. Ketika engkau telah 

menyegarkan dirimu dengan ajaran-ajaran ilahi-Ku, engkau telah melihat-Ku; ketika engkau telah 

mengalami penggenapan salah satu nubuat-Ku, engkau telah melihat-Ku; dan ketika engkau merasakan 

kehadiran komunikasi rohani dalam dirimu, engkau telah melihat-Ku. Aku telah membuat diri-Ku terlihat 

dalam berbagai cara agar engkau semua dapat menjadi saksi atas kedatangan-Ku di Era Ketiga ini. Apakah 

engkau berpikir bahwa satu-satunya cara untuk melihat-Ku adalah dengan mata tubuhmu? Dari sudut 

pandang spiritual, mata material Anda adalah bentuk penglihatan yang paling terbatas. Apakah engkau 

berpikir bahwa penting untuk melihat-Ku sebagai manusia, sebagaimana dunia melihat-Ku di Era Kedua, 

sehingga engkau dapat berkata: "Aku telah melihat-Nya?" - Tidak, murid-murid, roh merasakan dengan 

kesempurnaan yang lebih besar daripada hati, pikiran atau indera; dan Dialah yang telah memahami Aku. 

Firman-Ku menyadarkan beberapa orang akan kebenaran, dan membuat orang lain bangkit menuju 

kehidupan yang sejati; karena materialisme adalah kematian. 

22 Kitab Pengetahuan terbuka untuk mengungkapkan kepada Anda berapa banyak karunia dan 

kualitas spiritual yang Anda miliki, banyak di antaranya yang masih belum Anda ketahui. 

23 Engkau tahu bahwa Aku akan memberimu ajaran-Ku yang lain untuk mengutusmu keluar setelah 

itu untuk membawa Kabar Baik kepada manusia. Apakah anda berharap untuk memasuki hati salah satu 

saudara dan saudari anda tanpa mengetahui apa itu hati dan apa itu roh? Betapa banyak waktu yang sudah 

berlalu sejak anda menerima warisan anda dari Bapa, dan anda masih tidak tahu apa yang dimiliki oleh roh 

anda. Tetapi akhirnya zaman spiritualisasi telah tiba bagi umat manusia. Semua yang tidak diketahui akan 

diketahui, yang tersembunyi akan menjadi terang, dan setiap misteri akan menjadi jelas, karena Roh 

Kebenaran akan dicurahkan ke atas setiap roh dan ke atas semua manusia. 

24 Ketika orang-orang secara spiritual mempelajari siapa mereka dan mereka mengetahui asal-usul 

mereka, mereka tidak akan memiliki cukup air mata untuk menangisi kesalahan yang mereka lakukan 

karena ketidaktahuan dan kesombongan mereka. Tetapi setelah pemurnian, mantel pengampunan-Ku akan 

menutupi dunia dan zaman baru akan dimulai. Tidakkah Anda berpikir bahwa ketika ada terang dalam 

kehidupan manusia dan hati nurani mereka menerangi mereka, akan ada perubahan dalam kehidupan 

mereka? Ya, karena kesengsaraan, peperangan - segala sesuatu yang menimpa sebagian orang dan 

menghancurkan sebagian yang lain disebabkan oleh kurangnya cahaya spiritual, apa yang bisa Anda sebut 

sebagai hati nurani, keadilan, cinta kasih. 

25 Wahai manusia, hari sudah mendekat ketika Aku tidak akan lagi berbicara kepadamu dalam bentuk 

ini. Gunakan ajaran-Ku sehingga engkau dapat bertahan dari angin puyuh yang mengancammu. Orang-

orang akan datang kepada Anda untuk meminta bukti bahwa Anda telah berbicara dengan Yesus dan 

bahwa Anda telah menerima ajaran-Nya dari-Nya. 

26 Engkau sedang membuka-buka Buku Petunjuk-Ku di mana Hukum Taurat, para Nabi dan Firman-

Ku yang diberikan setiap saat dituliskan, yang pada akhirnya akan terukir di dalam rohmu. Inilah warisan 

yang kutinggalkan untukmu. Periksa, uji dan pelajari pekerjaan saya, teliti dengan seksama. Ketika engkau 

telah menemukan dan mengenali esensinya, engkau akan merasa sangat dikasihi oleh Bapa, dan engkau 

akan mengasihi Aku juga. 

27 Jika sesamamu berbicara menghinamu karena engkau telah menanggapi panggilan-Ku, tutuplah 

telingamu dan diamlah; mereka tidak tahu. Tetapi jika engkau menganggap hal ini sebagai kesempatan 

untuk menghakimi mereka, maka celakalah engkau, karena engkau sudah diterangi oleh cahaya hati 

nuranimu dan tahu apa yang engkau lakukan. 

28 Akulah Hakim dari setiap roh dan mengetahui siapa yang mengasihi-Ku dalam kebenaran. Tidak 

semua orang yang memanggil-Ku Bapa ada bersama-Ku. Banyak dari mereka yang mengklaim bahwa 

mereka adalah orang-orang pilihan-Ku dan bahwa mereka melayani-Ku belum memahami-Ku. Kalian bisa 

menipu satu sama lain-tetapi siapa yang bisa menipu-Ku? 

29 Aku telah mengajarkan kesetaraan, cinta kasih, kerendahan hati. Bahkan jika takdir Anda 

tampaknya berbeda, tujuan akhir yang saya tunjukkan kepada semua orang adalah sama. 

30 Biarlah hati nuranimu menjadi penuntunmu, hati nuranimu akan selalu berbicara kepadamu dengan 

kebenaran, dan engkau akan tahu apakah engkau hidup sesuai dengan hukum-Ku, apakah engkau telah 

melakukan perbuatan yang layak dipersembahkan kepada Bapamu. Aku mencintai yang murni, dan jika 

engkau ingin menyenangkan-Ku, jadilah murni. 
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31 Akan tiba saatnya dunia akan menyusahkanmu, dunia akan menuntut pekerjaan yang kuat darimu 

yang berbicara tentang karunia-karunia rohanimu yang besar, dan jika engkau tidak diperlengkapi untuk 

itu, banyak orang akan menyangkal Aku sebagai Bapa dan mengatakan bahwa mereka tidak pernah 

mendengar Aku, bahwa mereka tidak mengenal Aku; tetapi engkau tahu bahwa Firman-Ku telah lama 

menjadi makanan dan penghiburanmu. 

32 Apa yang engkau minta kepada-Ku yang tidak Aku kabulkan? Aku telah memberimu banyak bukti 

kasih untuk menguatkan imanmu. Berbahagialah orang yang lemah lembut dan rendah hati yang tahu 

bagaimana menerima cobaan hidup dengan berserah diri, tanpa putus asa. 

33 Pahami Firman-Ku, rasakan dan praktekkanlah sehingga imanmu dapat bertumbuh lebih kuat 

setiap hari. 

34 Hari ini engkau membuka pintu hati dan pikiranmu kepada cahaya petunjuk-Ku. Dengan perbuatan 

apa engkau akan memuliakan Aku? Kalian semua diam, roh diam dan tubuh diam di hadapan-Ku. Kalian 

menundukkan leher kalian dan merendahkan diri kalian. Tetapi Aku tidak ingin anak-anak-Ku 

merendahkan diri di hadapan-Ku. Aku ingin mereka layak untuk mengangkat wajah mereka dan melihat 

wajah-Ku, karena Aku tidak datang mencari hamba atau budak; Aku tidak mencari makhluk yang merasa 

seperti penjahat, orang buangan. Aku datang kepada anak-anak-Ku yang sangat Aku cintai sehingga, 

dengan mendengar suara Bapa-Ku, mereka dapat mengangkat jiwa mereka di jalan menuju evolusi 

spiritual mereka ke atas. 

35 Tetapi lihatlah, aku datang ke rumah Yakub dan hanya menemukan ketakutan di dalamnya; aku 

berharap menemukan pesta, tetapi yang ada hanya kesunyian. Mengapa, umat-Ku? Karena hati nuranimu 

mencela engkau karena pelanggaranmu dan mencegahmu merasakan sukacita atas kedatangan-Ku. 

Alasannya adalah karena Anda tidak mengasihi diri Anda sendiri, bahwa Anda tidak bekerja seperti yang 

diajarkan Yesus kepada Anda. 

36 Anda tidak memiliki perlengkapan rohani untuk merasakan bayangan penderitaan yang menanti 

Anda, sehingga Bapa Anda perlu membuat diri-Nya dapat didengar secara materiil dan berbicara kepada 

Anda dalam bahasa Anda, sehingga Anda dapat mengetahui bahwa malaikat perang sedang mendekat, 

bahwa senjatanya sangat kuat, dan bahwa di seberangnya malaikat perdamaian sedang terisak-isak. 

37 Mengendarai sayap angin, wabah semakin mendekat, dan dalam ruang spiritual ribuan makhluk 

melayang, jatuh dari hari ke hari di ladang kebencian dan perselisihan, dan kegelapan mereka 

menggelapkan pikiran dan hati Anda. 

38 Kekuatan alam telah dilepaskan dan membangkitkan para ilmuwan dari mimpi mereka; tetapi 

mereka, yang keras kepala dalam kepentingan diri mereka sendiri, melanjutkan pekerjaan destruktif 

mereka di antara umat manusia. Ketika anda lupa berdoa, anda tidak memenuhi tugas yang dipercayakan 

Bapa kepada anda. 

39 Engkau tahu betul bahwa tugas perdamaian telah ada dalam rohmu sejak saat Aku berkata kepada 

Yakub: "Lihatlah, Aku akan memberimu keturunan yang banyak, yang dengannya semua bangsa di bumi 

akan diberkati." Itulah sebabnya engkau diam di hadapan-Ku. 

40 Akankah engkau menunggu sampai hukum manusia mencabut hak warismu dan memaksamu 

untuk menutup bibirmu yang telah Aku latih untuk menjadi saksi-Ku? 

41 Janganlah menjadi orang yang kurang beriman. Jika Aku telah memilihmu, itu karena Aku tahu 

bahwa engkau akan mampu melayani-Ku dan mengerti bagaimana melakukannya. 

42 Pada hari ini aku berkata kepadamu: Jika bangsa-bangsa menginginkan perdamaian, Aku akan 

membuatnya tercapai, sesuai dengan cinta mereka. Jika mereka menginginkan lebih banyak perang, 

biarkan mereka memilikinya; tetapi melalui itu tongkat keadilan-Ku akan jatuh ke bumi. 

43 Jika umat manusia menganiaya murid-murid baru-Ku dan berusaha mencegah mereka 

menyembuhkan orang sakit dan berbicara tentang Ajaran-Ku, penyakit-penyakit aneh akan menyebar di 

antara manusia. Para ilmuwan akan jatuh sakit, mata banyak orang akan tertutup, yang lain akan menderita 

kebingungan pikiran. 

44 Gerbang alam barzakh akan terbuka dan legiun jiwa-jiwa yang kebingungan akan menghancurkan 

seluruh wilayah dan membuat orang-orang kerasukan. Kemudian, di hadapan impotensi ilmu pengetahuan, 

para pekerja-Ku yang rendah hati akan bangkit dan memberikan bukti-bukti pengetahuan mereka, yang 

melaluinya banyak orang akan menjadi percaya. Semua malapetaka ini telah lama diberitahukan 

kepadamu, namun engkau tetap tuli dan buta. Anda tidak tahu berterima kasih. 
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45 Kadang-kadang saya perlu berbicara kepada Anda dengan cara ini. Tetapi jangan mengacaukan 

firman kasih-Ku dengan cambuk. Aku mencintaimu. Mendekatlah agar engkau dapat merasakan 

kehangatan-Ku. Mendekatlah kepada-Ku agar engkau dapat merasakan kedamaian Kerajaan-Ku. Engkau 

adalah orang-orang yang mencari-Ku saat menyeberangi "padang gurun", engkau adalah orang-orang yang 

selalu mengejar janji-Ku. 

46 Apakah Anda sudah bosan dengan kehidupan ini? Kemudian beristirahat sejenak di bawah 

naungan pohon ini. Ceritakanlah kepada-Ku kesedihanmu di sini dan menangislah di dada-Ku. Kapankah 

engkau akan bersama-Ku selamanya? Saya sudah ingin melihat kedamaian dalam setiap jiwa. 

47 Biarkan "the lark" sekarang melebarkan sayapnya ke seluruh alam semesta sehingga Anda 

merasakan kedamaian dan kehangatannya. 

48 Kaum wanita, kamulah yang, dengan doamu, memelihara sedikit kedamaian yang ada di bumi, 

mereka yang, sebagai penjaga rumah yang setia, memastikan bahwa rumah itu tidak kekurangan 

kehangatan cinta kasih. Demikianlah engkau menyatukan dirimu dengan Maria, Bunda-Mu, untuk 

mematahkan kesombongan manusia. 

49 Hai manusia, Aku telah menjadikanmu tuan di bumi ini untuk mewakili-Ku di bumi ini. Roh anda 

seperti Roh Bapa, dan tubuh anda seperti alam semesta. Jangan menilai kesempurnaan tubuh Anda dari 

ukurannya, tetapi dari kehidupan indah yang ada di dalamnya, keteraturan dan keharmonisannya. Tetapi 

bahkan dengan kesempurnaan yang paling tinggi sekalipun, tubuh itu terbatas, dan akan tiba saatnya tubuh 

itu berhenti tumbuh. Akan tetapi, kecerdasan dan sensasinya terus berkembang sampai kematian 

menghentikannya. Tetapi semua kebijaksanaan dan pengalaman yang diperolehnya di bumi tetap tercetak 

dalam jiwa, yang tumbuh dan berkembang untuk selama-lamanya. 

50 Jadikanlah rumah Anda sebagai bait suci kedua, kasih sayang Anda sebagai penyembahan kedua 

kepada Allah. Jika engkau ingin mengasihi-Ku, kasihilah istri-istrimu dan kasihilah anak-anakmu, karena 

pekerjaan, pemikiran, dan teladan yang hebat juga akan muncul dari bait ini. 

51 Anda semua adalah domba-domba Elia pada saat ini. Beberapa hidup dalam rintangannya, yang 

lainnya masih tersesat. Cahaya Meterai Keenam menerangi semua jiwa yang berinkarnasi dan tidak lagi 

berinkarnasi pada saat ini. Sementara di Bumi, beberapa orang menggunakan hukum ini untuk kemajuan 

dan keselamatan jiwa mereka, yang lain menggunakannya untuk menembus misteri ilmu pengetahuan dan 

menemukan keajaiban baru. Tangan-tangan yang tidak patuh dan tidak taatlah yang masih mematahkan 

buah dari pohon ilmu pengetahuan untuk meracuni hati manusia. Anda hidup dalam periode waktu 

keenam yang akan dilalui umat manusia di bumi sebagai cerminan dari jalan yang harus dilalui dalam 

kekekalan. 

52 Saya beritahukan kepada Anda pada saat ini, di hadapan Elia, bahwa Anda hidup di zaman keenam 

yang akan dilalui umat manusia di bumi, seperti simbol salah satu dari tujuh anak tangga yang akan 

dinaiki oleh roh Anda di akhirat. 

53 Pada zaman pertama Habel mewujudkan Aku di bumi, pada zaman kedua Nuh, pada zaman ketiga 

Yakub, Musa pada zaman keempat, Yesus pada zaman kelima, pada zaman keenam, yang sekarang, Elia, 

dan pada zaman ketujuh Roh Kudus akan memerintah. 

54 Apa yang telah engkau lakukan terhadap para utusan-Ku? Yang pertama jatuh di bawah pukulan 

saudaranya sendiri, yang didorong oleh rasa iri hati. Yang kedua disalahartikan dan diejek oleh banyak 

orang yang tidak percaya dan penyembah berhala. 

55 Yang ketiga memberikan bukti kuasa-Ku dalam hidupnya dan menerima imbalan ketidaksetiaan 

bahkan dari sanak saudaranya. 

56 Yang keempat harus melanggar loh hukum karena iman yang kecil dari umat-Nya yang sangat 

dikasihi-Nya. 

57 Yang kelima - meskipun kedatangan-Nya telah diumumkan - tidak diharapkan, tidak menemukan 

iman atau kasih, dan setelah memberikan pesan kasih-Nya kepada dunia, Dia menerima kematian yang 

paling memalukan yang pernah diderita oleh seorang nabi atau utusan. 

58 Yang keenam telah datang dalam roh pada saat ini. Namun demikian, panah-panah keraguan, 

ketidakpedulian dan ejekan mengejarnya. 

59 Ketika Meterai Ketujuh dilonggarkan dan bukannya seorang utusan, melainkan Roh Yang Kekal 

itu sendiri yang menerangi manusia - siapakah yang kemudian akan mencoba untuk melukai atau 

membunuh-Ku? 
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60 Saya berbicara kepada Anda dengan cara ini sehingga besok Anda tidak akan dibingungkan oleh 

para teolog. 

61 Setiap meterai memiliki kecemerlangan pada masanya dan telah meninggalkan cahayanya dalam 

semangat anak-anak saya. Demikian juga pada Meterai Keenam, suara Firman dapat didengar di bumi. 

62 Umat, berdoalah kepada Maria, dia adalah Kelembutan Ilahi, yang dijadikan wanita di Era Kedua - 

kemurnian yang tidak dipahami oleh manusia yang terwujud, keperawanan yang tidak dapat dipahami oleh 

pikiran manusia dan hanya dapat dirasakan oleh mereka yang kepekaannya dimurnikan. 

63 Mantel Bunda Surgawimu telah memberikan keteduhan kepada dunia sejak kekekalan dan dengan 

penuh kasih melindungi anak-anakKu yang berasal darinya. Maria, sebagai roh, tidak dilahirkan di dunia; 

esensi keibuannya selalu menjadi bagian dari-Ku. 

64 Dia adalah pasangan dari kemurnian-Ku, dari kekudusan-Ku. Dia adalah putri-Ku ketika dia 

menjadi seorang wanita dan Bunda-Ku ketika dia menerima "Firman yang berinkarnasi". 

65 Sang Guru berkata kepada Anda: Anda telah banyak disibukkan dengan diri Anda sendiri, dan 

karena itu Anda telah melupakan orang lain. Penting untuk meninggalkan ketidakpedulian Anda terhadap 

rasa sakit dan kebutuhan orang lain dan melepaskan diri Anda dari sikap mementingkan diri sendiri. 

66 Jika rasa sakit muncul di jalan Anda, bersiaplah untuk menerimanya. Ketika Anda melihat 

pencobaan sudah sangat dekat, berdoalah seperti yang Yesus lakukan di taman pada malam kematian-Nya, 

dan katakanlah seperti yang Dia lakukan: "Bapa-Ku, jikalau mungkin, jauhkanlah cawan ini dari pada-Ku, 

tetapi kehendak-Mu jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak-Ku." - Perhatikanlah, anak-anakKu, karena 

jika engkau mempersiapkan dirimu, dalam banyak kasus Aku akan menghapus cawan penderitaan dari 

bibirmu. Tetapi jika perlu bagi Anda untuk meminumnya, Aku akan memberi Anda - atas dasar 

penyerahan diri dan ketundukan Anda kepada Kehendak Tuhan - dengan kekuatan untuk bertahan. 

67 Jangan lupa bahwa rasa sakit itu memurnikan, dan jika ditanggung dengan cinta kasih dan 

peningkatan spiritual, rasa sakit itu tidak hanya membersihkan noda-noda diri sendiri tetapi juga noda-

noda orang lain. 

68 Serahkanlah penderitaanmu kepada-Ku dan itu tidak akan sia-sia. Betapa banyak penderitaan yang 

tidak berguna yang telah terjadi di antara umat manusia! Tetapi mereka yang telah mampu menderita dan 

memikul salib mereka sampai akhir dari reparasi mereka, telah mencapai puncak gunung ketika mereka 

mengira mereka akan jatuh selamanya. 

69 Dunia belum memperoleh kedamaian yang seharusnya diterima dalam pencobaan melalui doa dan 

jasa-jasa Anda. Karena ketika kamu mengalami pencobaan-pencobaan ini, kamu hanya memikirkan 

dirimu sendiri, mengasihani dirimu sendiri dan memberontak, bukannya berdoa kepada Bapa dan berkata 

kepada-Nya: Jika satu saja dari sesamaku memperoleh satu atom kedamaian melalui cawan pahit yang 

sedang aku minum - dengan kepuasan apa aku akan meminumnya sampai tetes terakhir! Dan Guru berkata 

kepadamu: Siapa pun yang berdoa dan merasakan dengan cara ini akan mencapai bahwa cintanya akan 

mampu berbuat baik kepada banyak sesamanya. 

70 Hai manusia, sekarang perdamaian yang kelihatannya damai telah memerintah di antara bangsa-

bangsa, tetapi janganlah kamu memberitakan bahwa perdamaian telah datang. Tutup bibirmu. Kedamaian 

sejati tidak bisa muncul di atas fondasi ketakutan atau kenyamanan materi. Perdamaian harus muncul dari 

cinta kasih, dari persaudaraan. 

71 Orang-orang saat ini membangun di atas pasir dan bukan di atas batu, dan kemudian ketika ombak 

berbuih lagi dan menghantam dinding-dinding itu, bangunan akan runtuh. 

72 Aku telah mengajukan damai sejahtera-Ku kepada manusia melalui hati nurani mereka dan 

mengatakan kepada mereka: Inilah Aku, tetapi mereka tidak mau mendengarkan-Ku. Kadang-kadang 

mereka bertindak seperti anak kecil dan seperti orang bodoh. Saya katakan kepada Anda bahwa mereka 

bertindak seperti anak-anak karena dalam tindakan mereka, mereka tidak mengungkapkan cahaya yang 

telah diperoleh roh selama periode perkembangan yang panjang. Meskipun mereka hidup di Era Ketiga, 

mereka belum menyadari apa arti perdamaian. Roh mereka lamban, dan lebih lagi hati mereka tidak 

merasakan apa itu belas kasihan yang sejati, dan juga tidak berdenyut dalam cinta kasih kepada umat 

manusia. Tetapi rasa sakit yang bahkan lebih pahit daripada apsintus akan menguasai mereka, yang 

melaluinya mereka akan terbangun dan menjadi lebih peka. Bukan Aku yang akan menyerahkan cawan ini 

kepada manusia, karena di dalam Aku kepahitan itu tidak mungkin ada. 
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73 Semua rasa sakit yang disebabkan oleh manusia akan dirangkum dalam satu cawan yang akan 

diminum oleh mereka yang menyebabkannya. Dan mereka yang tidak pernah membiarkan diri mereka 

terguncang dalam menghadapi rasa sakit, sekarang akan gemetar dalam roh dan tubuh mereka. 

74 Saatnya sudah dekat ketika Anda akan melihat orang-orang terguncang oleh peristiwa-peristiwa 

aneh dan mengejutkan. Anda akan belajar tentang orang-orang yang telah menjadi besar di dunia dan yang 

akan meninggalkan bangsa dan negara mereka untuk mencari kedamaian dengan hati nurani mereka di 

padang gurun, dalam kesendirian. Orang lain yang selama ini dikenal karena kebencian dan keinginan 

mereka untuk berkuasa akan mengejutkan dunia karena mulut mereka tiba-tiba akan mengucapkan kata-

kata cinta kasih dan perdamaian. Alasannya adalah karena terang-Ku akan menyelimuti mereka dan Roh-

Ku akan berbicara melalui bibir mereka. 

75 Apakah Anda siap menghadapi peristiwa-peristiwa ini, untuk menemukan solusi dan penjelasan 

yang tepat untuk pertanyaan-pertanyaan dan untuk membawa terang kepada pikiran orang-orang yang 

cemas atau bingung? 

76 Untuk waktu yang lama saya telah melatih kalian, dan tetap saja kalian tidak bisa menjadi tentara 

perdamaian. Lihatlah bangsa-bangsa, betapa sedikitnya waktu yang mereka miliki untuk mempersiapkan 

perang, dan bagaimana mereka mengguncang bahkan sampai ke pedalaman bumi. Lihatlah bagaimana 

kekuatan kebencian mereka membuat pengaruh mereka terasa sampai ke tempat terjauh, sementara engkau 

tidak mampu membuat mereka merasakan kedamaian-Ku. 

77 Apakah kebencian lebih kuat daripada cinta? Apakah kegelapan lebih kuat daripada cahaya? 

Apakah kejahatan memiliki efek yang lebih besar daripada kebaikan? - Tidak, anak-anakku. 

78 Aku tidak menegurmu, aku hanya dengan penuh kasih membangunkanmu untuk memberitahukan 

kepadamu bahwa tidaklah sulit untuk bekerja di kebun anggur Yesus dan bahwa engkau harus bertekun 

dalam peningkatanmu. Jika pada saat-saat tertentu anda membawa resolusi untuk memperbaharui diri 

anda, roh anda akan bersukacita dan merasa lebih dekat dengan Bapa. Tetapi godaan-godaan menunggu 

langkah Anda dan menjatuhkan Anda. 

79 Angkatlah dirimu untuk kebaikan, sadarilah bahwa engkau hidup di masa yang berbeda dari masa 

Pertama dan Kedua, di mana unsur-unsur material dan spiritual ada di mana-mana dalam kegelisahan. Ini 

adalah pertempuran yang hanya terlihat oleh mereka yang siap secara rohani dan tidak terlihat oleh mereka 

yang tidak siap. Dalam angin puyuh ini, jutaan manusia dan makhluk spiritual bergerak, beberapa 

menyalakan cahaya, yang lain mencarinya; beberapa menyebarkan kegelapan, yang lain melarikan diri 

darinya. 

80 Celakalah orang yang menjadi lemah dalam pencariannya akan Terang pada saat ini! Jutaan mata 

tak terlihat sedang mengawasi Anda untuk menjatuhkan Anda. Aku ingin engkau menjadi benih yang baik 

yang menaklukkan ladang di mana rumput-rumput liar telah tumbuh. Seperti lautan yang meluap di 

tepiannya, kejahatan mendorong maju dan membingungkan hati satu demi satu, airnya yang tidak murni 

membanjiri rumah-rumah, hati anak-anak, pikiran kaum muda, perasaan wanita yang paling murni. 

Lembaga-lembaga Anda yang paling mulia direndahkan, begitu juga yang paling suci. Sementara itu, apa 

yang Anda lakukan? Apakah Anda juga termasuk orang buta yang tidak melihat apa-apa? Apakah Anda 

sedang membungkus diri Anda dalam keegoisan Anda untuk mencari sedikit kedamaian bagi hati Anda? 

Apakah engkau mengurung dirimu di dalam empat dinding kamar tidurmu untuk mencegah deru perang 

dan ratapan manusia sampai ke sana? 

81 Janganlah kamu mengatakan bahwa Guru tidak berbicara secara nubuat kepadamu, ketika kamu 

sekarang melihat waktu yang akan datang yang saya umumkan kepadamu. Tetapi sebelum ada perdamaian 

di antara manusia, api akan membakar lalang-lalang di seluruh permukaan bumi, banjir air yang 

dilepaskan akan membasuhnya hingga bersih, dan salju akan memurnikannya. 

82 Bangunlah, murid-murid, bersiaplah, jangan sampai kamu terkejut, karena kamu akan ditentang 

dengan kata-kata, dengan perbuatan dan dengan buku-buku. Senjata dan fitnah sedang dipersiapkan untuk 

melawan Anda. Anda juga akan menyaksikan pertarungan ideologi, doktrin dan teori. Para teolog akan 

mencoba untuk mengeksplorasi lebih dari yang telah mereka jelajahi sejauh ini. Para filsuf akan membawa 

ide-ide baru ke dunia. Para ilmuwan akan memproklamirkan pengetahuan mereka sebagai satu-satunya 

kebenaran. Fanatik agama-agama akan muncul sebagai pihak-pihak yang bertikai. 

83 Ini akan menjadi waktu di mana Anda harus diperlengkapi, karena suara Anda akan menjadi satu-

satunya yang akan didengar sebagai suara yang tenang dan sadar. 
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84 Apakah engkau sekarang melihat betapa aku mencela engkau? Apakah Anda sekarang melihat 

betapa kecilnya diri Anda dan betapa banyaknya noda dan ketidaksempurnaan yang masih Anda miliki? 

Namun engkau akan melayani-Ku dan persembahanmu akan menyenangkan dan harum di hadapan 

Keilahian-Ku. 

85 Tabernakel, Tabut Perjanjian dan Hukum Taurat ada di dalam hati Anda. Bagi Anda yang rendah 

hati, Aku akan mengungkapkan apa yang tidak dapat dipahami oleh orang terpelajar. 

86 Umat, pada saat ini Anda kembali seperti Anak yang Hilang ke rumah Bapa. Aku mengandung 

engkau dan mengatakan kepadamu: Engkau adalah anak sulung, tetapi karena ketidakhadiranmu, saudara-

saudari yang lain tercerai-berai. Aku tetap sendirian dan menangis dalam kesendirian-Ku. Sekarang kamu 

telah kembali dan Aku berkata kepadamu: duduklah di meja-Ku, di sana ada roti, buah-buahan dan 

anggur. Di ruang berikutnya terdapat peralatan. Engkau kemudian menangis karena ketidakbersyukuran 

dan ketidaktaatanmu, menyadari bahwa engkau adalah paria di antara bangsa-bangsa lain yang tidak 

menerima apa yang engkau terima. Anda meminta agar karunia-karunia rohani Anda dikembalikan kepada 

Anda, dan kekayaan Anda telah dikembalikan kepada Anda. 

87 Saya telah menyadarkan Anda bahwa Anda memikul tanggung jawab besar atas perselisihan umat 

manusia. Kemudian Aku mempercayakan pedang cinta kasih kepadamu sehingga dengan pedang itu 

engkau dapat menundukkan mereka yang menyebabkan perang saudara dan membawa mereka ke hadirat-

Ku. 

88 Misi Anda adalah perdamaian, persaudaraan dan spiritualisasi. Aku tidak mencela hatimu atas 

pekerjaannya saat ini, tetapi ingatkanlah pikiranmu akan masa lalunya dan biarkanlah ia memahami misi 

luhur yang menantinya dalam kekekalan. 

Damai sejahtera-Ku menyertai Anda! 
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Instruksi 142 
1 Kasih-Ku turun ke atasmu untuk menuntutmu memenuhi perintah-perintah yang telah Aku ajarkan 

kepadamu selama keberadaanmu. Aku melihat bahwa engkau penuh dengan kasih karunia, diurapi dan 

dipersiapkan untuk penggenapan misimu, dan Aku ingin menuai buah-buah dari benih yang telah 

Kuberikan kepadamu. Saya ingin bersukacita dalam kerendahan hati dan niat baik Anda. Jika Aku telah 

menawarkan kepadamu bahwa dunia akan penuh dengan kasih karunia dan berkat melalui perantaraanmu, 

itu karena Aku telah memberimu otoritas untuk melihat pekerjaan baikmu berlipat ganda di luar bumi ini. 

Melalui perantaraan-Mu, jiwa-jiwa yang membutuhkan akan menerima terang. Karena, sesungguhnya 

Aku berkata kepadamu, tidak hanya dunia ini yang mengalami zaman kesulitan dan cobaan untuk 

pemurniannya, tetapi ada juga penebusan dan penderitaan di alam lain. 

2 Jadikanlah pengajaran-Ku sebagai milikmu, rasakanlah Firman-Ku; karena Firman-Ku lembut dan 

penuh kasih, juga keras. Anda akan memahaminya dan memahaminya! Jangan biarkan benih ini terbawa 

angin tanpa berakar di dalam hati Anda, karena besok Anda akan kehilangannya. Apa yang engkau tunggu 

untuk menyesuaikan hidupmu dengan penerapan Hukum-Ku? Jangan menunggu pencobaan menimpa 

Anda, karena hal ini akan sangat menyedihkan bagi Anda. Lakukanlah karena kasih dan keyakinan, 

penuhi perintah yang mengatakan kepada Anda: kasihilah satu sama lain. 

3 Gunakan waktu ini ketika Aku berbicara kepadamu dengan sangat jelas dan izinkanlah Aku 

membimbingmu. Ingatlah bahwa masa depanmu akan damai jika engkau mematuhi hukum-Ku. 

4 Berbaliklah ke dalam dirimu sendiri, ujilah dirimu sendiri di dalam terang hati nuranimu, dan 

engkau akan melihat bahwa Aku berbicara kepadamu dengan keadilan, bahwa Aku tidak menyebarkan 

teror, tetapi Aku memperingatkan engkau untuk hidup dengan waspada. 

5 Firman-Ku adalah makanan bagi roh. Setiap saat saya telah berbicara dengan Anda. Pada saat ini 

Aku telah meninggalkan pesan ini untuk umat manusia, melayani diri-Ku sendiri melalui Anda. Aku 

mengawasi dunia saat ia tidur. Aku telah menampakkan diri kepadamu dan sama seperti di Era Kedua, 

beberapa hari setelah Kebangkitan-Ku, Aku melayang di hadapan murid-murid-Ku dan mereka melihat-

Ku pergi dalam roh, jadi sekarang Aku datang kepadamu dengan penuh kemuliaan untuk menghakimi 

semua makhluk. 

6 Hari ini cahaya-Ku menyebar ke seluruh umat manusia. Dari bangsa-bangsa dan provinsi-provinsi, 

sesamamu akan datang ke negeri ini untuk mencari Firman-Ku, ketika mereka memiliki pengetahuan 

tentang ajaran-ajaran ini. Pada saat itu Aku tidak akan lagi memanifestasikan diri-Ku melalui pikiran 

manusia seperti yang Aku lakukan hari ini, dan engkau, orang-orang percaya, akan membiasakan dirimu 

untuk mengangkat rohmu untuk bersekutu dengan-Ku, dan engkau akan menunjukkan Firman-Ku yang 

tercetak kepada semua orang dan memberikan kesaksian tentang apa yang telah engkau terima dalam 

ajaran-Ku. Engkau akan mengatakan kepada mereka bahwa Aku tidak menjadi manusia, tetapi Aku datang 

dalam roh, dan bahwa dalam bentuk ini Aku tetap berada di antara kamu untuk selama-lamanya. 

7 Hari ini, saat kamu memperingati Sengsara-Ku, Aku katakan kepadamu bahwa Aku telah pergi ke 

Kalvari sekali lagi, bahwa Sengsara-Ku diperbarui setiap saat, bahwa perang, dosa dan materialisme 

membentuk salib yang menyinggung Tuhanmu. Engkau yang telah memahami Firman-Ku akan bersatu 

dengan-Ku dalam peperangan besar melawan dosa. Pasukan rohani telah memulai pertempuran mereka, 

Anda akan bergabung dengan mereka. 

8 Kunjungan akan mengguncang dunia. Kabar baik akan sampai kepada semua orang dan mereka 

akan tahu bahwa Aku datang untuk meninggalkan wasiat lain dan untuk menghakimi pekerjaan mereka. 

9 Aku tidak ingin engkau semua, para pendengar-Ku, meneteskan air mata di kemudian hari karena 

engkau tidak memahami manifestasi Ilahi-Ku. Berdoalah, dan di dalam doa Anda, Anda akan menerima 

cahaya untuk menembus wahyu baru yang saya berikan kepada Anda saat ini. 

10 Saya memberikan Anda karunia kedamaian. Jika Anda tetap siap, Anda akan menyebarkannya 

dengan pikiran dan pekerjaan Anda. Saat-saat berharga ketika engkau berkumpul untuk mengangkat 

rohmu dan tinggal di wilayah spiritual tempat engkau bersekutu dengan-Ku tidak akan kembali. Engkau 

juga tidak akan mendengar Firman-Ku melalui perantaraan manusia setelah waktu yang ditentukan oleh-

Ku. 

11 Perhatikan dan berdoalah dan kamu akan melihat Firman-Ku terjadi. 
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12 Saya memberi Anda pelajaran baru. Masing-masing adalah untuk mempersiapkan Anda untuk 

menyelesaikan tugas Anda. Anda mulai memahami bahwa Anda tidak datang ke bumi hanya untuk 

melestarikan cangkang tubuh Anda, untuk mengumpulkan kekayaan atau untuk memenangkan 

kehormatan. Anda tidak menderita kesulitan di jalan kehidupan. Jika Anda menganggap diri Anda miskin, 

itu karena Anda belum mencoba untuk menyadari apa yang Anda bawa dalam roh Anda. Apakah perlu 

bagi Anda untuk kehilangan segala sesuatu yang Anda miliki agar Anda dapat belajar menghargai apa 

yang Anda miliki? Tidak, anak-anak-Ku, lebih baik hari ini, ketika kamu masih memiliki karunia-

karuniamu, kamu memiliki pengetahuan tentang karunia-karunia itu sehingga kamu dapat 

menggunakannya untuk kebaikan rohmu. 

13 Jika Pengajaran-Ku tampak aneh bagimu, Aku katakan kepadamu bahwa kamulah yang aneh, 

karena Aku dan Hukum-Ku tidak berubah dan kekal. Setiap kali saya datang kepada Anda, saya 

menemukan Anda lebih jauh, lebih ternoda, dan karena itu lebih jauh dari jalan yang benar. Apakah 

bentuk di mana Aku sekarang membuat diri-Ku dikenal olehmu tampak baru bagimu? Ini bukan hal baru. 

Apakah engkau ingin suara-Ku terdengar sampai tak terhingga tanpa perantaraan manusia? Bentuk ini 

juga bukan hal baru. Sudah di Era Pertama Aku membuat suara-Ku didengar oleh orang-orang yang 

berkumpul di kaki Gunung Sinai. Tetapi apa yang terjadi pada orang-orang itu ketika mereka mendengar 

suara Bapa mereka dengan cara ini? Telinga, hati, dan pikiran mereka tidak dapat menerima manifestasi 

kuasa itu, sedemikian rupa sehingga mereka harus menutup telinga mereka agar tidak mendengar, dan 

mereka meminta Musa untuk menjadi perantara dengan Yehuwa agar Ia berhenti berbicara, karena suara-

Nya seperti guntur. Suara-Ku kemudian turun dari Roh-Ku ke dalam masalahmu, sementara sekarang Aku 

mempersiapkanmu untuk bangkit ke tempat di mana kasih Bapa-Ku menantimu, dan engkau mendengar-

Ku dari roh ke roh. 

14 Meskipun Aku telah mengungkapkan diri-Ku dengan kejelasan penuh setiap saat, manusia telah 

meragukan karena materialismenya. Bahkan di Sinai, pada bukti-bukti dan manifestasi agung yang Tuhan 

berikan kepada umat-Nya, hati mereka ragu-ragu, goyah dan siap di setiap langkah untuk berpaling dari 

Bapa. Pada setiap kelesuan umat, belas kasihan Tuhan ditunjukkan, dan akhirnya hanya kebenaran-Nya 

yang bersinar. 

15 Ketika Aku berbicara kepadamu tentang manifestasi-Ku sebagai manusia, Aku harus 

memberitahukan kepadamu bahwa meskipun telah diumumkan jauh sebelumnya, dunia tertidur dan tidak 

dapat mengenali-Ku. Sejak Yesus membuka mata-Nya di dunia ini sampai saat Dia menutup mata-Nya 

tergantung di kayu salib, Hati-Ku terluka oleh keraguan manusia sepanjang perjalanan hidup-Nya. 

16 Mereka meragukan keilahian Yesus karena mereka menilai-Nya dari kerendahan hati-Nya, dari 

sedikitnya pakaian-Nya dan kurangnya kekuatan materi dan harta dunia. Dan bahkan di dalam peperangan 

maut, keraguan orang-orang itu menusuk ke dalam hati Yesus, seakan-akan setiap pertanyaan mereka 

adalah tombak: "Bagaimana mungkin tubuh-Nya berdarah jika Ia adalah Allah?" 

"Bagaimana mungkin Anak Allah bisa mati?" 

17 Dua ribu tahun telah berlalu bagi sebagian orang untuk memahami pelajaran ini, dan masih banyak 

lagi yang harus dilalui agar semua orang dapat memahaminya. 

18 Jika ada orang yang mengatakan hari ini bahwa Aku datang secara mengejutkan, dia tidak 

mengatakan yang sebenarnya, karena Aku mengumumkan kedatangan-Ku kembali kepadamu dan 

menubuatkan tanda-tanda yang akan Aku berikan kepadamu. Tetapi jika engkau tertidur ketika Aku 

memberikan tanda-tanda itu kepadamu, bagaimana mungkin engkau bisa menyadarinya? 

19 Sama seperti di Era Kedua Kehadiran-Ku tidak sama seperti di Era Pertama, demikian juga di Era 

ini Wahyu-Ku berbeda, meskipun selalu merupakan Doktrin yang sama. Aku selalu mengumumkan 

kedatangan-Ku berabad-abad sebelumnya agar Aku dapat menemukan engkau semua siap, agar tidak 

menemukan rumahmu dalam kekacauan dan mempermalukanmu dengan kunjungan-Ku. Aku ingin 

engkau memiliki segala sesuatu yang siap pada saat kedatangan-Ku sehingga ketika pintu rumahmu 

diketuk, engkau dapat berkata kepada-Ku, seperti gadis-gadis dalam perumpamaan-Ku: "Masuklah, Tuan, 

selamat datang di rumah-Mu." Tetapi keraguanmu yang telah menerima-Ku - keraguan tentang bentuk 

pewahyuan-Ku dan manifestasi-Ku, keraguan tentang mukjizat yang Aku anugerahkan kepadamu yang 

engkau kaitkan dengan kuasa jahat, keraguan tentang kemiskinan dan kerendahan hati hamba-hamba-Ku 

yang baru dan tempat-tempat di mana Aku menyatakan diri-Ku. Tetapi Aku tahu bahwa setelah akhir 
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manifestasi-Ku akan datang iman dan pemahaman akan hal itu, sama seperti yang terjadi di masa lalu, 

terlepas dari kedinginanmu, keraguanmu, dan materialismemu. 

20 Aku datang kepadamu karena Aku mencintaimu, karena Aku tahu bahwa pada saat manifestasi 

baru-Ku, Aku akan menemukanmu seperti kawanan domba tanpa gembala, seperti orang sakit tanpa 

dokter, dan seperti murid tanpa guru. Aku datang untuk mempersiapkan sejumlah umat manusia untuk 

menabur benih yang baik di ladang baru; karena Anda telah memasuki zaman baru, yaitu spiritualisasi. 

21 Mulai sekarang sampai tahun 1950, gunakanlah Firman-Ku yang mengalir dari langit seperti air 

terjun ke dalam hatimu. Simpanlah itu sehingga setelah kepergian-Ku, engkau dapat meneruskannya 

dengan berlimpah. Kuatkanlah dirimu di dalam pengajaran-Ku sehingga jiwamu tidak akan goyah. 

Ingatlah bahwa beberapa orang harus diadili karena ajaran ini. Kalian akan membatasi diri kalian untuk 

mengatakan dengan penuh kejujuran apa yang telah saya ajarkan kepada kalian. Setelah tahun 1950, 

ingatanmu akan jernih dan engkau akan mengingat ajaran-Ku, tetapi engkau juga akan menerima ajaran-

ajaran baru dan yang belum diketahui melalui wahyu. 

22 Seseorang berkata kepada-Ku saat ini dari lubuk hatinya, "Tuhan, mengapa Engkau tidak 

melakukan mukjizat-mukjizat di jalan hidupku yang Engkau lakukan di hari-hari ketika aku mulai 

mengikuti-Mu, ketika sekarang aku lebih siap dan memiliki lebih banyak iman?" - Alasannya adalah 

bahwa Anda belum memahami untuk mengamati. Bahkan hari ini saya tidak melakukan mukjizat seperti 

yang saya lakukan pada Pertama Kali. Waktu itu adalah saat Anda terbangun dari kehidupan roh. Itu 

adalah masa bukti dan keajaiban materi. Hari ini adalah masa mukjizat rohani. Bagaimana mungkin roh 

Anda akan selalu berada pada tingkat yang sama dan bahwa saya akan mengulangi pelajaran yang sama 

kepada Anda? 

23 Ketika engkau datang ke Hadirat-Ku untuk mendengarkan Firman-Ku, Aku melakukan mukjizat 

yang mengejutkan untuk menghidupkan kembali imanmu. Mengapa Anda bertanya hari ini, karena Anda 

sudah memiliki terang ini, apa yang hanya pantas bagi yang lemah? Sekarang giliran Anda untuk 

melakukan kepada sesama Anda apa yang telah saya lakukan kepada Anda. 

24 Hari ini Aku mengajarkan Hukum-Ku kepadamu dan memberitahukan kepadamu: Damai 

sejahtera-Ku menyertai engkau serta kemurnian dalam pikiranmu sehingga engkau dapat memperhatikan 

apa yang dikatakan "Firman" kepadamu pada hari ini. Damai sejahtera Kubawa kepada manusia yang 

melakukan pendamaian di bumi - dengan cinta kasih bagi sebagian orang, dengan kesakitan bagi yang 

lain. Aku menyingkapkan di depan matamu noda-noda jiwa yang tidak diketahui oleh hatimu, sehingga 

engkau dapat dengan sabar membersihkannya. Aku juga membuatmu merasakan tanggung jawab besar 

yang telah engkau emban terhadap Pekerjaan-Ku. 

25 Ke dalam tangan-tangan yang rendah hati dan sederhana tetapi bersemangat, Aku telah 

menempatkan Pekerjaan-Ku di Era Ketiga, agar engkau semua dapat menghormati dan memuliakannya 

melalui pekerjaanmu. 

26 Aku memberikan Firman-Ku dalam keintiman rumah-rumah ini yang Aku sebut "tempat 

berkumpul" dan bukan "kuil" sehingga tidak membingungkan dengan yang di dalamnya terdapat upacara 

dan ritus. Engkau tahu bahwa melalui ajaran-Ku ini Aku sedang membangun di dalam hatimu bait Allah 

yang Hidup yang sejati. Setiap jemaat yang berkumpul di tempat-tempat pertemuan akan bangkit secara 

rohani sesuai dengan kasih, ketaatan, dan kehendak baik mereka dalam mengikuti petunjuk-Ku. 

27 Adalah Kehendak-Ku agar engkau semua bekerja demi keagungan Pekerjaan-Ku, karena saat-saat 

yang sangat penting bagi rohmu semakin dekat. Mereka adalah orang-orang di mana cahaya-Ku, yang 

telah menjadi suara dan pikiran, menembus rohmu dari ketidakterbatasan, dalam hubungan tertinggi yang 

dapat engkau capai. Anda tidak bisa mengatakan bahwa pada saat ini Roh Tuhan telah memasuki otak si 

pembawa suara, karena seorang manusia tidak mampu menyimpan apa yang merupakan Potensi Tertinggi. 

Ini adalah sinar Cahaya Ilahi yang telah turun ke dalam pikiran orang yang ditakdirkan untuk transmisi 

ajaran-Ku. Dengan cara ini Kebenaran mengalir di atas bibir-bibir jahil ini, dan ini akan menjadi awal dari 

kehancuran penyembahan berhala dan fanatisme agama. 

28 Orang-orang ini memiliki anugerah tertinggi sebagai tempat duduk atau pangkalan Sinar Ilahi, dan 

otak serta bibir mereka sebagai penyampai Firman, namun mereka harus tetap menjadi manusia sederhana 

seperti yang lainnya. 
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29 Besok tempat-tempat pertemuan ini akan diperbanyak dan orang banyak akan bersatu di dalamnya 

untuk mendengar pernyataan dari roh ke roh dari Tuhan kepada hamba-hamba-Nya, tanpa ada yang 

berusaha untuk membedakan mereka yang melayani Tuhan sebagai alat. Saya ingin kesederhanaan dalam 

semua karya Anda. Saya menyukai mereka yang rendah hati. Ingatlah bahwa Aku dilahirkan di kandang, 

di antara para gembala, karena di antara mereka Aku menemukan kemurnian untuk merasakan Aku dan 

percaya kepada-Ku. Belum ada di antara anda yang memiliki palungan sebagai tempat lahir anda, tetapi 

hal itu harus terjadi dengan Raja anda untuk memberikan contoh kerendahan hati. 

30 Mengapa Aku datang lagi kepada manusia setelah Aku memberikan pelajaran tentang Kehidupan 

Kekal kepada mereka? Karena manusia telah membuat ritual dari setiap contoh pengajaran-Ku. 

Rasakanlah Aku, dan jangan mencoba menghadirkan-Ku dalam bentuk ini atau itu, karena semua itu akan 

menjauhkanmu dari kebenaran. Jangan coba-coba membayangkan Aku sebagai Bapa yang Kekal sebagai 

orang tua, seperti yang engkau lukiskan, karena baik waktu maupun perjuangan tidak meninggalkan jejak 

di dalam pikiran Pencipta, karena Aku berada di atas waktu dan tidak tunduk padanya seperti engkau. 

31 Firman-Ku akan kembali tidak nyaman bagi orang-orang seperti di masa lalu, tetapi Aku akan 

mengatakan kebenaran kepada mereka. Tanpa mengekspos siapa pun, saya menyebut orang munafik 

sebagai munafik, pezina sebagai pezina, dan kejahatan sebagai pelaku kejahatan. Kebenaran telah 

terdistorsi, dan perlu untuk bersinar kembali, karena sekarang kebenaran telah disembunyikan, dan karena 

itu harus muncul di depan mata manusia sekali lagi. Apa yang saya ajarkan kepada Anda saat ini? - 

Memberkati segala sesuatu dan semua orang dengan hati dan semangat, karena orang yang memberkati 

dengan cara ini menyerupai Bapa-Nya ketika Ia memberikan kehangatan-Nya kepada semua orang. Oleh 

karena itu Aku berkata kepadamu: Belajarlah memberkati dengan roh, dengan pikiran, dengan hati, dan 

damai sejahteramu, kekuatanmu, dan kehangatan hatimu akan sampai kepada orang yang engkau 

kirimkan, betapapun jauhnya jarakmu dengan dia. Apa yang akan terjadi jika semua orang saling 

memberkati, bahkan jika mereka tidak saling mengenal dan belum pernah bertemu satu sama lain? 

Kedamaian yang sempurna akan memerintah di bumi, bahwa perang tidak akan terbayangkan. Agar 

keajaiban ini menjadi kenyataan, Anda harus mengarahkan pikiran Anda ke atas melalui ketekunan dalam 

kebajikan. Apakah menurut Anda hal ini mustahil? 

32 Betapa banyak orang berdosa yang bertobat telah mencapai derajat yang Anda sebut kekudusan! 

Mereka pada awalnya tidak lebih baik dari Anda, tetapi Anda belum mencapai tingkat kesempurnaan itu. 

Anda mulai mencintai, karunia intuisi mulai berbuah, dan Anda sudah memiliki inspirasi, karena ketika 

Aku menyentuh Anda, Anda merespons. Tidak semua pintu merespons ketukan-Ku, tetapi pintu-pintu 

yang terbuka memungkinkan Terang-Ku datang kepadamu. Transformasi orang berdosa bukanlah hal 

yang mustahil. Ingatlah beberapa nama dari Era Kedua: Magdalena, Paulus, Agustinus, Fransiskus dari 

Asisi. Mengapa Anda hanya mengingat mereka yang berasal dari Era Pertama? 

33 Orang-orang yang disebutkan oleh-Ku ini mengenal dosa dan bahkan lumpur nafsu, namun 

sekarang mereka bersinar seperti tokoh-tokoh di surga, dan sebagai pencerah manusia, mereka 

mengirimkan cahayanya kepadamu. 

34 Hanya Aku yang bisa mengungkapkan hal yang tidak diketahui kepada Anda. Demikianlah yang 

dapat saya katakan kepada Anda bahwa orang-orang saat ini berusaha dengan sia-sia untuk mengetahui 

masa muda Yesus di bumi. Mereka meneliti dan membayangkan, tetapi mereka hanya mengetahui masa 

kecil-Ku dan waktu proklamasi-Ku. Kepada Anda, saya katakan: Yesus, sebelum Ia berangkat untuk 

memproklamasikan Kerajaan Surga, tidak belajar apa pun dari manusia. Apa yang harus Ia pelajari dari 

mereka yang pada masa kanak-kanak-Nya sudah membingungkan para pengajar Hukum Taurat? Waktu 

yang tidak diketahui manusia hanyalah waktu penantian. 

35 Jika engkau belajar dari-Ku dengan cinta kasih di dalam hatimu, mustahil bagimu untuk salah. 

36 Beginilah cara saya mempersiapkan Anda. Hari ini beberapa orang datang, dan melalui mereka, 

orang lain datang, dan melalui mereka, orang lain datang lagi. Setiap hari dan setiap generasi akan 

merasakan-Ku lebih dekat, karena spiritualisasi mereka akan lebih besar. 

37 Lakukanlah belas kasihan setiap hari, ini akan menjadi pengangkatan terbaik bagi-Ku. Memberi, 

menolong, menghibur, ini akan menjadi doa harian yang terbaik, karena Anda kemudian akan berbicara 

kepada Bapa dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata, yang - bahkan jika sudah dalam bentuknya - 

kosong dalam intinya. 
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38 Berdoalah kepada-Ku dengan pikiranmu. Anda tidak memerlukan tempat tertentu untuk 

melakukannya, dan postur tubuh Anda tidak peduli. Angkatlah pikiranmu dalam damai ke ketinggian 

surga dan kemudian menantikan inspirasi-Ku. 

39 Apa yang akan Kukatakan kepadamu pada hari itu, bahkan para nabi pun tidak tahu. Aku sendiri di 

dalam Nasihat-Ku yang tinggi dapat mengungkapkannya kepadamu. Jangan takut tidak mengetahui 

nasehat Bapa anda. Berbahagialah karena mengetahui bahwa saya, sebagai Guru, akan selalu 

mengungkapkan pelajaran baru kepada Anda. Bagaimana mungkin Anda berpikir bahwa saya ingin 

menyembunyikan sesuatu dari Anda, hanya dengan maksud agar Anda tidak mengetahuinya? Aku 

mengasihimu dan di dalam Hati Bapa-Ku tidak ada keegoisan yang bisa ada. Ketika Aku mendekat 

kepadamu, itu adalah untuk menerangi rohmu sehingga rohmu dapat memahami dan mengasihi-Ku. 

40 Aku telah datang kepadamu dalam roh, tetapi tidak semua orang percaya kepada-Ku, tidak semua 

orang merasakan Aku. Banyak yang telah menyangkal-Ku, dan yang lainnya lagi akan menyangkal-Ku. 

Seandainya Aku menyatakan diri-Ku kepada mereka yang menyangkal-Ku dalam seribu bentuk yang 

berbeda, mereka tidak akan mengenali-Ku dalam bentuk apa pun, karena bentuk yang mereka bayangkan 

tentang diri-Ku membuat mereka tetap dalam kesalahan. 

41 Aku tidak pernah bersembunyi di balik topeng ketika Aku menunjukkan diri-Ku kepada dunia; 

namun, Aku membatasi diri-Ku dalam kuasa-Ku agar dapat dilihat, didengar, dan dipahami oleh orang-

orang. 

42 Mengapa Anda tidak maju di jalan perkembangan spiritual Anda? Haruskah Aku menunjukkan 

diri-Ku sesuai dengan keterbelakanganmu? Jika Anda siap dan Aku memanifestasikan diri-Ku dalam batu 

untuk berbicara kepada Anda melalui batu itu, Aku akan dikenali oleh Anda bahkan dalam bentuk itu. 

Mereka yang mengenal esensi-Ku bisa merasakan-Ku di mana-mana. Di sisi lain, mereka yang telah 

membentuk gambaran palsu tentang Keilahian-Ku tidak akan mampu mengenali-Ku dan bahkan akan 

menyangkal-Ku, bahkan jika mereka melihat-Ku dalam segala kemuliaan-Ku. 

43 Apa yang aneh tentang fakta bahwa Aku membuat diri-Ku dikenal melalui organ pikiran 

seseorang? Aku tidak menyembunyikan diri-Ku, Aku hadir. Barangsiapa yang menginginkan bukti akan 

hal ini harus menyucikan hati serta pikirannya, maka ia akan melihat kebenaran dengan mata rohaninya. 

44 Tidak ada seorang pun kecuali manusia yang bisa merefleksikan Pikiran Ilahi. Pikiran manusia 

adalah cermin dari Akal Ilahi. Hatinya adalah sumber di mana saya menyimpan cinta kasih. Hati 

nuraninya adalah terang dari Roh-Ku. Jika Anda ragu bahwa Anda memiliki karunia yang begitu besar dan 

Anda tidak merasa layak untuk mendapatkannya, itu bukan kesalahan Bapa Anda, tetapi kesalahan Anda 

sendiri, karena Anda belum memahami kasih-Ku yang tak terbatas bagi Anda. Lihatlah bahwa noda-noda 

kalian tidak menjadi penghalang untuk mengungkapkan Aku di antara kalian dalam bentuk ini. Tetapi jika 

besok para ilmuwan akan menilai manifestasi ini sebagai buruk, bukan saya yang akan mereka hakimi, 

tetapi mereka sendiri. 

45 Aku menciptakan manusia dengan kesempurnaan sedemikian rupa sehingga ketika ia melihat 

dirinya sendiri, ia dapat melihat cerminan dari Bapa-Nya. Tetapi manusia tidak tahu bagaimana melihat 

dirinya sendiri, atau menembus ke dalam dirinya sendiri; oleh karena itu ia tidak mengenali-Ku. 

46 Di berbagai zaman, Aku telah membuat diri-Ku dikenal manusia dengan cara-cara yang tak 

terduga. Siapakah yang akan mengatakan kepada Anda bahwa Mesias yang dijanjikan, Anak Allah, 

bahkan tidak akan memiliki rumah yang sederhana untuk dilahirkan selama Era Kedua? Siapa yang akan 

mengatakan kepada Anda bahwa Maria, istri tukang kayu, akan menjadi Bunda Yesus? 

47 Sejak awal langkah pertama-Ku di bumi, Aku memberikan tanda-tanda kuasa-Ku, namun Aku 

bahkan tidak dicurigai oleh banyak orang. 

48 Saya datang kali ini bukan untuk mengejutkan Anda. Jika kamu telah mempersiapkan dirimu 

dengan mewariskan janji kedatangan-Ku kembali dari orang tua kepada anak-anak, dari generasi ke 

generasi, Aku akan mendapati kamu menantikan kedatangan-Ku; tetapi tidak ada seorang pun yang 

menantikan-Ku. Beberapa dari Anda telah melupakan nubuat-nubuat ini, yang lain tidak mengetahuinya 

karena dirahasiakan. Betapa sedikit yang mencari cakrawala dan mengamati peristiwa-peristiwa dunia 

untuk mencari tanda-tanda yang akan mengumumkan waktu kedatangan-Ku. 
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49 Namun demikian, mereka yang telah menantikan kedatangan-Ku kembali sebagai Roh Penghibur 

merasa bahwa waktunya telah tiba dan bahwa Kristus telah datang secara rohani kepada umat manusia. 

Yang lain telah mendengar desas-desus tentang kedatangan-Ku dan tidak percaya. 

50 Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Hanya untuk sementara waktu Aku akan tidak hadir di 

tengah-tengah kalian. Saya akan datang lagi." Kemudian dinyatakan kepada mereka bahwa Guru akan 

datang ke bumi "di atas awan", dikelilingi oleh para malaikat, mengirimkan sinar cahaya ke bumi. 

51 Lihatlah, di sini Aku "di atas awan" dikelilingi oleh para malaikat, yang merupakan makhluk-

makhluk rohani yang telah memperkenalkan diri mereka kepadamu sebagai utusan Keilahian-Ku dan 

sebagai penasihat yang baik bagimu. Sinar cahaya itu adalah Firman-Ku yang membawakan wahyu-

wahyu-Ku dan yang membanjiri setiap pikiran dengan kebijaksanaan. 

52 Berbahagialah mereka yang percaya tanpa melihat, karena merekalah yang merasakan Kehadiran-

Ku. 

53 Perhatikanlah, karena ini adalah waktu ketika godaan berjuang tanpa lelah untuk mengalahkan 

Anda. Ia merasakan bahwa waktunya semakin dekat ketika ia akan terikat. Dia memiliki ribuan tipu daya 

untuk memisahkanmu dari-Ku. Tetapi Anda harus berdoa dan berjaga-jaga sehingga jalan untuk 

menghindari setiap penyergapan terungkap kepada Anda. Aku telah mengajarkanmu untuk mengetahui 

rasa sejati dari buah ilahi yang merupakan makna dari Pekerjaan-Ku. Saya telah mengajarkan Anda jalan 

kebajikan dan pemenuhan tugas-tugas spiritual dan manusiawi Anda. Inilah caranya. Bagaimana Anda 

bisa tersesat? 

54 Jangan lari dari cobaan, belajarlah untuk menghadapinya. Tidak ada gunanya menutup pintu Anda 

agar aman. Dengan pintu tertutup, bahaya akan masuk. Jangan tergoda oleh nafsu rendah. 

55 Persiapkan diri Anda, karena Anda akan ditentang oleh teori-teori yang sedang dikerjakan. 

Waspadalah, karena nabi-nabi palsu akan muncul. Jangan tidur dengan berpikir bahwa Anda telah 

memenangkan pertempuran tanpa melewati ujian pertama. 

56 Jangan takut akan pertempuran, perhatikan dan Anda akan menang. Roh kebal, setiap senjata 

lainnya rapuh. Oleh karena itu, bertarunglah dengan roh, biarkan mata Anda selalu melihat dengan jernih, 

dan lawan Anda akan berada di bawah belas kasihan Anda, karena kemarahan akan membutakan dia 

karena dia tidak tahu spiritualisasi. 

57 Saya tidak menginginkan pendeta atau pendeta spiritualisme. Saya hanya menginginkan para rasul. 

Saya tidak ingin Anda mengatakan kepada dunia bahwa Anda akan menjadi tuan. Tidak, jadilah murid-

murid-Ku yang baik, dan melalui perantaraanmu, Aku akan menyampaikan ajaran-ajaran besar. 

58 Jika Anda mempersiapkan diri Anda, masa perjuangan ini akan menjadi ganti rasa sakit - istirahat, 

karena di dalamnya seseorang akan mengalami tanda-tanda dan keajaiban. 

59 Firman-Ku telah bergema di langit dan gaungnya telah terdengar di bumimu. 

60 Saya menerima Anda pada hari rahmat ini. Kalian adalah murid-murid Yesus, selalu menjadi anak-

anak kecil di hadapan kebesaran Pengajaran-Ku. Aku menyalakan cahaya pelita Anda dan menyingkirkan 

duri-duri yang telah Anda tanam sendiri sehingga kaki Anda berdarah. Terimalah balsem penyembuh yang 

menyembuhkan semua luka, dan melaluinya, hentikan penderitaan. 

61 Dengarkanlah Aku dan kemudian pahami Firman-Ku, yang Aku berikan kepadamu dalam segala 

kesederhanaan tetapi memiliki makna yang mendalam. Di dalamnya engkau akan menemukan petunjuk-

Ku, yang semuanya adalah kasih dan kebenaran. 

62 Aku memberikan diri-Ku kepadamu ketika Aku mengirimkan kepadamu Pancaran Ilahi-Ku. Aku 

mengungkapkan Roh Penghibur-Ku kepadamu, tetapi engkau semua belum dapat memahami makna 

manifestasi ini, dan dengan melakukan hal itu engkau semua telah mencegahnya menjadi lebih jelas; 

karena ketika engkau menghakimi saudara-saudarimu dengan buruk, engkau menciptakan perpecahan dan 

menghalangi atau menutup saluran transmisi yang melaluinya engkau semua menerima pesan-pesan-Ku. 

Karena tidak ada persatuan atau kasih di antara umat-Ku, engkau telah menjauhkan diri dari sumber kasih 

karunia. Karena engkau tidak dapat meyakinkan-Ku bahwa engkau mengasihi-Ku jika engkau tidak 

melakukannya dengan sesama manusia. 

63 Hukum-hukum-Ku adil, dan ketidaktaatan terhadap salah satu dari hukum-hukum-Ku sudah cukup 

bagi dunia untuk kehilangan kedamaiannya. Hukum-hukum-Ku lebih besar dan jauh lebih halus daripada 
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yang engkau asumsikan. Oleh karena itu, karya-karya yang telah dilakukan manusia sejak awal 

kemanusiaan masih memiliki efek dan menyebar seperti pusaran yang mencapai Anda. 

64 Bangsa-bangsa tidak lebih dari batasan-batasan yang dibuat oleh manusia. Bangsa-bangsa, agama-

agama, kelompok-kelompok besar atau kecil berada di luar Hukum-Ku karena mereka tidak saling 

mengenal, mereka menghakimi tindakan-tindakan asing yang bukan tempat mereka untuk menghakimi. 

Masing-masing dari mereka memiliki banyak hal yang harus diperbaiki dalam dirinya sendiri, sebanyak 

atau lebih banyak daripada apa yang ditemukannya salah pada tetangganya. 

65 Orang berbicara tentang hukum, tetapi mereka tidak membawanya di dalam hati mereka, mereka 

tidak merasakannya, juga tidak mengikutinya. Waktu kebangkitan telah tiba bagi roh. Aku akan memoles 

hati yang seperti batu, karena mereka tidak bersinar sebagaimana mestinya - yaitu, seperti permata yang 

sangat dicintai oleh Penciptanya. Betapa sedikitnya yang bernilai nyata, tetapi kesabaran-Ku tak terukur. 

Akulah Guru yang selamanya mengajar, memoles dan menyempurnakan jiwamu. 

66 Jangan menjadikan manusia sebagai model kesempurnaan anda, carilah Bapa sebagai model anda, 

tanpa menjadi putus asa ketika anda mengalami salah satu saudara anda melakukan perbuatan buruk. 

Jangan biarkan iman Anda menjadi lemah, karena Anda semua akan jatuh pada satu waktu atau waktu 

lainnya dalam perjalanan panjang penebusan dosa dan Anda akan bangkit kembali; kadang-kadang bahkan 

perlu bagi Anda untuk memulai perjalanan baru. Bangkitlah dan peganglah kehendak untuk hidup di 

dalam Aku. Jika engkau tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi perjuangan hidup, ambillah dari-Ku 

dan bersandarlah kepada Bapamu. 

67 Mengapa engkau membiarkan sumber kasih yang telah Kutempatkan di dalam dirimu mengering? 

Tidak tahukah Anda bahwa kasih adalah kehidupan dan keselamatan? Berbicaralah dengan kata-kata cinta, 

sebarkan perintah-perintah-Ku dan rasakan kuasa-Ku, karena engkau akan tahu bahwa Aku telah datang 

untuk memberikan semua kemampuan-Ku kepada Roh, dan semakin banyak engkau bekerja, semakin kuat 

dirimu. 

68 Saya datang untuk mengajar Anda dan saya juga ingin membuat Anda lebih baik. Kenali diri Anda 

dengan menembus ke dalam diri Anda sendiri. Jangan tertipu dengan berpikir bahwa Anda telah membuat 

kemajuan besar jika Anda tidak terlebih dahulu belajar untuk mengampuni dan mengasihi. Anda harus 

tulus dan mempraktikkan kerendahan hati, hanya dengan demikian Anda bisa merasa menguasai karunia-

karunia rohani Anda, dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dan pergi ke mana-mana. 

Maka tidak akan ada rintangan yang menghentikan Anda dan setiap bahaya akan lenyap. Anda akan dapat 

turun ke dalam kegelapan dan tidak akan berada dalam kebingungan, sebaliknya, Anda akan bersinar 

dalam cahaya yang lebih terang dan dapat menyelamatkan mereka yang tinggal di sana. 

69 Aku telah memberitahukan kepadamu sejak semula perintah-perintah ini: "Kasihilah Allah dengan 

segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu" dan "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri". - 

Ketaatan pada hukum-hukum ini, yang dalam dualitasnya membentuk satu kesatuan, akan memenuhi 

dunia ini dengan sukacita, kedamaian dan kebahagiaan. Ketika Anda memahami bahwa manusia telah 

menderita dan kehilangan arah karena tidak mengikuti hukum-hukum ini, Anda akan merasa terdorong 

untuk memulai hidup baru dan Anda akan menyadari bahwa ada banyak hal yang harus dilakukan di dunia 

batin Anda dan juga dengan sesama manusia. 

70 Cinta kasih mampu menyalakan iman dalam satu momen, menyatukan orang-orang, 

membangkitkan banyak kemampuan dalam diri mereka yang masih tidak aktif saat ini, memberikan 

cahaya baru pada mata jasmani dan rohani. Ketika Anda memiliki cinta kasih di dalam hati Anda, Anda 

memiliki surga di dalam diri Anda. 

71 Begitu dunia mencintai, kedamaian akan turun ke atasnya, Kerajaan-Ku dan Hadirat-Ku akan ada 

di setiap roh, dan engkau akan siap untuk menikmati kehidupan spiritual di mana engkau akan mencapai 

kebahagiaan yang sempurna. 

72 Berapa kali Anda harus kembali ke bumi untuk memiliki tubuh yang melaluinya pesan yang Anda 

bawa ke dunia terungkap dengan kejelasan yang lebih besar? Izinkanlah jiwamu, seperti burung dalam 

kehidupan ini, untuk mengalami dan menikmati musim semi, dan dalam ziarahnya untuk menemukan 

pengalaman yang diperlukan untuk kembali kepada-Ku. Sementara orang kaya mengumpulkan harta yang 

terlalu mudah rusak, Anda akan mengumpulkan pengalaman, pengetahuan sejati. 
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73 Saya ingin Anda menciptakan rumah yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa - rumah yang 

merupakan kuil di mana cinta kasih, kesabaran dan penyangkalan diri dipraktikkan. Di dalamnya engkau 

akan menjadi guru bagi anak-anak yang harus engkau kelilingi dengan kelembutan dan pengertian, yang 

harus engkau awasi, mengikuti semua langkah mereka dengan simpati. Curahkanlah cinta kasih Anda baik 

kepada mereka yang dianugerahi keindahan maupun kepada mereka yang kelihatannya jelek. Wajah yang 

cantik tidak selalu merupakan cerminan dari jiwa yang sama cantiknya. Di sisi lain, di balik makhluk-

makhluk yang terlihat jelek itu, mungkin ada jiwa yang penuh kebajikan yang harus Anda hargai. 

74 Berdoalah dengan kerendahan hati dan izinkanlah Kehendak-Ku terjadi untukmu, karena apa yang 

engkau minta tidak selalu adil, mulia dan baik. Maka Aku akan memberikan kepadamu apa yang baik 

bagimu sehingga engkau dapat memiliki kehidupan yang damai dan bahagia. 

Damai sejahtera-Ku menyertai Anda! 
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Kehancuran planet Bumi belum dekat, tetapi 

Kejatuhan dunia yang penuh kesalahan dan dosa ini adalah melalui 

 Menyegel Terang Era Ketiga  5-7 

 Kristus menjelaskan perkembangan Israel rohani  10-16 

Nuh, Yosua, dan Musa memberikan bukti tentang 

 Otoritas atas kekuatan alam  17-20 

Para utusan Kristus menjadi kelompok-kelompok orang 

 Menghadapi kultus-kultus spiritual yang aneh  21-28 

Kristus menjelaskan perkembangan mental-spiritual 

 manusia  36-49 

Tiga komponen nilai dari keberadaan kita: Roh, 

 Jiwa dan Tubuh  41 

Bapa Surgawi menunjukkan dan menjelaskan sebelumnya tentang 

Rencana-rencana yang Dia miliki dengan anak-anak-Nya di masa depan  52-67 

Instruksi 136 

 Tentang Iman  1-10 

 Panggilan untuk mencapai spiritualitas  11-21 

Tentang sejarah Meksiko, negara yang Tuhan 

 dipilih untuk manifestasi-Nya  22-30 

Kristus membandingkan kelahiran-Nya dan aktivitas pengajaran-Nya 

di Era Kedua dengan Kedatangan Rohani-Nya dan 

Menasihati kita untuk mengembangkan karunia-karunia rohani  31-55 

1950 Kristus mengakhiri proklamasi-Nya melalui 

 Pembawa Suara, tetapi Inspirasinya Terus Berlanjut  56 

Setelah pemurnian besar, komunitas keagamaan akan 

dan sekte-sekte menghilang, hanya ajaran Kristus yang tersisa  57 
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Kristus menjelaskan, "Bapa Kami" hari ini secara spiritual 

 untuk berdoa dan tidak lagi dengan bibir  64 

Tuhan tidak berada di dalam diri manusia, karena semua makhluk dan 

 seluruh ciptaan berada di dalam Tuhan  71 

Perkembangan kita memampukan kita untuk naik tinggi secara spiritual  73 

 Hukum Ilahi dalam Tiga Masa  79 

Instruksi 137 

Cahaya Roh Ilahi menunjukkan kepada kita 

 Jalan menuju Bapa  1 

Jika setiap orang memenuhi apa yang diperintahkan agamanya, 

ia akan menemukan keselamatan  2 

Bagaimana Allah membimbing umat-Nya sebelum hukum Taurat? 

 Musa hadir?   12-14 

Kristus menasihati kita untuk merohanikan kehidupan kita15-22 

Melawan Ajaran Ilahi dengan sia-sia, 

 karena menerobos  23-27 

Konfrontasi dan pergolakan spiritual 

menandai akhir zaman 

 dan awal dari  28-36 yang baru 

Waktunya semakin dekat ketika karya-karya umat manusia akan 

 dinilai dalam terang hati nurani37-40 

Kristus mengingat kembali penderitaan besar dari perang terakhir  43-48 

Simbol dari "awan" dan spiritual 

Kedatangan Kristus yang Kedua  56-66 

 

Instruksi 138 (diundangkan pada tahun 1945) 

 Melalui doa, kita memiliki hubungan dengan Allah  1~-5 

Allah menggenapi semua janji yang dibuat-Nya kepada bangsa Israel. 

dan Ia juga akan menjadikan mereka yang rohani bagi Israel. 

 memenuhi membuat  9-11 

 Tugas rohani yang besar dari nabi Elia12 

Cobaan-cobaan yang menyakitkan adalah penyembuhan bagi kehidupan kita 14-17 

 Pertarungan gagasan akan pecah  34-35 

Tuhan membuat semua simbol menghilang untuk menghindari penyembahan berhala. 

 untuk mencegah  36-37 
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Israel harus mengakhiri perpecahan agar bisa menjadi berkat. 

 untuk semua umat manusia  38-41 

Ajaran Kristus akan mengalahkan permusuhan 

 antara roh dan materi. .  51-52 

 Hubungan Kristus dengan kita setelah tahun 1950  74 

Peringatan Kristus kepada umat manusia: Hari itu 

 Kebenaran-Nya telah mendekat  77-79 

Instruksi 139 

 Doa dan perjuangan spiritual untuk perdamaian1-9 

Benturan gagasan dan keyakinan 

 hukuman13-16  + 33 

 Penampakan para utusan Tuhan yang palsu17 

 Jalan yang harus dilalui anak-anak Allah  30 

 Kebangkitan Roh Manusia  34-41 

Materialisme adalah jalan yang salah ─ doktrin spiritual tentang cinta kasih 

menunjukkan jalan yang sebenarnya  42-49 

Seluruh alam semesta dipandang sebagai suatu 

Lembaga pengajaran yang dibentuk  50-51 

 Berbuat baik ─ tanpa mengharapkan imbalan  56-58 

Instruksi 140 

Hanya setelah pemberantasan materialisme dalam diri kita, barulah kita bisa 

 kita berjalan di jalan spiritual  1-8 

 Kasih adalah hukum yang mengatur kehidupan  9-13 

Roh-roh dari anak-anak Allah yang sejati memiliki misi 

 terpelihara sejak awal penciptaan. .  19-20 

 

Kebenaran tentang Maria sebagai ibu manusia Yesus 

 dan sebagai ibu rohani semua orang42-52 

Nasihat Kristus: Berani mengakui ajaran-Nya 

 dan menyebarkannya dengan kasih  57-67 

Instruksi 141 

Esensi doa bukanlah kata-kata yang indah, 

 tetapi pikiran murni dari hati ....  2 

Perjuangan untuk hidup haruslah demikian, karena itu adalah bagian dari 
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 dari pemeriksaan terhadap restitusi kita  3-8 

Dua peristiwa penting di era ini adalah: 

 permulaan dan akhir dari manifestasi ilahi  12-16 

 Kristus menjelaskan penglihatan rohani  21 

Roh Allah memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran  22-27 

 Maria, Kelembutan Ilahi yang menjadikan wanita  64 

 Pikiran Ilahi tentang rasa sakit dan cobaan  66-68 

 Perdamaian yang nyata dan sejati  69-72 

 Kristus mengungkapkan misi rohani kita85-88 

Instruksi 142 

Perkataan Kristus adalah makanan bagi roh 

 dan manajemen  2-12 yang sama 

Berbagai jenis komunikasi ilahi kepada kita 

 pada waktu dan kesempatan yang berbeda13-20 

Ini adalah waktu mukjizat rohani, tidak lagi 

 materi  22-23 

Misi para pembawa suara (atau corong) 

 Tuhan  27-29 

Kita tidak boleh membayangkan Tuhan dalam bentuk apa pun, 

 tetapi merasakan Dia  30 

Tugas kita adalah: memberkati semua orang dan segala sesuatu31 

 Tentang Doa yang Benar  37-38 

Kristus berbicara tentang kedatangan-Nya kembali secara rohani48-52 

Godaan mencurigai bahwa waktunya sudah dekat, 

 yang terikat padanya  53 

 

Di dalam Spiritualisme tidak boleh ada pendeta atau 

Para imam memberikan  57 

Ketaatan terhadap perintah kasih ganda akan 

Membawa perdamaian dan kemakmuran bagi dunia69 
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Ajaran Ilahi di Meksiko 1866-1950 
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