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Introduktion 
Som en introduktion till denna volym V kan verserna 1-10 i instruktion 123 användas, där Kristus talar 

om sitt arbete i Anden: 

1 Mitt ord strömmar outtömligt ut över dig. Jag är Kristus, som bodde bland människorna i den 

andra tidsåldern och som återigen kommer ner till er för att vittna om sig själv och uppfylla sitt löfte och 

sitt ord; på den tiden bekräftade jag med mina gärningar den lag som Fadern dikterade till Moses, som inte 

handlade enligt sin egen eller människornas vilja, utan enligt den Eviges vilja; därför säger jag er: om jag 

inte upphävde det som Moses talade, så kommer jag inte heller att upphäva det som jag nu lärde er i Jesus. 

2 Jag är med er, för det har jag lovat och meddelat mina lärjungar när jag vid ett visst tillfälle var 

omgiven av dem och de frågade mig på följande sätt: "Mästare, du sa att du skulle ge dig av, men att du 

sedan skulle komma tillbaka. Säg oss, när kommer det att ske?" Jag såg att deras enkelhet och önskan om 

kunskap fick dem att undersöka sin Herres hemliga råd. Ändå talade jag kärleksfullt till dem: "Den dag är 

sannerligen inte långt borta då jag ska återvända till mänskligheten", och jag fick dem att förstå att min 

närvaro då skulle vara i Anden, och samtidigt tillkännagav jag för dem de tecken som skulle förkunna min 

nästa ankomst. Dessa tecken skulle vara krig, kaos och stort lidande över hela jorden. Men sannerligen 

säger jag er, mitt i kaoset var det just detta som var min ankomst vid denna tid. Här är jag, ni människor, 

med ett budskap om ljus och fred för er själ, från vilket jag nu kommer att göra en (andlig) ark som alla 

troende människor som vill rädda sig själva kommer att gå in i, där mänskligheten kan finna en fristad. 

Denna ark kommer att bli fast etablerad genom tron, hoppet och kärleksfullheten hos dem som följer mig, 

och den kommer att ha en andlig likhet med den ark som anförtroddes åt Noa när naturkrafterna släpptes 

lös. 

3 I vilken tid lever du? Tänk på det och var medveten om att jag har gett er min undervisning i tre 

tidsåldrar. Den första var lagens, den andra kärlekens och den tredje, som är den nuvarande, motsvarar 

visheten. 

4 En enda Ande, som är min, har alltid varit med er. Men om jag har uppenbarat den i tre olika faser, 

kom ihåg att de former i vilka jag manifesterar mig själv i hela skapelsen är oändliga och samtidigt 

perfekta. 

5 Vid första gången lärde du känna Fadern som domare och lagstiftare. Under den andra tiden gjorde 

jag "mitt ord" till människa i Jesus, och hans ord talade med gudomlig sanning. Kristus är "Ordet", samma 

som sade till människorna: "Den som känner Sonen känner Fadern". Nu befinner ni er i den tredje tiden, 

då jag häller min visdom över er. 

6 För att uppfylla mitt löfte har jag kommit i andevärlden, på det symboliska "moln" som era själar 

bildar när de lyfts upp till mig, och jag bygger det sanna templet i människornas hjärtan. 

7 När ni hör Mig genom dessa röstbärare, tro inte att Min Ande tar plats i denna lilla och orena 

kropp. Jag har redan berättat för er att det är ert intellektuella organ som en stråle av mitt ljus faller ner på, 

vilket är gudomlig inspiration, vilket är visdom och kärlek. 

8 Förstå miraklet i denna kommunikation och inse att genom dessa obildade varelsers 

förståelseorgan och deras läppar kommer det ord som upplyser de okunniga och 

syndare, så att han i hans hjärta skapar ett hem värdigt Gud och ger honom trons nyckel som öppnar porten 

till vishet. 

9 Med oändligt tålamod väntade jag på den tid då din själs utveckling skulle göra det möjligt för dig 

att förstå Min kommunikation genom röstbärarens sinnesorgan, som en förberedelse för den perfekta 

föreningen mellan Min Ande och din Ande. 

10 Detta är anledningen till att röstbäraren uttalar Mitt Ord utan att hans hjärna blir trött eller hans 

hals hes. För det är jag som rör dessa läppar för att låta mitt rop nå folket. Jag inbjuder dem att vila i 

skuggan av livets träd och äta det eviga livets frukt.  
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Instruktion 111 
1 Öppna era hjärtans dörrar för mig, o folk! Jag har sett livets prövningar piska dig som en 

stormvind, jag har sett sjukdom invadera ditt hem och elände ta tag i dig. Jag kommer för att ge dig frid. 

Åh, älskade mänsklighet, om ni visste hur lätt ni skulle finna er frälsning om ni hade god vilja! En bön, en 

tanke, ett ord skulle räcka för att försona människor, folk och nationer, men människor försöker lösa sina 

konflikter på andra sätt. Allt annat än att agera som Kristus är många människors motto; allt annat än att 

praktisera hans undervisning - och där har vi konsekvenserna! 

2 Vad kan du förvänta dig av dina verk om det inte finns någon rättvisa, kärlek och barmhärtighet i 

dem? Är det inte de läror som Jesus gav dig? I sanning säger jag er att kärlek, rättvisa och barmhärtighet 

inte står i strid med er tids livsstil, utan är dygder som tillhör andligt avancerade varelser. 

3 När jag ser människor som är indragna i krig och dödar varandra för att få tillgång till världens 

skatter kan jag inte annat än att jämföra mänskligheten med små barn som slåss om saker som inte har 

något värde. Barnen är fortfarande de människor som slåss om lite makt eller lite guld. Vad betyder dessa 

ägodelar i förhållande till de dygder som andra människor har i dem? 

4 Den man som splittrar folk genom att så hat i deras hjärtan kan inte jämföras med den som ägnar 

sitt liv åt att så frön till ett allomfattande broderskap. Den som orsakar lidande bland sina bröder kan inte 

jämföras med den som ägnar sitt liv åt att lindra sina grannars lidande.  

5 Varje människa drömmer om en tron på jorden, även om mänskligheten redan från början har 

upplevt hur lite en tron är värd i världen. 

6 Jag har lovat er en plats i mitt rike, men det är mycket få som har gjort anspråk på den, och det 

beror på att människorna inte vill förstå att den minsta undersåte till kungen av de himmelska rikena är 

större än den mäktigaste monarken på jorden. 

7 Människorna är fortfarande små barn, men det stora besök som kommer över dem kommer att få 

dem att uppleva så mycket på så kort tid att de snart kommer att övergå från denna barndom till mognad, 

och då, försedda med erfarenhetens frukt, kommer de att utbrista: "Jesus, vår Fader, hade rätt, låt oss gå till 

honom." 

8 Lammet som offrades för dina synder talar till dig just nu, och hans ord är kärlek och förlåtelse. 

Den gudomliga rättvisans bok öppnas i det sjätte kapitlet, för Lammet har lossat alla dess sigill. 

9 År 1950 är snart här, och denna form av manifestation kommer att upphöra, men det sjätte inseglet 

kommer därför inte att stängas, utan kommer att fortsätta att lysa till slutet av sin tid, då det sjunde inseglet 

kommer att lossas. 

10 Jag vill att mänskligheten ska förbereda sig vid denna tidpunkt så att när det sista inseglet lossas 

kommer människor att vara medvetna och redo att höra och förstå innehållet i de nya uppenbarelserna. Jag 

vill att nationerna och folken ska bli starka i sitt inre så att de kan stå emot bitterheten i dessa dagar. 

11 Jag kommer att kalla dem som kan uthärda de prövningar som dessa tider innebär välsignade, och 

jag kommer att belöna dem för deras uthållighet och tro på min makt genom att utse dem till föräldrar till 

en ny mänsklighet. 

12 Människornas synder kommer att utplånas och allt kommer att framstå som nytt. Ett ljus fullt av 

renhet och jungfrulighet kommer att lysa upp alla varelser, en ny harmoni kommer att hälsa 

mänskligheten, och då kommer det från människornas ande att stiga en hymn av kärlek till sin Herre, som 

han så länge har väntat på. 

13 Moder Jord, som från första början skändats av sina barn, kommer återigen att pryda sig med sina 

vackraste festkläder, och människorna kommer inte längre att kalla henne "tårarnas dal", och de kommer 

inte heller att förvandla henne till ett fält av blod och tårar. Den här världen kommer att vara som en liten 

helgedom mitt i universum, från vilken människorna kommer att lyfta sina andar till det oändliga i en 

förening full av ödmjukhet och kärlek till sin himmelske Fader. 

14 Mina barn kommer att ha min lag inpräglad i sin ande och mitt ord i sitt hjärta, och om 

mänskligheten i gångna tider fann nöje i det onda och glädje i synden, kommer den då inte att ha något 

annat ideal än godhet, och den kommer inte heller att känna något större nöje än att vandra på min väg. 

Men tro inte att människan därför kommer att avstå från vetenskap eller civilisation och dra sig tillbaka till 

(ensamma) dalar och berg för att leva ett primitivt liv. Nej, han kommer fortfarande att njuta av frukterna 
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från det vetenskapliga träd som han har skött med så stort intresse, och när hans förandligande är större, 

kommer hans vetenskap också att vara det. Men mot slutet av tiden, när människan har rest hela denna väg 

och tagit den sista frukten från trädet, kommer hon att inse hur futtiga hennes verk är, som tidigare verkade 

så stora för henne, och hon kommer att förstå och känna det andliga livet, och genom detta kommer hon 

att beundra Skaparens verk som aldrig förr. Genom inspiration kommer han att få de stora 

uppenbarelserna, och hans liv kommer att bli en återgång till enkelhet, naturlighet och förandligande. Det 

kommer att dröja innan den dagen kommer, men alla mina barn kommer att få se den. 

15 Nu bör du ta ett steg framåt så att din ande inte behöver klaga på att ha levt ett torftigt liv. 

16 Jag har talat till er om de kommande tiderna. Mina ord ska inte göra er främmande för er, för jag 

säger er att de i morgon kommer att ge liv åt tron och tända hopp i många människors hjärtan. 

17 mänskligheten, jag har makten att upphäva din synd genom kärlek och rädda dig. Jag kommer inte 

att sluta titta på era fläckar och även om jag finner er vilse i världens sörja, kommer jag att befria er från 

den för att göra er till mina apostlar. 

18 Bland mänskligheten lever en del av de etthundrafyrtiofyra tusen som jag har märkt. Dessa mina 

tjänare är utspridda över hela världen och fullgör uppgiften att be för fred och arbeta för mänsklighetens 

broderskap. De känner inte varandra, men - vissa intuitivt och andra upplysta av denna uppenbarelse - 

uppfyller de sitt öde genom att belysa sina bröders väg. 

19 De som är märkta av Min kärlek är delvis enkla människor, men det finns också de som är 

respekterade i världen. De kan bara kännas igen på andligheten i deras liv, i deras verk, i deras sätt att 

tänka och förstå de gudomliga uppenbarelserna. De är inte avgudadyrkare, fanatiker eller hänsynslösa. De 

verkar inte utöva någon religion, men ändå finns det en inre vördnad mellan deras ande och Herrens ande. 

20 De som är märkta med den helige Andes ljus är som livbåtar, är väktare, rådgivare och beskyddare. 

Jag har utrustat dem i sin ande med ljus, med fred, med styrka, med läkande balsam, med nycklar som 

osynligt öppnar de mest motsträviga dörrarna, med vapen för att besegra hinder som är oöverstigliga för 

andra. Det är inte nödvändigt att de presenterar titlar för världen för att visa upp sina förmågor. De känner 

inte till någon vetenskap och är fattiga på jordens tillgångar, men kan ändå göra mycket gott på sin 

livsväg. 

21 Bland dessa skaror här som har tagit emot mitt ord har många kommit bara för att bekräfta sitt 

uppdrag, för det var inte på jorden som de fick sina andliga gåvor eller anförtroddes uppdraget. 

Sannerligen säger jag er att det ljus som varje ande besitter är det ljus som den har fått under sin långa 

utvecklingsresa. 

22 Välsignade är de märkta som fullgör sin andliga uppgift inspirerade av Min kärlek, och välsignade 

är de som efterliknar dem, för de kommer att uppnå den andliga mognad som de har. 

23 Hur många gånger under den andra epoken försökte inte de enkla människor som hörde Jesu ord 

och de sjuka som kom till honom att göra större mirakel än mina lärjungar, utan att tillhöra antalet av mina 

apostlar. 

24 Sök ivrigt efter målet (på er utvecklingsväg), kom alla till mig på trons, barmhärtighetens och 

ödmjukhetens väg, och ni kommer alla att känna er lika värdiga inför er Fader. 

25 I gryningen av det nya dagsljuset har din ande vänt sig uppåt för att tacka Fadern. 

26 Kom igen för att lära er av mig, ni lärjungar och nybörjare, håll mina ord djupt inom er så att 

prövningens tider inte tar er oförberedda. Jag vill inte se er som bräckliga båtar i ett rasande hav. 

27 Förnyelse är vad jag ber mitt folk om, så att när ni befriar er från onyttigheter och ondska kan ni 

använda mina läror och samtidigt bevisa att det är Sanningens Ande som ni hör. Inse att ni nu måste tvätta 

bort dessa fläckar genom omvändelse och ödmjukhet och vittna om min sanning genom kärleksfulla 

gärningar. 

28 Använd sanningen redan från första steget på denna väg, vare sig du talar eller handlar. Lögner 

saknar den gudomliga essensen och kan därför aldrig övertyga. 

29 Jag renar dessa språkrör innan jag gör mig själv känd genom dem, så att de ensamma kan förkunna 

sanningen för er. Om män i morgon förolämpar er genom att tvivla på detta ord eftersom det också har 

förmedlats genom kvinnors läppar, låt er inte skrämmas. Du kommer att berätta för dem att jag inte valde 
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mina lärjungar efter kön eller klass, och att det för min förkunnelse räckte med ett öppet sinne och fogliga 

läppar för att uttrycka min inspiration genom dem. 

30 Var inte rädd för dem som söker upp dig, även om du upplever dem som utredare eller förtalare av 

dina handlingar. I dem kan ni alltid se själar som söker efter ljus. 

31 Vem skulle kunna skilja ett får som älskar mig i sanning från mitt hinder? Bakom enkelheten hos 

var och en av mina arbetare, dold för mänsklig syn, finns en ängel som vakar över varje steg han tar. 

32 Jag sa till er att ni skulle bli bekämpade och att ni - om ni vill att sanningen ska lysa - måste vara 

modiga i kampen och förlåta alla förolämpningar som kan göras mot er, och att ni inte får låta förbittring 

ge er vapen som ni inte bör använda. 

33 Om du vet hur du ska förlåta utan att skryta kommer du att vinna kampen. När ni sätts på prov, be 

och jag kommer att göra överraskande verk, bortom all vetenskap, som kommer att få de otrogna hjärtan 

att darra. 

34 Med detta vill jag i förväg uppmärksamma er på de prövningar som ni kommer att få genomgå. 

Men för att du inte ska bli överraskad ska du alltid vara förberedd. 

35 Var mottaglig för mina inspirationer och agera inte som de med förhärdade hjärtan som väntar på 

att livets slag ska rätta till deras misstag. Jag säger er att det också finns smärta och död bland er, de talar 

också till er. 

36 Nu är det dags för varje ande att vara klar över den epok som den befinner sig i, så att den kan 

påbörja och fullfölja den uppgift som jag har anförtrott den. 

37 hur mycket smärta du har orsakat dina egna, men jag älskar alla, och till alla ska jag ge medel för 

deras frälsning tills de kommer till mig. 

38 Elia har hjälpt mig i återuppbyggnadsarbetet i den tredje tidsåldern. I dag ser ni inte honom 

inkarnerad som förr i tiden, han reser på stigar och förbereder människornas sinnen för att dyrka min 

gudomlighet. Du uppfattar hans närvaro endast i anden och hans stora kamp för att rädda mänskligheten. 

39 Jag väntar på er alla när ni har fullgjort er uppgift där ni har denna goda herde som guide. 

40 Har du inte märkt att han är uppriktig, att han älskar dig och att han alltid har offrat sig för dig? 

Kommer ni inte att resa er upp och övervinna hindren för att nå målet och berömma Elia och förhärliga er 

Herre? 

41 Det står skrivet att ni ska se mig komma till er med stor majestät. Många har sett mig med det 

andliga ansiktet utan att lyckas förstå det arbete jag utför bland människor. Men om man frågade dig: 

"Vem hör du, och varför har du vänt dig bort från världen?", vad skulle du då svara? - Tala enligt 

sanningen, förneka inte vad ni har sett, gör inte som Petrus och säg att ni inte känner till detta verk, för ni 

kan inte dölja det tecken som finns i er ande och som kännetecknar er utan att kunna undvika det. 

42 Jag vet att trots de bevis som jag har gett er kommer många av er att vända mig ryggen av rädsla 

för att bli dömda och ställda inför en domstol. Men om ni som har hört mig tiger, vem ska då försvara min 

sak? Men jag tränar dem som - utan att känna till Min undervisning - kommer att studera den när den ska 

bedömas, och kommer att finna den korrekt, och kommer att stå upp (i rätten) för Mitt folk. 

43 Om ni vill vara mina arbetare måste ni ta mig som exempel och acceptera de prövningar som 

måste komma eftersom de är förutsedda av mig. Men när ni kommer in i denna tid, bli inte förvirrade och 

glöm inte att jag har meddelat er allt detta. Då kommer du att känna igen min makt och min rättvisa, och 

om du tvivlade på mitt ord kommer du att upptäcka att jag har förberett dig så att du inte blir överraskad 

och kommer att känna igen min oändliga nåd och barmhärtighet för dig mitt i dessa prövningar. 

44 Du har tillskrivit människor stor makt och tvivlat på Min. Snart kommer händelser att inträffa som 

kommer att bevisa för er att allting är underställt min vilja och att allting lyder mina lagar. Jag vill att ni 

ska vara rena vid den nämnda tidpunkten och er enda strävan är att upplysa era medmänniskor med min 

undervisning. Tänk på att ni kunde ha gjort den här världen till ett paradis om ni hade följt mina lagar. Ditt 

liv kunde ha varit ett evigt förhärligande av din Gud. Men du kan fortfarande gottgöra dina överträdelser 

och välsigna den fortsatta möjlighet jag ger dig att återvända till den goda vägen. 

45 Älska så att du kan bli älskad. Förlåt så att du kan bli värdig att bli förlåten. Var beredda att böja er 

inför dem som har varit era tjänare, så att ni kan pröva er själva i er ödmjukhet. 
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46 Var mina tjänare och ni kommer aldrig att bli förödmjukade av mig. Kom ihåg att jag inte har 

kommit som en kung och att jag inte heller bär en spira eller krona. Jag är bland er som ett exempel på 

ödmjukhet, och ännu mer som er tjänare. Be mig och jag ska ge dig, förfoga över mig och jag ska lyda för 

att ge dig ytterligare ett bevis på min kärlek och min ödmjukhet. Jag ber bara om att ni erkänner mig och 

gör min vilja, och om ni stöter på hinder för att fullgöra era plikter, be och besegra i mitt namn och era 

förtjänster kommer att bli större. 

47 Om du inte kan närma dig en person som lider för att ta hand om och trösta honom, be så kommer 

din ande att nå honom, och på så sätt kan du uppfylla ditt välsignade uppdrag. För den starkes skull får de 

försumliga hjälp, och för en rättfärdig mans skull räddas ett folk. 

48 Hur mycket tid har inte gått sedan den dag då jag lät er veta att mitt rike har närmat sig 

mänskligheten, fram till denna dag då ni hör mig; men ni har inte trott eller lytt mina ord, och varje dag 

som går för er närmare slutet! Vad kommer du att göra när denna period är slut och du inte har utnyttjat 

möjligheten att arbeta för din andes bästa? Ändå fortsätter jag att säga er att jag väntar på er och att mitt 

tålamod är oändligt. Men jag vill att ni ska förstå mig så att ni kan förbarma er över er själva. 

49 Jag har gett dig en ny kropp med varje jordiskt liv och upplyst din ande så att du kan börja din 

kamp, och jag säger dig att du inte får vara rädd för att lämna strimlor av din (själs) klädsel eller bitar av 

ditt hjärta i processen, för det är bara dessa förtjänster som kommer att öppna porten för dig och ta dig till 

det eviga hemmet. 

50 Ni har förundrats över de mirakler som jag utförde under den andra eran, men om ni tänker efter 

kommer ni att inse att dessa mirakler inte har upphört att äga rum i världen - vissa i materiell form, andra i 

människornas själar. 

51 "De döva hör": det är de som, efter att ha tystat sitt samvetes röst, idag har lyssnat till mina ord, 

som har trängt in i deras hjärta och fått dem att känna ånger och lämna goda föresatser, och deras själ är nu 

på väg till frälsning. 

52 Den lame mannen är helad och följer mig idag: Detta är barnet som, efter att ha lämnat den andliga 

vägen, var förlamat och oförmögen att gå för att möta mig, och som i dag, efter att ha hört mitt ord, är 

helad och förbereder sig för att frigöra sig från de kedjor som band honom för att vara med mig. 

53 Och de blinda har sett: Efter det mörker och den slöhet som denna mänsklighet levde i, utan 

önskan att se bortom det som omgav den, har jag upplyst den med ljuset från en ny dag för att visa den 

vägen full av kamp och prövningar, där Min Ande gör sig känd och kan ses, så att ni alla, utan undantag, 

kan känna igen Mig. 

54 Till och med de döda har uppstått: Hur få vet hur man förblir i nåd och lever i förening med mig. 

Till dem som har "dött" av nåd har jag gett tillbaka tron, hoppet, för att väcka dem till ett nytt liv där de 

har sett en värld full av oändliga överraskningar som de inte kan förstå och där allt är styrka, hälsa och 

frid. 

55 Dessa är de som har känt igen mig i denna tid, men jag säger er: Om efter 1950 mitt ord har 

upphört och nya skaror kommer till er, så res upp dem och lär dem som jag har lärt er. Jag ger er stor 

auktoritet så att ni kan fortsätta att uppmuntra de nya troende i deras tro. 

56 Tvivla inte på mitt ord på grund av att jag har använt syndiga män och kvinnor. Ge mig en 

rättfärdig man så ska jag tala till dig genom honom. Men sannerligen säger jag er att jag inte finner rena 

och perfekta själar bland människorna, och min förkunnelse måste genomföras i denna tid, trots mänsklig 

materialism och ofullkomlighet. Även om dessa varelser här inte har änglarnas renhet eller patriarkernas 

oklanderliga dygd, så har jag förberett dem under lång tid, jag har valt ut deras ande och renat deras 

kroppsliga skal, och från generation till generation har deras förfäder renat sig själva. Vem kan 

genomskåda mina innersta råd? Mitt verk närmar sig sin fullbordan, och när jag har gett er mitt sista ord 

ska ni använda och ge er själva näring av dess gudomliga essens, ni och alla de som söker efter Tredje 

testamentet. 

57 Bönehuset är inte den enda platsen där ni ska reflektera över och praktisera min undervisning, utan 

på alla platser. Jag lär dig inte bara hur du ska leva i den här världen, utan jag förbereder dig också för det 

andliga liv som väntar dig och som inte har något slut. 

58 Vakta och be, för du vet inte när jag kallar på ditt hjärta för att ge det inspiration och få det att 

använda de andliga gåvor som jag har gett det bland människor. 
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59 Ni är trötta efter att ha vandrat på livets stigar och har lidit mycket. Vila i mitt hus, sätt dig vid mitt 

bord och drick av detta vin. Imorgon måste du fortsätta på livets väg, men du kommer att känna en ny 

styrka i hela ditt väsen som hjälper dig att nå slutmålet på din väg. 

60 Jag kommer att anförtro dig stora "marker" att odla, och det är viktigt att du har den nödvändiga 

styrkan så att du inte bryter ihop under arbetet. Var och en av er kommer att vara en flitig arbetare på 

denna "åkermark" där ni kommer att lära er att så, sköta och skörda, uppmuntrade av min gudomliga 

undervisning. Det är en nåd som jag ger er vid denna tid som den mest värdefulla möjlighet som min 

kärlek ger er för att förvärva meriter som för er närmare mig. 

61 Spring inte längre efter världens nöjen och lättsinnigheter. Följ idealet att göra ditt liv oklanderligt, 

för jag kommer att ge dig de tillfredsställelser som stimulerar ditt hjärta under hela din existens. 

62 Förstå att det finns mycket elände och smärta i världen. Vid varje vändning kan du hitta dem som 

behöver tröst, kärlek, läkande balsam och rättvisa. Öppna ditt hjärta för varje smärta. Bli medkännande så 

att du kan höra de gråtandes klagan och utveckla din intuition så att du kan känna empati med dem som 

tiger och döljer sitt lidande. 

63 Uppför er inte som herrar gentemot de fattiga, för ingen ska känna sig som Gud, kung eller herre 

om han inte vill se sig själv ödmjukad inför dem som han har ödmjukat på Min rättvisas dag. 

64 Vänd dig inte bort från dem som i sin förtvivlan hädar mot mig eller mot dig. Jag ger dig en droppe 

av min balsam för dem. 

65 Var beredd att förlåta den som sårar dig i det som ligger dig varmast om hjärtat. Jag säger er i 

sanning att varje gång ni beviljar uppriktig och sann förlåtelse i en av dessa prövningar kommer det att 

vara ytterligare ett steg som ni når på er andliga utvecklingsväg. 

66 Så kommer du att känna agg och vägra att förlåta dem som hjälper dig att komma närmare mig? 

Kommer du att avstå från den andliga glädjen i att ta Mig som exempel och låta våldet förmörka din 

hjärna för att kunna besvara varje slag? 

67 I sanning säger jag er att denna mänsklighet ännu inte känner till förlåtelsens kraft och de mirakel 

som den åstadkommer. När de väl tror på mitt ord kommer de att övertyga sig själva om denna sanning. 

68 Älskade människor, jag lämnar er det vatten som släcker törsten och botar allt ont. 

69 Jag kommer för att söka efter hjärtan för att bo i dem, så att de när de hör mitt ord kan känna igen 

sitt andliga uppdrag. Jag vill att ni ska lära er att be, att tala med er himmelske Fader, genom att tänka och 

känna det ni vill förmedla till mig - med den intimitet och sanningsenlighet som Jesus lärde er. Men gör 

inte som de som dagligen upprepar om och om igen: "Din vilja, Herre, ske på jorden som i himlen", och 

som i själva verket inte vet vad de säger, eftersom de i själva verket inte alls är överens med min vilja! 

70 Tiden har kommit för folket att resa sig och utöva Mina gudomliga läror. Det är därför jag har fått 

er att förenkla era liv och befria era hjärtan från materiella önskningar. 

71 Att praktisera min undervisning är en återgång till det enkla livet från tidigare tider, men samtidigt 

ett steg framåt i kunskapen om det andliga. 

72 De utvalda i denna tid valdes inte slumpmässigt; för vart och ett av Mina barn finns det en 

gudomlig anledning till valet. För att ni ska kunna fullgöra den uppgift som ni var ämnade för redan innan 

ni kom till jorden, och för att hjälpa er att fullgöra den, gör jag den känd för er genom mina instruktioner. 

73 Har ni inte upplevt hur mycket jag har prövat er för att ge er tro stål och styrka? Känner du inte en 

outsläcklig törst efter att nå och lära känna det andliga? Har du inte känt dig förtryckt och andfådd i den 

(andliga) atmosfär som omger världen? Märker ni inte - utan att veta "varför" - hur ni flyr från smutsen? 

Alla dessa tecken är bevis på att du är ämnad för en andlig uppgift som har företräde framför alla andra 

uppgifter som du utför på jorden. 

74 Själen vill leva, den söker sin odödlighet, den vill rena sig själv, den är hungrig efter kunskap och 

törstig efter kärlek. Låt den tänka, känna och handla, låt den använda en del av den tid du har till ditt 

förfogande för sig själv, så att den kan manifestera sig i den och fräscha upp sig med sin frihet. 

75 Av allt du är här i världen är det bara din själ som kommer att finnas kvar efter detta liv. Låt den 

samla på sig dygder och förtjänster och bevara dem inom sig själv, så att den inte kommer att vara en 

fattig själ vid det förlovade landets portar när timmen för dess befrielse kommer. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 112 
1 Jag är andens föda, jag är ägaren till allt du behöver, jag är ljuset på din utvecklingsväg. 

2 Jag vill att ni ska lära känna mig. En gång var jag bland er som en människa; idag kommer jag i 

andevärlden för att visa er att jag verkligen är i mina barn och att jag kan tala genom deras förståndsorgan. 

I framtiden kommer det bara att vara ljuset från min inspiration som når din ande. Men i varje form som 

jag använder för att tala till er kommer det alltid att finnas en ny läxa och en ny fas av uppenbarelse som 

min Ande för fram till er så att ni kan lära känna mig bättre. 

3 Från ålder till ålder får människor en tydligare uppfattning om Mig. De som har lärt känna mig 

genom Kristus har en uppfattning som ligger närmare sanningen än de som känner mig endast genom 

Moses lagar. Den Gud som människomassorna följde och lydde av rädsla för hans rättfärdighet sökte de 

senare som Fader och Mästare när fröet av Kristi kärlek grodde i deras hjärtan. 

4 Sannerligen säger jag er. Jag skickar inte smärta till dig. Har du sett den kärlek med vilken 

trädgårdsmästaren sköter sin trädgård? Ni är som en enorm trädgård för mig, där jag ser på er som 

eldliljor, rosor eller vita liljor. Men om dina blomkorgar är stängda för min kärleks dagg, är det naturligt 

att du känner dig svag när stormvindarna piskar dig. Varför tror ni då att det är jag som torterar er? Det är 

ett misstag att tillskriva mig orsaken till era lidanden och er bitterhet, för en far vill bara ha sina barns 

lycka. 

5 När du väl inser att du inte är i harmoni med det som har skapats och med mina lagar kommer du 

att ångra att du skyller dina olyckor på mig och du kommer att förstå att det var du som skapade smärtan. 

6 Förr i tiden, när mänskligheten ännu inte hade lärt känna den sanna Guden, såg de en gudom i 

varje naturkraft. När dessa krafter släpptes lös sade människorna därför att det var deras gudars hämnd, 

utan att inse att de inte kunde rädda sig själva från effekten av de frigjorda elementen på grund av sina 

synder. 

7 När du ser eller hör om jordbävningar, stormar eller farsoter som plågar folk, städer eller nationer, 

utropar du: "Det är ett straff från Gud". 

8 Jag har avslöjat för er i denna tid att människan har makt över naturens krafter, en makt som ni inte 

har upptäckt förrän nu. Jag har lärt er att den som ber och lever i enlighet med mina lagar kan uppnå 

lydnad hos elementarkrafterna och bli hörd av naturen. Tycker du att detta är fantastiskt? Kom ihåg att 

Jesus också gav er bland sina exempel på hur han underkastade naturen sitt kommando. Glöm inte att när 

Mästaren seglade med sina lärjungar i en båt på Galileiska sjön, så skummade den plötsligt upp. När han 

såg apostlarnas rädsla sträckte han ut sin hand och befallde vågorna att lugna ner sig. De lydde genast som 

lydiga tjänare. 

9 I sanning säger jag er att det fortfarande finns mycket som ni måste studera och utforska i dessa 

exempel för att förstå mina nya läror. Det räcker att ni tror på mina ord för att ni ska kunna bevittna trons 

kraft i uppfyllandet av min lag i de svåra kristider som råder i era liv. 

10 Hur förtjusta blev inte era hjärtan när ni bad i en av dessa prövningar och påtagligt upplevde min 

sanning. Med tro, spiritualisering och ödmjukhet kommer ni att nå den sanna bönen som kommer att 

förhindra att ni fortsätter att vara offer för jordens skiftande öden. För om ni lever i harmoni med de lagar 

som styr era liv kommer allt som omger er att stå till er tjänst. Tänk på mina läror, som jag presenterar för 

er med så mycket kärlek genom det mänskliga intellektets organ. När Min stråle sätter sig i röstbärarens 

sinne blir den till Ordet utan att förlora sin gudomliga innebörd. Detta ljus som jag tillkännagav för er i 

allegorin i den andra tidsåldern är den fyr som kommer att vägleda själar till frälsningens hamn. Jag har 

humaniserat min inspiration så att ni när ni hör mig förstår innehållet i mina uppenbarelser och hur ni ska 

omsätta mina läror i praktiken. I morgon, när denna förbindelse som jag har haft med er tar slut, kommer 

mitt ljus att fortsätta att lysa upp människornas ande. 

11 Om Guds Sons blod på den tiden utgöts för alla, kommer det nu att vara min Andes ljus som 

sänker sig över allt kött och alla andar. 

12 I varje människas djup hörs en klockringning som gör att man inte kan somna. Det är min röst som 

kallar dig och bjuder in dig till bön, reflektion och kontemplation. En del stannar upp vid denna kallelse 

och går mot den, medan andra motsätter sig denna röst och låter det hårda skalet av sin materiella natur 

visa sig. Medan vissa skyndar sig att vakna upp till det sanna livet är andra därför slöa. 
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13 Hur många av er som har upplevt nåden av att höra mitt ord har inte sagt till mig i era hjärtan: 

"Herre, varför dröjde du så länge med att komma tillbaka till världen?" - Till detta säger jag er: För mig 

har all denna tid bara betytt ett ögonblick. Jag kan säga er att från den tid då jag gav er mitt sista ord på 

Golgata till den dag då jag gav er mitt första undervisningsord i denna tidsålder har ingen tid gått för mig. 

Tidsrymden mellan min avfärd i den tidsåldern och min ankomst i den här var så kort att jag jämför den 

med ljuset från en åskvigg som blinkar i öster och slocknar i väster. 

14 Ibland anser människor sig själva så ovärdiga till mig att de inte förstår att jag kan älska dem så 

mycket.När de har resignerat med att leva långt från sin Fader, inrättar de ett liv enligt sin egen fantasi, 

skapar sina egna lagar och skapar sina religioner. Det är därför deras förvåning är stor när de upplever min 

ankomst. Sedan frågar de sig själva: "Älskar vår Fader oss verkligen så mycket att han söker ett sätt att få 

kontakt med oss på detta sätt?" 

15 Ni människobarn, jag kan bara säga er att jag inte kommer att låta det som är mitt gå förlorat - och 

ni är mina. Jag älskade dig innan du fanns, och jag kommer att älska dig för evigt. 

16 Om ni har försenat er återkomst till mig och stött på många olyckor på vägen, betyder det inte att 

min kärlek har minskat på grund av era synder. Min röst, genom ditt samvete, har faktiskt alltid uppmanat 

dig att komma till mig på sanningens väg. Jag är porten som är öppen i all evighet och bjuder in dig till 

min helgedom där ditt arv finns. 

17 Min undervisning har instruerat er att förvandla överträdelser till goda gärningar. Var säker på att 

den som tar upp Herrens kors och följer honom kommer snart att känna hur hans själ höjs. 

18 Detta är inte den sista läran som belyser den tredje tidsåldern. Det andliga har inget slut; min lag 

lyser nu i alla samveten som en gudomlig sol. Stagnation eller nedgång är något som bara är utmärkande 

för människan, och det är alltid ett resultat av laster, svagheter eller passionernas lössläppthet. Om 

mänskligheten en gång hade byggt sitt liv på andliga grunder och burit inom sig det evighetsideal som 

Min lära inspirerar er, så har den funnit vägen till framsteg och fulländning, och aldrig mer kommer den 

att avvika från sin utvecklingsväg. 

19 Om jag gav din ande ett frö att så, måste den ge mig hundra tillbaka. Har ni inte sett hur fröna 

förökar sig på jorden? Gör samma sak med dem! Jag skapade bara ett frö av varje sort, och se hur de har 

förökat sig oavbrutet. 

20 Älskade barn, tror ni att det är nödvändigt för mig att återvända till världen för att utgjuta mitt blod 

ännu en gång för att få er att förstå min kärlek? Nej, detta bevis är inte längre nödvändigt, för nu räcker det 

med att be och meditera några ögonblick varje dag, och mitt ljus kommer redan att tränga in i din själ på 

ett uppfriskande sätt. Detta ljus kommer att vara Mästarens ljus, min röst, som kommer att avslöja för er 

många läror som ni inte känner till, men som ni måste känna till, så att ni kan leva i full kunskap i den 

tredje tidsåldern, ljusets och andlighetens tidsålder. 

21 I den andra tiden sökte folk mig mer som läkare än som mästare, för folk har alltid trott att 

kroppens smärta är större än själens. Jesus var villig och lät de sjuka vända sig till honom. Han visste att 

denna smärta var ett sätt att locka människor till ljuset i hans ord. 

22 När de blinda såg igen och de spetälska renades, när de halta lämnade sitt läger och de besatta 

befriades från sitt (utomvärldsliga) inflytande och sina tvångstankar, var de levande vittnen till att Jesus 

var läkarnas läkare. 

23 Under lång tid frågade människor efter mig på grund av detta, även när jag inte längre var med 

dem i världen. Men när en läkare kommer till din säng och du sätter all din tilltro till honom och anförtror 

ditt liv åt hans vetenskap, glömmer du att bådas liv beror på mig. Du glömmer i detta ögonblick att be till 

din Fader för att be honom om upplysning för vetenskapsmannen och helande balsam för ditt lidande. I 

stället för att sjukrummet fylls med ljus och genomsyras av styrka och hopp förblir det sorgligt och dystert 

i brist på förandligande. 

24 När kommer ni att söka mig igen med den tro som de sjuka i den andra epoken sökte mig med? Jag 

måste berätta för er att jag törstar efter er tro och att om ni sätter er tillit till mig kommer ni att förtjäna 

rätten till de stora mirakel som jag har i beredskap för er. 
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25 Jag förnekar inte mitt erkännande till vetenskapsmännen, eftersom jag har gett dem den uppgift de 

utför. Men många av dem har saknat bön, välgörenhet och själslig upphöjdhet för att vara sanna läkare för 

människor. 

26 Jag skall också tala till dem ännu, men min röst kommer att betyda dom för dem när de ser mina 

lärjungar bota de sjuka, som vetenskapen inte visste hur de skulle bota, med andliga medel, och då, när 

människor botar varandra genom sina andliga gåvor, kommer materialisterna att öppna ögonen inför denna 

uppenbarelse och säga: "Sannerligen, bortom vår vetenskap finns det en vishet och en kraft som är högre 

än vår". 

27 Till er, människor, säger jag att ni inte får glömma denna gudomliga gåva, för genom den kommer 

ni att sprida ljus i själarna, ge tröst åt de lidande och omvända många genom att befria dem från sin sorg. 

28 Smärta är en väg som leder människor till hälsans källa, som är jag. Men kom alltid ihåg att jag har 

gett dig en droppe av min helande balsam så att du kan använda den när någon knackar på din dörr. Vakta 

och be så att denna kallelse till hjälp alltid kan finna dig beredd. 

29 Lärjungar från den tredje eran, sannerligen säger jag er, eftersom ni har fått mina nya 

uppenbarelser, ska ni sanningsenligt och korrekt tolka innehållet i tidigare tiders läror. 

30 Allt som har uppenbarats för er i dem har en gudomlig innebörd, även om det verkar som om de 

vid vissa tillfällen talar om mänskligt liv. Sök efter deras andliga innehåll och du kommer att upptäcka att 

de alltid visar dig det andliga livet. 

31 Tänk inte för mycket på studiet av bokstäverna, som är det ytliga, för det kan leda till förvirring. 

Genomträng ordets innebörd, där finner du sanningen. Se till att din granskning är enkel, eftersom det är 

mitt ord, och gör det inte svårt att förstå det som är klart, högt och naturligt. 

32 Bön och andlig kontemplation är vad som krävs för att studera de gudomliga lärdomarna. I sanning 

säger jag er att den som söker mitt ljus på detta sätt kommer snart att finna det. Jag har redan visat er att 

man får visdom genom bön. 

33 Den lärjunge som på detta sätt söker mitt ord och på detta sätt ber sin Mästare om råd kommer 

alltid att finna sanningen och aldrig falla i förvirring. 

34 Den dag kommer när din känslighet för det andliga kommer att göra det möjligt för dig att lätt 

upptäcka den andliga innebörden som finns i varje ord som har utgått från mig. 

35 "Mitt rike är inte av denna värld" sade jag till er i den andra epoken; därför talar jag till er om det 

andliga riket. "Jag är Vägen" sade jag också till er och fick er att förstå att jag skulle bereda vägen för er 

som skulle leda er till att bo med mig i det himmelska hemmet. 

36 För mänskligt liv var lagen som jag gav er genom Moses tillräcklig, men för att leva evigt liv var 

det nödvändigt att Guds "ord" var med er, så att han kunde bereda vägen för er till det sanna paradiset. 

Men eftersom det på vägen till ljusets, fullkomlighetens och kärlekens höga hem finns bakhåll, klippor och 

frestelser, var det nödvändigt att det på vandrarens väg fanns en stjärna, en fyr, en ljusstråle som skulle 

lysa upp hans steg. Detta ljus är min Andes ljus, som har kommit till er för att skingra tvivel, okunnighet 

och osäkerhet. 

37 Se hur jag steg för steg och småningom har visat er Andens väg från den tid då ni styrdes av den 

naturliga lagen, det vill säga av samvetets diktat, till denna tid då ni tar emot det andliga ljuset genom 

inspiration. 

38 Denna inspiration är frukten av en lång utveckling som du inte kan stoppa och som kommer att ge 

dig den perfektion som krävs för att du ska kunna skörda de bästa frukterna. 

39 I dag säger jag till er: Välkomna, outtröttliga vandrare på vägen mot fulländning. Kom till mig alla 

ni som hungrar eller törstar i anden, för alla som vet hur man tar emot detta ord och hämtar sin essens ur 

det kommer att finna frid. 

40 Jag välsignar den som har tagit vägen med ett lugnt och fast steg, för han kommer inte att snubbla. 

Jag upplyser er så att ni kan uppträda som goda lärjungar till min undervisning. 

41 Den tid som jag har fastställt för slutet av denna förkunnelse i denna era kommer att vara slutet av 

1950 - den rätta tiden för er förberedelse. För om mitt ord skulle dras tillbaka från er före den dag som är 

bestämd för dess slut, skulle många av er försvagas och andra av er skulle återgå till era gamla seder. Ert 

öde har planerats med största perfektion och de prövningar ni möter är motivationen för er att vända era 
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sinnen uppåt och älska mig. Om ni i ert liv bara har haft tillfredsställelse och ett överflöd av materiella 

tillgångar har ni stannat upp på den andliga vägen och avlägsnat er från mig, men nu har jag anförtrott er 

en ny möjlighet att fullfölja er uppgift. Glöm dock inte att din existens på jorden bara är ett ögonblick mitt 

i evigheten, och att om du lämnar detta ögonblick oanvänt kommer du att känna igen resterna och bristen 

på ljus i din ande när du vaknar upp i det hinsides. Det blir ett sorgligt uppvaknande för själen, eftersom 

den blir medveten om sin fattigdom och nakenhet som ett resultat av att den inte fullgjort sin uppgift och 

måste utgjuta tårar över den förlorade tiden tills den har renat sig själv. 

42 Ja, lärjungar, hon måste då ta på sig en försoning för att tysta samvetets anklagelser och göra sig 

värdig att fortsätta sin utveckling. 

43 Gå alltid på lagens väg så skyddar den dig. 

44 Hur få är inte mina lärjungar och hur många är inte mänskligheten! Ändå stärker jag dem som har 

kunnat ta detta uppdrag och ansvar på sig själva, för de är redo att ge sig ut för att så när jag kallar dem att 

göra det. Fram till dess kommer de att ha en tjänares foglighet och en apostels själsstyrka. 

45 När Mitt Ord inte längre kommer att höras som det gör nu och det inte längre kan varna er, när 

fienden närmar sig och det orena vattnet vill fördunkla den kristallklara källan som Jag har anförtrott er, 

ska ni ta er tillflykt till bön och ert samvete kommer då att tala om för er vad ni måste göra. I samvetets 

ljus är jag närvarande och kommer alltid att vara det. 

46 Ni känner redan till smaken av frukten från det här trädet, och jag varnar er så att ni inte blir 

förledda av falska profeter i framtiden.Men ni ska också vakta era medmänniskor genom att lära dem att 

skilja på kärnan i Min undervisning (från andra läror). Det står skrivet att efter min avgång kommer det att 

uppstå falska profeter som kommer och säger till mitt folk att de är mina budbärare och kommer i mitt 

namn för att fortsätta det arbete som jag har utfört bland er. 

47 Ve er om ni böjer er för falska profeter och falska mästare, eller om ni lägger till ord utan andligt 

innehåll till min undervisning, för då blir det stor förvirring! Därför säger jag till er om och om igen: 

"Vakta och be." 

48 Jag har underkastat människan två lagar, och det är min vilja att ni, mina arbetare, uppfyller båda, 

så att ni i föreningen av ande och materia kan åstadkomma fullkomliga verk i era liv. I var och en av mina 

lagar har jag placerat min visdom och perfektion. Uppfyll båda, för de kommer att leda dig till mig. Sträva 

inte efter att leva på jorden som om du redan var i det andliga, för då skulle du falla in i fanatism, vilket är 

falsk spiritualisering. Detta skulle leda till att din kropp blir sjuk och sjunker ner i graven i förtid, utan att 

du har slutfört ditt uppdrag. Förstå alltså att anden har utrustats med en högre intelligens för att vara 

kroppens guide och herre. 

49 I dag bor du i denna dal av kamp och smärta, där prövningar varje ögonblick säger dig att detta 

hem är förgängligt, men att allt du inte har uppnått i nuet kommer du att äga i morgon. Den frid och glädje 

som bara varar ett ögonblick i världen är evig i det andliga hemmet. Därför bjuder jag in er till ett rike av 

evig frid och tillfredsställelse utan slut. Förbered er för den stora resan, jag väntar på er. 

50 Lär dig att höra ditt samvetes röst så kommer du att höra min röst tala till ditt hjärta. Denna inre 

röst är din Faders röst - alltid vänlig, uppmuntrande och övertygande. 

51 Idag har jag korsat din väg och du har tagit emot mig med glädje i din ande. Mötet mellan 

Mästaren och de framtida lärjungarna har varit lyckligt. 

52 Sekterna förbereder sig och talar om min nära förestående ankomst. Men när jag närmar mig dem 

andligt känner de inte mig eftersom de saknar känslighet och inte tror. Jag säger till mitt folk att under 

denna tid kommer stora män, forskare och präster att känna igen mig och känna mig i den form som jag 

har valt för att göra mig känd för mänskligheten i denna epok. Bland dem ska jag välja ut dem som ska 

tjäna mig, för efter att jag har förberett dem ska jag sända ut dem för att predika om mina uppenbarelser 

och läror i denna tid. 

53 Jag har kallat er till mitt kärleksbord, där ni har njutit av den gudomliga maten: brödet och vinet 

från Anden. Åh, om ni alla bara förstod vad Andens hunger är: med hur mycket kärlek skulle ni söka upp 

den hungrige! Dessa stunder här är en minnesstund för er, mina nya lärjungar. Inte för mig, som är den 

eviga närvaron. Min lidelse och min offerdöd fortsätter i hemlighet, mitt blod är fortfarande färskt. Men ni, 

som tillfälligt befinner er på jorden och är som atomer i evigheten, minns och upplever på nytt, som något 
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avlägset, den passion som Mästaren testamenterade till er som det största kärleksbeviset. Lyssna på mig 

och lär er, på så sätt kommer ni att kunna älska min undervisning, tjäna era bröder och systrar och fullända 

er själva andligt. Om ni vill bli mästare bland människor behöver ni bara följa Jesus. Genom att lyssna till 

mig kommer ni inte längre att vara okunniga barn som frågar om allting eftersom de inte vet någonting, 

utan ni kommer att bli lärjungar som känner er inspirerade av min Ande när de öppnar sina läppar för att 

tala om min undervisning. I människors frågor kommer ditt ord att bli det ljus som tänder en trosfackla i 

varje hjärta. 

54 Jag är Vägen, Sanningen och Livet, och det är därför jag kommer till er och häller min kärlek i 

bägaren på detta bord så att ni kan dricka av den tills er törst är släckt. Jag kommer inte för att rädda några 

få, utan för att rädda alla själar som behöver ljus. Ändå förbereder jag bara några få, så att de kan rädda 

andra, och dessa i sin tur räddar andra. 

55 Nationerna är drabbade, deprimerade och sjuka. De förväntar sig inte längre att vetenskapen eller 

mänsklig makt ska lösa deras svårigheter och bitterhet. Människor börjar tro att endast ett mirakel kan 

rädda dem. Många av dem vet att profeterna från den första eran förkunnade min nya ankomst; många av 

dem vet att allt som händer i världen för närvarande motsvarar de tecken som förutsagts för tiden för min 

ankomst och min närvaro bland er. Snart kommer alla att veta att den tredje tidsåldern har kommit och att 

jag har uppenbarat mig i enlighet med vad som tillkännagavs; att jag kom "på molnet", det vill säga i 

andevärlden, för att sända mitt ord som en ljusstråle till mina utvalda. Men genom vem skall 

mänskligheten ta emot de goda nyheterna och alla de vittnesbörd som jag har sagt och gjort bland er? 

Genom vem skall detta ske om inte genom dem som har lyssnat till mig? 

56 Här är bordet, sätt dig vid det, lyft din ande och känn min närvaro. Känn det inte bara med anden 

utan också med köttet, när ni verkligen andliggör er själva och darrar i kontakt med mitt ljus. 

57 När du stiger uppåt, dröj några ögonblick i andevärlden så att jag i denna stund kan ta emot dig 

som ställföreträdare för mänskligheten och genom dig välsigna folken, trösta de sörjande, de sjuka, de 

ensamma lidande. Kom ihåg att det nu finns fler änkor och föräldralösa barn än någonsin tidigare i er 

värld. 

58 I er som ber här tar jag emot alla raser, alla folk, religioner och sekter, för ni har druckit det eviga 

livets vin. Jag häller ut min kärlekskraft över varje ande, så att det inte finns någon av mina barn som 

hungrar eller törstar efter rättvisa i dessa ögonblick. 

59 Inför världens synd är det nödvändigt att ljuset från min Ande når er. Om ni då fick blod, svett och 

tårar att brista ut från Min Kropp, kommer ni nu att få Mästaren att strömma ut som ljus över 

människornas smärta, fördärv och mörker. 

60 Stor är den sorg och de synder som täcker nationerna som en sorgens mantel. Men idag, när ni inte 

kan se mig gråta eller blöda, kommer ni att känna i er ande det outtömliga flödet av min förlåtelse, min 

kärlek och mitt ljus. 

61 Detta är mitt nya blod som jag häller ut över mänskligheten idag. I dessa ögonblick fräschar din 

ande upp sig i de regioner som den kan höja sig till i denna gemenskap med mig. Men glöm inte att det var 

Elia, den andlige herden, som förberedde er och ledde er till mig för att ta emot er Mästares ord och 

samtidigt Marias, er himmelska moders, ömma smekning, vars Ande alltid är närvarande i mig. 

62 Jag lämnar fred i era hjärtan, för efter detta kommer stunder av sorg och rädsla. Förbered er, för ni 

vet inte vad framtiden har att erbjuda er. 

63 Kom ihåg att jag har sagt till er att falska profeter och falska andliga personer kommer att dyka 

upp. Kom ihåg att jag alltid har gjort er medvetna om dessa prövningar och sagt er att min manifestation, 

som jag började genom Damiana Oviedos sinnesorgan, skulle fortsätta fram till 1950, och att jag efter det 

året inte längre skulle manifestera mig i denna form. Jag har många gånger sagt till er att jag efter den 

tiden skulle utgjuta min Ande genom era andliga gåvor, men att när den period som fastställts av min vilja 

var över, skulle ni önska att Röstbärarens ord inte skulle upphöra i vissa samhällen, medan dessa 

manifestationer inte längre skulle finnas i andra - då ve dem som skulle vanhelga mina budord och som 

hade för avsikt att trotsa min vilja! 

64 Jag vill inte att du ska vara ansvarig för så allvarliga överträdelser. Men för att ni inte ska falla i 

frestelse ska ni arbeta för er förening, så att ni alla kan höra när den sista dagen av Min förkunnelse 
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kommer, att Mästarens avgång genom Röstbäraren är slutgiltig, och att det inte bara gäller en 

samlingsplats eller en församling, utan hela folket. 

65 Förbered er, för jag kommer att sända kallelsen till präster i religiösa samfund, till ministrar och 

ledare, så att de kan höra mina sista ord. Jag säger er igen: förbered er så att en stor folkmassa kan bevittna 

mitt avsked vid den här tiden. Jag kommer att hälla kraft över din ande så att du inte känner min 

"frånvaro", för i verkligheten kommer jag inte att vara frånvarande. Eftersom jag har kommit till er på 

andens väg måste ni komma till mig på samma sätt. 

66 Röstbärarens uppgift kommer att avslutas den dag som jag har bestämt, men hans förståelseorgan 

kommer att förbli öppet för inspiration och för alla andliga gåvor, liksom "arbetaren" eller ledaren och alla 

de som uppfyller min kärlekslag. Jag har ännu inte berättat för er att ordets gåva också kommer att komma 

fram bland er och att ni kommer att kunna tala om Mitt verk till människor som talar andra språk. Alla ni 

som hör mig denna dag kommer jag att ställa er till svars för mitt ord, för ni är de människor som jag fann 

på väg att gå vilse från vägen men som hittade den rätta vägen igen i mitt ord. De som anlände fattiga och 

gråtande har fått fred idag. 

67 Bland er finns de som kom som pariaer och som nu sitter vid mitt bord. Bland skaran finns de som 

var blinda och som idag ser ljuset, finns också de som var stumma för kärlekens och barmhärtighetens ord 

och som idag, redan omvända, är mina tjänare; finns de som var döva, som inte hörde samvetets röst, men 

som har återfått den förmågan och hört den Högsta Domarens röst, och som har lärt sig att höra klagan 

från dem som lider. Bland dessa skaror upptäcker jag den äktenskapsbrytande kvinnan och även den 

botfärdiga syndaren, båda anklagade och brännmärkta av dem som ofta syndar mer än de själva. Ändå 

förlåter jag dem och säger åt dem att inte synda mer. 

68 O folk, om ni bara kunde bevara alla mina ord i era hjärtan - hur rika skulle ni inte vara på andliga 

skatter, hur starka och upplysta! Men ditt minne och ditt hjärta är svaga. Låt Mitt Ord och dess andliga 

väsen, som är symbolen för Min Kropp och Mitt Blod, och som är symbolen för brödet och vinet som Jag 

erbjöd Mina lärjungar vid den sista nattvarden, tränga in i er ande under denna minneseftermiddag. 

69 Ät livets bröd, ät för hela mänskligheten i denna tid av smärta, gottgörelse och rening. Medan ni 

njuter av denna mat, kom ihåg att miljontals människor i samma stund tömmer en mycket bitter bägare 

och att många av era bröder, i stället för att dricka min kärleks vin, utgjuter sin nästas blod på krigets 

slagfält. 

70 Ni sitter vid mitt bord och jag vill inte att någon av er ska känna ånger, känna sig ovärdig att vara 

här eller känna en önskan att lämna sin plats och avlägsna sig från denna församling. 

71 Det är sant att det fanns en bland mina lärjungar på den tiden som konspirerade mot sin Mästare 

och som, när han hörde mina sista rekommendationer och de sista orden i mitt kärlekstestamente, inte 

kunde stanna kvar i min närvaro och lämnade Herrens måltid. Skälet var att han redan hade de pengar som 

han hade sålt sin mästare för i sin väska. De andra lärjungarna visste inte detta, men Jesus visste det. Han 

lät göra det, så att det som var skrivet skulle uppfyllas på detta sätt. Den Evige använde sig av ett hjärtas 

otrogenhet för att allt som han hade profeterat skulle kunna ske i hans Son. 

72 Be, lärjungar i den tredje tidsåldern, att det inte uppstår en förrädare bland er, som byter ut Min 

Sanning mot världens fåfänga och hycklande säger som Judas: "Mästare, blir det jag?" 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 113 
1 Älskat folk i Israel, lärjungar, elever och sista komna: Den enda som kan döma er i sanning är den 

enda som kan döma er i sanning, den enda som kan döma er i sanning. Du har blivit betraktad av den enda 

blick som kan tränga in i dina tankar, och din ande har darrat inför denna dom. Det är inte köttet som blir 

medvetet om storleken på sina överträdelser, utan anden, och det är den som inte har vågat titta på det 

gudomliga ansiktet. Men ni har böjt er för att höra domarens röst, ni älskade lärjungar. Jag sänder dig min 

välsignelse, min kärlek och min förlåtelse som Fader. 

2 När kommer domarens röst att inte längre ha något att klandra dig för, och när kommer han bara 

att se att dina tårar, som dagg, renar din själ och ditt hjärta? 

3 Jag är med er; jag har återigen kommit som Mästare, som Fader, som Vän och reskamrat på er 

andes väg. Jag har gått in i den innersta delen av ditt hjärta, och här är jag bland dig på nytt för att lära dig 

och ge dig det himmelska rådet som visar dig den väg där Min nåd finns och som du inte får skilja dig 

från. 

4 Elia med sin röst som en herde, som alla hans får känner till, samlar och behåller dig i fårhagen. 

Min hemliga kammare i hjärtat har öppnats för de inkarnerade och icke-inkarnerade själarna, Min nåd och 

Min barmhärtighet strömmar ut i universum, i ande och sanning. - Faderns kärlek är evig. Men med tanke 

på manifestationen av min gudomliga kärlek, vilka av er har ägnat sig åt andlig kontemplation och förnyat 

sig för att uppnå andlighet? Vem är den lärjunge som redan har förstått och praktiserat min undervisning? 

5 Från den andra tidsåldern talade jag till stora skaror och förstods av många, och om ni nu i den 

tredje tidsåldern förstår mig och praktiserar de instruktioner som jag påminner er om, så var välsignade, 

för i den nuvarande tiden kommer ni att ta ett steg framåt på vägen mot förandligande. 

6 Under hela er existens kommer ni att leva genom mitt eget lidande, för redan i den andra eran 

visade jag er hur man föds och lever under ödmjuka omständigheter. Jag lärde er att leva på ett sådant sätt 

att ni "ger Gud vad som är Guds och världen vad som är världens". Jag lärde er att när det är dags att 

uppfylla Faderns vilja måste man lämna det som tillhör världen bakom sig för att bege sig till det 

förlovade landet, himmelriket. Jag visade er den smala vägen av offer, kärlek, förlåtelse och 

barmhärtighet, som alltid går framåt och uppåt tills man kommer fram till offerkorset. 

7 I den här tiden tar ni mig som exempel i min passion under den andra epoken, för ni föddes under 

ödmjuka omständigheter och under ert människoliv upplevde ni smärta, fall, törnen, förolämpningar och 

fällde tårar av kärlek till mitt verk. 

8 Under den andra tidsåldern döptes den gudomlige Mästaren, trots att han var ren i själ och kropp, 

av Johannes i vattnet i Jordanfloden för att ge er bevis på lydnad och ödmjukhet. Men om han, som inte 

hade någon fläck alls, inte förkastade symbolen för rening, hur kan då syndare i denna tredje tidsålder 

kalla sig rena i förhållande till människor? 

9 Efter att jag hade dragit mig tillbaka till öknen för att meditera och på så sätt visa er hur ni kan 

komma i gemenskap med Skaparen, betraktade jag från ökens tystnad det arbete som väntade mig, för att 

få er att inse att om ni ska utföra det arbete som jag har anförtrott er, måste ni först rena er själva. Så 

efteråt, i din tystnad, sök direkt gemenskap med din Fader, och utrustad på detta sätt - ren, stärkt och 

beslutsam - börja orubbligt fullfölja ditt svåra uppdrag. 

10 Under den andra epoken predikade jag bara i tre år bland de skaror som lyssnade på mig och följde 

mig. Den stora rikedom av kärlek, vishet, rättvisa och lag som fanns i Min Ande uttrycktes inte bara i Mitt 

ord utan också i Mina verk, i Mina blickar, i den helande kraft som Jag ingav till de sjuka, i den förlåtelse 

som förnyade de envisa syndarna, i Min röst som uppväckte de döda, i Mitt ord som avlägsnade de orena 

själarna och återställde det förlorade ljuset till dem. Tiden hade kommit och var skriven när jag var 

tvungen att gå in i staden Jerusalem där fariséerna och de mäktiga prästerna på den tiden bara väntade på 

ett tillfälle att döda Jesus. Mina gärningar förblev ett oförgängligt minne för hela mänskligheten: dagen för 

mitt triumfatoriska intåg i Jerusalem, den heliga nattvarden, tillfångatagandet, den plågsamma natten, den 

smärtsamma resan och slutligen korsfästelsen. 

11 På den tiden såg ni bara mannen som lärde er, som grät och led för sina lärjungar och 

folkmassorna. I dag har ni en högre kunskap och ser djupet i detta arbete, och ni gråter inte bara på grund 

av Jesu mänskliga smärta, och ni rörs inte heller bara på grund av det blod som flödade från hans kropp, 



U 113 

19 

utan genom studier och andlig upphöjning förstår ni att i och omkring denna människa fanns den 

gudomliga Anden, som med sitt ljus lärde människorna att fullgöra den uppgift som är att rena dem från 

alla deras överträdelser. Det var en Gud som grät och blödde genom en kropp på grund av det mörker och 

den okunnighet som täckte mänskligheten - en Gud som blev människa för att bo med människorna, för att 

lära dem den sanna vägen och att älska varandra - en Gud som förmänskligade sig själv för att känna 

människans smärta och för att vara nära henne. 

12 De tiderna har passerat, men människan har inte glömt mig. Människor bär mitt namn inristat i sitt 

samvete. Ändå har de avvikit från den sanna vägen, och idag nöjer de sig med att bara känna till mitt 

namn, att minnas det och att smutskasta min undervisning. Människan har nämligen förpackat dem i riter, 

ceremonier, sedvänjor och högtider, och med dessa är hon nöjd. Han älskade inte längre sin egen bror, 

kände inte längre sin nästas smärta, fyllde sitt hjärta med själviskhet, gjorde sig själv till Herre och glömde 

att hans Mästare utgöt sitt blod och förvandlade det till helande kraft, till nåd, till frälsning och till liv för 

mänskligheten, och att den som älskar mig och följer mig kan göra vad jag gjorde: förnya och frälsa 

genom Ordet, återuppväcka de döda till liv och bota alla sjukdomar genom andliga smekningar. 

13 Efter min avgång i den andra tidsåldern fortsatte mina apostlar mitt arbete, och de som följde mina 

apostlar fortsatte deras arbete. De var de nya arbetarna, odlarna av den åker som Herren hade förberett, 

som hade gjorts fruktbar med hans blod, hans tårar och hans ord, som hade odlats genom de tolv första 

årens arbete och även av dem som följde efter dem. Men under tidens gång och från generation till 

generation har människor besudlat eller förvanskat mitt verk och min undervisning. 

14 Vem har sagt till människan att hon kan göra en bild av mig? Vem sa till honom att han skulle 

avbilda mig hängande på korset? Vem sa till honom att han kunde återge Marias bild, änglarnas gestalt 

eller Faderns ansikte? 

15 Åh, ni små troende människor, som var tvungna att symbolisera det andliga för att kunna känna 

Min närvaro! 

16 Jesus var Faderns avbild och lärjungarna var mästarens avbild. Jag sade i den andra gången: "Den 

som känner Sonen känner Fadern." Det betyder att Kristus som talade i Jesus var Fadern själv. Endast 

Fadern kunde skapa sin egen avbild. 

17 Efter att ha dött som människa uppenbarade jag mig själv full av liv för mina apostlar, så att de 

skulle inse att jag var Livet och Evigheten, och att jag är närvarande bland er i den materiella kroppen eller 

utanför den. Alla människor förstod inte detta, och därför föll de in i avgudadyrkan och fanatism. 

18 Vissa frågade mig: "Herre, har vi fallit in i en ny fanatism eller i en ny avgudadyrkan?" Men 

Mästaren säger till er: Ni är inte helt rena, ni har inte förberett er med all den spiritualisering som Mästaren 

för närvarande lär er, men gradvis kommer ni att uppnå den. I denna tredje tid har jag förberett profeter för 

att se med Anden och vittna för folket. 

19 Hör Min röst genom samvetet, inse att ni är Mitt utvalda folk, att ni måste föregå med gott 

exempel och vara den tydliga spegel i vilken människor kan se sig själva. Senare, när ni alla bildar en 

kropp och en vilja, kommer ni att vara ett exempel för de (kristna) lärorna och de religiösa samfunden, och 

ni kommer att ha rätt att tala om kärlek och fred och säga till de andra att älska varandra eftersom ni ger 

dem ett exempel. Ni kommer att lära de andra förnyelse eftersom ni tidigare har förnyat er själva och 

förstått min undervisning. 

20 Om ni inte andliggör er själva, hur ska ni då kunna börja störta de falska gudarna? Det är först när 

du är förandligad som du kan gå ut i världen och sätta stopp för hat, dåraktig maktsträvan, falsk storhet 

och dålig vetenskap. Det är bara på detta sätt som ni, som är utrustade, kan stoppa korruptionens 

spridning. På vilket sätt? Med kärlek, vilket är spiritualisering. Då kommer du att vara en öppen bok. Ni 

får inte säga till någon att ni är mästare eller att ni är mina lärjungar. Utan att skryta ska ni ge er iväg och 

jag ska föra folkmassorna till er. Jag ska bereda landområden och bana vägar, jag ska få dig att 

kommunicera med dina bröder som talar ett annat språk. Alla kommer inte att korsa haven. Jag har utsett 

dem som måste ge sig iväg till avlägsna eller närliggande områden, men de kommer alla att ge sig iväg 

som en flock duvor. Mina sändebud kommer att finnas på alla platser på jorden som fredsbudbärare. 

21 Ja, människor, detta är den uppgift som väntar er. Idag talar jag till er genom mina röstbärare med 

större klarhet. Under den andra epoken talade jag till mina lärjungar och till stora folkmassor i allegorier 

och liknelser. 
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22 Folket förstod mig inte, men deras ande genomskådade ordets innebörd. Mina lärjungar frågade 

varandra: "Vad ville Mästaren säga med det ordet?" Men ingen av dem lyckades förstå hela min 

undervisning, utan den stannade kvar i dem tills den tid skulle komma då den skulle förstås i full klarhet. 

23 I denna tredje tidsålder har mitt ord, som har getts med hjälp av det mänskliga intellektuella 

organet, blivit tydligare och mer begripligt för er förståelse eftersom ni har utvecklats. Hur skulle jag 

kunna förvänta mig att ni skulle utveckla och fullända er själva om jag tidigare hade berövat er era andliga 

gåvor? 

24 Om det finns människor som har förlorat meningen med det sanna livet på sin väg och på så sätt 

har förvandlats till parasitära växter, så ger jag dem det eviga livets saft så att de blir fruktbara växter igen. 

25 Människor, använd min undervisning, för många av mina ord kommer inte att registreras av 

"guldfjädrarna" och många av inspelningarna kommer att hållas dolda av själviska och okunniga hjärtan. 

26 Kom ihåg att ni snart inte längre kommer att höra mig i denna form och att ni då kommer att vara 

utrustade för att ta emot mina uppenbarelser och instruktioner genom inspiration. 

27 Ve dem som försöker förvränga mina avsikter, för när skördens timme kommer, kommer min 

rättviselivande skära att behandla dem som giftiga växter eller ogräs! 

28 Förstå att jag har kommit för att lära er att dela era medmänniskors smärta så att ni kan förbereda 

er för att så fred och hälla ut min helande balsam på allt lidande. 

29 Se på kriget, hur det som en svart mantel täcker de folk och nationer som det går igenom med sorg. 

Haven, bergen och dalarna har förvandlats till platser med blod och död. Men ni får inte förlora tron; hur 

stor förvirring som än råder i världen - tvivla inte på er förmåga att stå emot prövningarna. För då kommer 

den andliga upphöjningen och det sätt att be som jag har lärt er att hjälpa era bröder och systrar att hitta 

vägen till det sanna ljuset. 

30 Ser ni de människor som lever enbart för att tillfredsställa en överdriven makthunger, som struntar 

i sina medmänniskors liv utan att respektera de rättigheter som jag, deras skapare, har gett dem? Ser ni hur 

deras verk bara talar om avund, hat och girighet? Därför måste du be för dem mer än för andra som inte 

behöver ljuset i lika hög grad. Förlåt dessa människor för all den smärta de orsakar dig och hjälp dem att 

komma till sans med dina rena tankar. Gör inte dimman som omger dem ännu tjockare, för om de en dag 

måste stå till svars för sina gärningar kommer jag också att ställa dem till svars som i stället för att be för 

dem bara skickade dem i mörker med sina onda tankar. 

31 Tycker du att det är omöjligt att dessa människor en dag kommer att höra samvetets röst? Jag säger 

er att snart kommer den stund då de kommer att knacka på min dörr och säga till mig: "Herre, öppna för 

oss, för det finns inget annat rike än ditt". 

32 I människornas liv har ondskan alltid förträngt det goda. Men jag säger er återigen att ondskan inte 

kommer att segra, utan att min lag av kärlek och rättvisa kommer att styra mänskligheten. 

33 Hör mitt ord, lärjungar, för det kommer en dag då ni inte längre kan höra det, och det är 

nödvändigt att ni behåller dess innebörd i era hjärtan. Jag ensam kan släcka din törst efter rättfärdighet i 

denna tid av själviskhet och lögner. Drick detta kristallklara vatten, för jag säger er återigen i sanning: 

"Den som dricker av detta vatten kommer aldrig mer att känna törst." 

34 När ni tänker på att jag ger mitt gudomliga ord genom dessa outbildade sinnen och att tusentals 

hjärtan finner frälsning och tröst i det, böjer ni er inför detta mirakel. 

35 Sannerligen säger jag er: Om Moses rörde vid klippan i öknen med sin stav och fick vattnet att 

strömma ut ur den och släcka törsten hos folkmassorna, så har jag i denna tid, med min rättfärdighet, som 

är kärlek och kraft, rört vid dessa sinnen och hjärtan av sten och fått vatten av evigt liv att strömma ut ur 

dem. 

36 Mitt ord är vägen; gå den och med min kärleks ljus kommer du att känna vägen. Jag är guiden som 

leder dina steg. Min röst, som finns i ditt samvete, uppmuntrar och vägleder dig, och mina mirakel väcker 

din tro. 

37 Min lag har alltid varit den röst som lett nationerna till ljuset. De människor som jag har sänt i 

spetsen för folkmassorna har varit exempel på tro, trofasthet och ståndaktighet och har ständigt visat 

människor den sanna vägen. 

38 Ge er själva med kärlek åt att studera min undervisning, för gradvis närmar ni er den tid då ni inte 

kommer att ha någon annan vägledare än ert samvete och ingen annan herde än min Ande. 
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39 Tills du har uppnått fullständig utrustning behöver du någon som hjälper dig att gå framåt och 

vägleder dina steg på den goda vägen. Det är därför jag väljer ut några av mina barn bland er för att bli 

ledare för församlingar eller större grupper. Hur svårt är inte detta uppdrag, och hur allvarligt är inte 

ansvaret för det! Välsignade är de som full av iver, lydnad och fruktan leder sina bröder och systrar på Min 

väg, för då blir deras bägare mindre bitter när församlingsmedlemmarna trycker ner dem som ett tungt 

kors. Jag kommer att stå vid deras sida när de är nära att bryta ihop under tyngden av sitt ansvar och jag 

kommer aldrig att låta dem falla. 

40 Välsignade är också de bröder och systrar i tron som lydigt följer de steg som tas av dem som 

"vakar" och lider så att de inte avviker ett enda steg från vägen för att fullgöra sina uppgifter. 

41 Förena er i sanning och ni kommer tydligt att höra den gudomliga herdens röst som guidar er steg 

för steg till det himmelska hindret. 

42 Allt var förberett för att ni skulle kunna höra mig under den tredje eran med hjälp av det mänskliga 

intellektet. De som har hört mig på detta sätt var redan förutbestämda för det. 

43 Alla väntade inte på mig, och ännu mindre i den form i vilken jag uppenbarade mig, för mitt ord 

var dolt för er och ni glömde mitt löfte om att återvända. Men jag, för vilken tiden inte går förbi, har 

uppfyllt mitt löfte till er. Mitt Ord tillkännager nu en ny tid av uppenbarelser som kommer att befria er från 

allt slaveri. Inga fler kedjor, inget mer slaveri, mänskligheten! 

44 I den första tiden räckte det med en enda man för att jag skulle leda er in i det utlovade landet. 

Under den andra tiden förbereddes tolv lärjungar för att sprida min undervisning och lära människor den 

rätta vägen. Nu ska jag förbereda ett stort trosfolk, klätt i min nåd och begåvat med mitt ord, för att till 

världens nationer och länder föra det eviga livets bröd, som ger mat åt de andligt behövande och de som 

hungrar efter rättfärdighet. 

45 Jag lämnar kärlekens och sanningens bröd i era hjärtan för att dela det med människorna, för även 

om de är starka till utseendet, bakom sina festliga kläder, sin prakt och sin makt, har de en svag, sjuk och 

trött själ. 

46 Se, här är jag bland er, jag har uppfyllt mitt löfte. Jag kommer som Gud, som Fader, som Mästare 

och som Vän. 

47 Vid nyheten om Min ankomst har många vänt sig till de (heliga) böckerna och historieskrivningen 

för att finna bekräftelse på Min nya ankomst, och allt har berättat för dem att Min närvaro är sann. Tycker 

ni att det är konstigt att jag nu har kommit i andevärlden? Förstå att det inte längre är rätt tid för "Ordet" 

att bli människa och bo bland er. Den här kärleksläran hör till det förflutna. Idag lever ni i den heliga 

andens tidsålder. 

48 Detta är tiden för andlig upphöjning när ni, om ni vill se eller känna mig, måste förbereda er själ, 

för ni ska inte fråga någon om det är sant att jag är bland er. Har ni inte en anda, en känsla? Har ni inget 

hjärta och inga sinnen? Vem ska ni då fråga om min manifestation bland er är ett faktum? Våga inte fråga 

de lärda om det, för de vet ingenting om mig. Kom ihåg: Medan maktmänniskorna i den andra eran blev 

överraskade av min närvaro, medan de skriftlärda var förvirrade och prästerna fördömde mig, hör de 

ödmjuka och enkla sinnena ekot av mitt ord i det innersta av deras hjärtan. Till dem som hör mig för 

närvarande och som inte kan förstå min närvaro i denna manifestation säger jag att om de trots sitt tvivel 

och sin motsträvighet vill veta om det är jag som talar, bör de sätta min instruktion på prov genom att 

tillämpa den. att de utforskar mitt ord, att de renar sitt hjärta och sinne, att de söker upp sin fiende för att 

förlåta honom, att de tvättar den spetälskas sår, att de tröstar den sörjande - då kommer de att veta om det 

var jag, Kristus, som talade genom dessa mänskliga läppar. 

49 Det är ditt samvete som talar om för dig om detta ord är från Gud eller från en människa. 

50 När jag talar genom det mänskliga förståelseorganet är jag inte dold, tvärtom, jag uppenbarar mig 

genom det. 

51 Då sa jag till er: "Trädet kommer att kännas igen på sin frukt". Känn till de frukter som Min lära 

ger: de sjuka som övergivits av vetenskapen blir friska, de degenererade ångrar sig, de onda förnyas, 

tvivlarna blir glödande troende, materialisterna andliggörs. De som inte ser dessa mirakel gör det för att de 

insisterar på att vara blinda. 

52 Människan odlar många "träd"; människors hunger och elände får dem att söka skugga och frukt 

från dem som erbjuder dem frälsning, rättvisa eller fred. Dessa träd är läror från människor som ofta 
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inspireras av hat, själviskhet, maktbegär och storhetsvansinne. Deras frukter är död, blod, förstörelse och 

skändning av det mest heliga i människans liv, nämligen tros-, tanke- och yttrandefriheten - det vill säga, 

med ett ord, att man berövar henne andens frihet. 

53 Det är de mörka krafterna som reser sig för att kämpa mot ljuset. 

54 Jag uppmärksammade er när jag meddelade er att det skulle komma en tid då idéernas, 

doktrinernas och brodermordets krig skulle bryta ut och sprida sig från nation till nation och lämna ett spår 

av hunger och smärta bland mänskligheten. Och att detta skulle vara den tid då jag skulle komma "på 

moln", det vill säga andligt. 

55 Ett ögonblick innan jag dog på korset talade jag med Jesu läppar: "Allt är fullbordat". Detta var 

Mitt sista ord som människa, för andligt sett har Min röst aldrig upphört, eftersom Mitt "Ord" sjöng en 

kärlekskonsert med alla varelser från det ögonblick då de skapades. 

56 För närvarande talar jag till er med hjälp av en mänsklig röstbärare; efter 1950 kommer jag att 

samtala med er från ande till ande och föra fram stora mirakel och uppenbarelser till er kännedom. Men 

jag kommer alltid att tala eftersom jag är det eviga ordet. 

57 Ni ska vara redo att lära era bröder och systrar vad ni har lärt er av mig, och det kommer inte att 

finnas någon fråga, hur djupgående den än är, som ni inte svarar korrekt på - förutsatt att ni är ödmjuka så 

att ni inte förlorar min nåd. 

58 Kärlek, tala när du måste - var tyst när det är lämpligt, berätta inte för någon att ni är mina utvalda. 

Undvik smicker och publicera inte det goda du gör. Arbeta i tystnad och vittna med era kärleksverk om 

sanningen i min undervisning. 

59 Att älska är ditt öde. Kärlek, för på detta sätt kommer du att tvätta bort dina fläckar, både från ditt 

nuvarande liv och från tidigare liv. 

60 Säg inte att jag är fattigdomens eller sorgens Gud eftersom ni tänker på att Jesus alltid följdes av 

mängder av sjuka och lidande. Jag söker de sjuka, de sorgsna och de fattiga, men det är för att fylla dem 

med glädje, hälsa och hopp, för jag är glädjens, livets, fridens och ljusets Gud. 

61 Om någon har sagt till er att det finns synder som inte är förlåtna av mig, har han inte sagt 

sanningen till er. För de stora överträdelserna finns de stora reningarna, och med en uppriktig ånger finns 

min gränslösa förlåtelse. Jag säger er igen att ni alla kommer att komma till mig. 

62 Under den här tiden kommer mitt förbund med er inte att förseglas med blod, som det hände i 

Egypten när mitt folk markerade dörrarna till sina hus med blodet från ett förstfött lamm, eller som det 

hände senare i den andra tidsåldern när Jesus, Guds lamm, förseglade ett andligt förbund mellan Mästaren 

och hans lärjungar med sitt blod. 

63 Nu vill jag att ni ska gå iväg av kärlek, ledda av samvetets ljus och förandlighetens ideal, så att en 

oskyldig människas blod inte beseglar detta förbund. Det kommer att vara ljuset från min Ande och ditt 

ljus som förenas i ett starkt sken, i en ljusstråle. 

64 Den väg som Moses visade folkmassorna genom havet och öknen för att leda dem till det utlovade 

landets portar är symbolisk för den undervisning som föregick de lektioner som jag avslöjade för er genom 

Jesus - lektioner som började i krubban i Betlehem och slutade på Golgata. 

65 Vid den här tiden måste ni gå ut och lära ut Mina läror; när ni gör det måste ni känna er in i era 

medmänniskors hjärta med största respekt, för människans hjärta är Mitt tempel. Om du när du går in där 

finner en släckt lampa eller en vissnad blomma, tänd lampan och vattna blomman, så att andens ljus och 

doft återigen kan vara närvarande i denna helgedom. Men vill inte skörda frukten omedelbart. När du sår 

ett frö i jorden, gror det genast eller bär det frukt genast? Så varför vill du skörda skörden från människans 

hjärta, som är hårdare än jorden, samma dag som du sår det? 

66 Du bör också veta att precis som det finns skillnader i den materiella jorden finns det också 

skillnader mellan människor. Ofta kan du så, och när du redan har förlorat allt hopp om att ditt frö ska 

komma upp, blir du överraskad för du ser det komma upp, växa och bära frukt. Vid andra tillfällen tror du 

att du har sått på bördiga fält, men du ser inte hur fröet gror. Om du stöter på en så hård jord att den står 

emot dina ansträngningar, överlåt den till mig och jag, den gudomliga jordägaren, kommer att göra den 

fruktbar. 

67 Jag talar till er i allegorier så att ni kan bevara mina läror i ert minne. Jag vill inte att ni ska känna 

er som föräldralösa utan arv efter 1950. Om Min röst då tystnar kommer många att fortsätta att längta efter 
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Mig. Men min röst kommer inte längre att höras i denna form. - Det kommer att bli ett ögonblick av 

svaghet för folket där män och kvinnor kommer att bli förvirrade. När deras förvirring når sin höjdpunkt 

kommer jag att göra min närvaro märkbar i all ära. Då kommer alla som är beredda att öppna sina ögon 

och känna sanningen i min undervisning. Dessa kommer att vara de som kommer att se mig och vittna om 

min närvaro bland er. 

68 Jag förbereder er för dessa tider, för när ni inte längre hör mitt ord kommer frestelser att angripa 

era hjärtan och utnyttja er svaghet för att visa er många vägar. Du bör sedan använda ditt minne för att 

söka efter Mitt Ord och hålla dig till de böcker som skrivs så att du där kan finna det mod som din ande 

saknar. Då kommer du att förstå att du lever i reningens tid. 

69 Du är fortfarande svag, men du kommer att bli stark igen. För vid den tiden kommer det att finnas 

härskare som bävar för mitt folks auktoritet. När kommer dessa händelser att inträffa? När detta folk ökar 

sin förandlighet och utvecklingen av sina andliga gåvor når en hög grad. Då kommer rykten om din 

auktoritet att cirkulera. Dessa rykten kommer att gå från nation till nation, och det är då som den nya Farao 

dyker upp som kommer att försöka förslava er utan att lyckas, för detta kommer att vara den tid då anden 

är fri på jorden. Mitt folk kommer att korsa förtalets och orättvisans öken, men de kommer inte att böja sig 

för smärta utan gå sin väg steg för steg, och i sin andes skattkista kommer de att bära med sig läran från 

den enda bok som uppenbarats för människor i tre tidsåldrar - ljuset från de tre testamenten, som är Guds 

lag, kärlek och visdom. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 114 
1 Närhelst denna tvivlande, otroende och materialistiska mänsklighet möter en gudomlig 

uppenbarelse eller vad den kallar ett mirakel, söker den omedelbart efter skäl eller bevis för att visa att det 

inte finns något övernaturligt verk, och att det inte heller har förekommit något sådant mirakel. När en 

person som visar en ovanlig andlig förmåga dyker upp, får han eller hon uppleva förlöjligande, tvivel eller 

likgiltighet som tystar hans röst. Och när naturen, som ett instrument för min gudomlighet, framför sin röst 

av rättvisa och sina larmskrik till människorna, så tillskriver de allting åt slumpen. Men aldrig har 

mänskligheten varit så okänslig, döv och blind för allt som är gudomligt, andligt och evigt som i dessa 

tider. 

2 Miljoner människor kallar sig kristna, men majoriteten av dem känner inte till Kristi lära. De påstår 

sig älska alla de verk som jag gjorde som människa, men i sitt sätt att tro, tänka och se på saker och ting 

visar de att de inte känner till kärnan i min undervisning. 

3 Jag har lärt er andens liv och avslöjat för er vilka förmågor som finns i anden; för detta kom jag till 

världen. 

4 Jag botade de sjuka utan medicin, talade med andarna, befriade de besatta från märkliga och 

övernaturliga influenser, samtalade med naturen, förvandlade mig själv från människa till andevarelse och 

från andevarelse till människa igen, och vart och ett av dessa verk hade alltid som mål att visa dig vägen 

till andens utveckling. 

5 Det verkliga andliga innehållet i min undervisning har dolts av människor för att i stället visa er en 

Kristus som inte ens är en avbild av honom som dog för att ge er liv. 

6 Idag upplever du resultatet av ditt avstånd från den Mästare som lärde dig. Du är omgiven av 

smärta, deprimerad av din fattigdom, plågad av okunskap. Men tiden har kommit då de förmågor och 

gåvor som ligger i dvala i människan vaknar och förkunnar som budbärare att en ny tid har börjat. 

7 De religiösa samfunden, vetenskapen och människornas rättvisa kommer att försöka förhindra att 

det som för dem är ett främmande och skadligt inflytande ökar. Men ingen makt kommer att kunna stoppa 

andens uppvaknande och framsteg. 

8 Befrielsens dag är nära. 

9 Även i denna tid har jag haft mina profeter, precis som jag hade dem i tidigare tider. Varje 

röstbärare har varit en profet, för genom hans mun har jag talat till er om det som skall komma. 

10 Mitt ord i denna tredje tidsålder, samlat i skrifter, innehåller många profetior för morgondagens 

mänsklighet. Jag har förutspått vad som kommer att hända när många år har gått, och jag har talat till er 

om prövningar som kommer att inträffa i andra tidsåldrar. För att bevisa sanningen i mina profetior har jag 

gett er några som ni redan har sett ske. Därför finns det bland detta folk hjärtan med orubblig tro som har 

upplevt uppfyllelsen av mitt ord med förundran och glädje. 

11 Det är inte bara röstbäraren under min manifestation som är profet i denna tid. När detta folk höjer 

sin ande, när det lyssnar till mig, har det känt att dess slumrande andliga gåvor har vaknat och det har 

blivit en profet. En del ser, andra hör och ytterligare andra är gudomliga. 

12 Mästaren säger till dig: Förbered er, utveckla era andliga gåvor, för de kommer att vägleda er på 

ljusets väg, så att era verk, ord och tankar alltid kan bära den essens som kommer från sanningen. 

13 Historien har bevarat namnen på antikens profeter, av vilka många förutspådde den tid som ni nu 

lever i. Från Joel till Johannes har de förutspått mänsklighetens historia för er. 

14 Dessa namn kommer att komma ihåg igen när nationerna gradvis vaknar upp till den sanning som 

de som skickats av mig redan har uppenbarat för er. 

15 Idag säger jag er att profetiorna i min nya undervisning kommer att ansluta sig till profetiorna från 

tidigare tider, för de talar alla till er som en enda uppenbarelse. 

16 Välsignade är de barn i denna tid som i sin tro, iver och kärlek till Fadern liknar de tidigare 

profeterna, för genom deras munnar kommer Min Ande att tala till människorna i denna tid och de 

kommande tiderna. 

17 Skäms inte när jag säger att era namn inte kommer att gå till historien. Om du redan är ödmjuk vet 

du hur du ska visa barmhärtighet med din högra hand och se till att den vänstra handen inte vet. 
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18 Be, människor, låt ljuset från mitt ord lysa upp er så att ert samvetes ljus kan vägleda er på alla era 

vägar. 

19 Idag har jag kallat er arvtagare till min härlighet eftersom ni är ämnade att ta mitt rike i besittning. 

20 När du kom ut från mig var du utrustad med alla nödvändiga kvaliteter för att kunna färdas på 

livets långa väg och återvända till utgångspunkten. Ingen av dessa gåvor har förvärvats på vägen, allt har 

själen haft från början. Samvetet är medfött i själen, det är ljus. Utan uppehåll råder den den att skaffa sig 

meriter för att hjälpa den att återvända till Fadern. 

21 Ibland avviker själen från vägen, men sedan hittar den den igen; under en kort tid går den snabbt 

framåt, sedan dröjer den igen. Orsaken till detta är att det inte finns någon längre väg och ingen väg med 

fler prövningar än den för själens utveckling. 

22 Hur mycket skada har inte de som tror att de kan nå det andliga himmelriket i dödsögonblicket 

lidit! Dessa själar är oförmögna att se bortom det som de har skapat i sin fantasi i detta liv. 

23 När Dimas, som kände igen Jesu kraft, från sitt kors bekände sin tro på Kristi gudomlighet och 

ödmjukt bad honom att minnas en syndare, lovade han att ta honom till paradiset samma dag, eftersom han 

såg hur denne man i det ögonblicket uppnådde rening genom omvändelse, genom tro och genom smärta. 

24 Mästaren ville få er att förstå att när själen renar sig själv stiger den upp till regioner av fred och 

ljus, varifrån den kan fullfölja sitt uppdrag att älska sina bröder och systrar, inspirerad av Faderns kärlek, 

vilket är den enda andliga stege som finns för att nå det fullkomliga riket. 

25 Ni har alla rätt att äga mitt rike, ni är alla ämnade att komma till mig - även om de är de största 

syndarna och ofullkomliga - så snart ni, som Dimas, genom er kärlek och tro, genom er ödmjukhet och ert 

hopp, har nått den fridens värld. Därifrån kommer du att börja erbjuda din Gud de gärningar som är 

Andens perfekta hyllning till Fadern som skapade dig med så mycket kärlek och som har bestämt att du 

ska leva med honom i fulländning. 

26 Jag har inte gjort någon arvlös, i alla finns de gåvor som en dag kommer att få dem att ångra att de 

har syndat, att de har sårat mig, och senare kommer dessa gåvor att inspirera dem till de största 

gärningarna. 

27 Ännu en gång uppenbarar jag mig bland er. Varje själ är ett Herrens tempel, varje sinne är en 

boning för den Högste, varje hjärta är en helgedom för den gudomliga herden som leder sina får till evigt 

liv. Herren rannsakar själarna med sin rättvisa och renar tankarna med sitt ljus. 

28 I sanning säger jag er att jag inte är en besökare, utan jag är den eviga invånaren i er själ, jag är 

ljuset och det nuvarande livet inom er. Vem kan släcka mitt ljus i din ande? Så låt denna lysande stjärna 

visa sig på din väg. 

29 Åh, om bara människor skulle följa Min Vilja genom att ta Jesus som förebild, som på jorden bara 

gjorde sin himmelske Faders vilja - hur stora och vackra skulle inte manifestationerna av din ande bli i 

verk, i ord eller tankar! 

30 Jag förbereder min boning i människor - både i dem som älskar mig och i dem som inte känner 

mig, så att mitt ljus kan få din själ som sitt rike. Känn mitt ljus som har blivit uppenbarelse och 

undervisning. Det är budskapet om den utlovade tröstaren, den som jag meddelade er att han skulle 

komma. Den efterlängtade är nu här, han väntar bara på att människornas slumrande hjärtan ska vakna upp 

för att lysa i dem som ljuset från en ny gryning. Då kommer du att inse att trots den tid som har gått under 

tiden är sanningen fortfarande densamma, eftersom den är oföränderlig. Sanningen är Gud, och du kan 

hitta bevis för detta i naturen, ett av de många uttrycken för din skapare. Och precis som jag visar mig 

själv genom naturen vill jag också visa mig själv i dig. 

31 Mänskligheten, vakna upp! Fundera på ordet om honom som skulle komma och som nu är bland 

er! Han som ger näring åt själar är nu här. Han som lyser upp vägen för er utveckling sänder för 

närvarande sitt ljus från höjden och använder den mänskliga hjärnan för att översätta de gudomliga 

inspirationerna till ord - ord som når det drabbade hjärtat, den förvirrade själen, den sjuke och den 

hungrige. Den som tar emot detta ljus på sin själ ser dess krafter öka. Min gudomliga kraft rör universum 

och kommer till dig som en smekning. Varje budskap är en tanke från din Herre. 

32 Människor, jag kommer att rädda er och få er att bli den perfekta sändaren som bättre uttrycker 

min vilja. O lärjungar, ni som hör mig i dessa ögonblick, om ni inte kan förstå allt, känn åtminstone denna 

kärlek, denna livsstrålning som når er. Mitt ljus kommer att rädda dig i denna tid. 
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33 Vilken storhet kan det mänskliga ha utan det gudomliga? Det är mitt ljus som förskönar allt som 

existerar. Låt den lysa i ditt väsen och i dina verk, och du kommer att känna lyckan av att leva i min 

efterföljd. 

34 Inse att även om jag är "Ordet" är jag inte bara Ord utan också handling. Jag gav er bevis på detta 

när jag blev människa för att leva med er och vara ett exempel för er. Jag blev människa i sanning, men 

denna kropp, när den formades, begick inte den minsta synd och hade inte den minsta fläck. Det var ett 

verkligt tempel som "Guds ord" kom ut ur. Han som upphöjde de ödmjuka och botade de sjuka med ett 

ord - han som välsignade barnen och satte sig till bords med de fattiga - han som nu kommer är samma 

"ord". Det är sanningens ljus som ni såg framträda i öst och vars strålning nu lyser upp väst. I dag visar jag 

mig inte inkarnerad i en människa, utan jag manifesterar mig genom människor som är förberedda av mig 

och som föds för att fullgöra denna uppgift. Sannerligen säger jag er att de genom vilka jag har gett er mitt 

ord har jag förberett för det redan innan de kom till jorden. Sedan guidade jag dem från deras födelse, och 

nu när jag använder dem fortsätter jag att utbilda dem. 

35 Jag vill tala till dig om många andliga ämnen, men du kan ännu inte förstå dem. Om jag skulle 

avslöja för er vilken typ av hem ni har kommit till på jorden skulle ni inte kunna förstå hur ni har levt på 

sådana platser. Idag kan du förneka att du känner till de andliga sfärerna, för så länge din själ är inkarnerad 

är det förbjudet för den att känna till sitt förflutna, för att den inte ska bli fåfänglig, deprimerad eller 

förtvivlad inför sin nya existens, där den måste börja om på nytt som i ett nytt liv. Även om du ville skulle 

du inte kunna komma ihåg; jag tillåter dig bara att behålla en aning eller intuition av vad jag avslöjar för 

dig så att du kan hålla ut i livets kamp och villigt uthärda prövningarna. 

36 Du kanske tvivlar på allt jag säger, men den andliga sfären var verkligen ditt hem så länge du var 

ande. Ni var invånare på den plats där ni inte kände något lidande, där ni kände Faderns härlighet i er 

varelse, för det fanns inget fel i honom. Men du hade inga meriter, och därför var det nödvändigt för dig 

att lämna himlen och komma ner till världen, så att din själ skulle kunna vinna detta rike genom sin 

ansträngning. Men mer och mer sjönk du moraliskt tills du kände dig mycket avlägsen från det gudomliga 

och andliga, ditt ursprung. 

37 Min - Mästarens - röst har alltid talat till er för att lära er; ni har känt igen den på dess kärleksfulla 

natur. Men när du har hållit fast vid dina fel har smärtan, som en obeveklig lärare, gjort dig medveten om 

din olydnad. En törn i dag och en annan i morgon - på så sätt har en krans av sorgliga erfarenheter gradvis 

bildats på din panna. Varför lär ni er inte kärlek av mig och låter er ledas av min instruktion, som inte 

skadar någon utan snarare gör era hjärtan vänliga när den säger: "Älska varandra"? Den som älskar sin 

medmänniska älskar Fadern i honom. 

38 Jag älskade dig innan du fanns, jag smekte dig i mig, och när du föddes fick jag dig att känna min 

gudomliga ömhet. Om du också älskar din Fader måste du älska dina större och mindre bröder och systrar, 

i vetskap om att varje människa som existerar finns där för att Gud har velat det, och att varje varelse är 

den (synliga) formen av en gudomlig tanke. Kom dessutom ihåg att ni inte bara är människornas bröder 

och systrar, utan att det finns många varelser som, även om de saknar ande, är era bröder och systrar, och 

som ni kan kalla de mindre, men som därför inte upphör att ha samma Fader som skapade er. Känn din 

plats mitt i livet så att du kan fullgöra din uppgift på rätt sätt. 

39 När ljuset från min undervisning accepteras i sanning av din ande, kommer du att längta efter 

himlen mycket mer än vad du nu gör efter jordens varor. Den som längtar efter Himlens dygder för att nå 

sin andes uppstigning känner en inre låga som upplyser honom och hör inom sig en hymn av kärlek till sin 

Fader. Det är detta ljus som får dig att känna närvaron av Honom som bor i dig och som visar dig den 

kortaste vägen som leder till det förlovade landet, och som därmed tar dig bort från de vägar där 

människor har lämnat spår av smärta genom tiderna. 

40 När jag en gång var bland mina lärjungar och min avresa redan var nära, sade jag vid ett visst 

tillfälle till dem: "Se, snart kommer ni inte längre att ha mig bland er, för jag ska gå till den Fader från 

vilken jag kom." Till dig säger jag nu: Om du agerar som jag gör kommer himlen att bli din, till och med 

för mindre än vad jag gjorde - om du vill. 

41 Gå in i ljuset av denna eviga gryning, så att ni inte längre ser natten, för inget mörker får 

förekomma i de upplysta själarna, i dem som har lyssnat till mina läror. Liksom natten är den 
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materialiserade människans själ, är gryningen själen hos den som strävar efter förandligande. Låt din själ 

avslöja sitt ljus, vilket är som om du låter Mine lysa. 

42 Var lärare i det som jag har lärt er, men var först döva för frestelsens röst, för det världsliga bruset 

av lättsinnigheter och fåfängligheter. Lyssna på min röst i tystnad och du kommer att få mitt budskap. 

43 Ingen kommer att gå vilse; vissa kommer att nå fram tidigare på den väg som jag har visat er, och 

andra kommer att nå fram senare på de vägar som de följer. I alla religioner kan människan ta emot den 

undervisning som hon behöver för att bli god. Men om han inte lyckas med detta skyller han på den 

religion han bekänner sig till och förblir den han alltid har varit. Varje religion är en väg; vissa är mer 

perfekta än andra, men alla strävar efter godhet och efter att komma till Fadern. Om något inte 

tillfredsställer dig i de religioner du känner till, förlora inte tron på mig. Gå på kärlekens väg och du 

kommer att finna frälsning, för min väg är upplyst av kärlekens kraft. 

44 Det är så jag förbereder min bostad, mitt tempel. När jag talar om min bostad talar jag inte om din 

kropp, utan om din själ, för detta hem bygger jag på eviga grundvalar, inte på det som är förgängligt. 

45 Många har kommit till den här manifestationen och är hungriga efter detta livets ord, medan andra 

ännu inte förstår dessa undervisningsord. Jag rör dem så att de hungrar och törstar efter kärlek och söker 

mitt ljus. 

46 Jag ser att du är rädd för stormen som rasar över dig. Var inte rädda för den, för jag ska lugna den, 

om ni tror på mig och lyssnar till min röst. Om ni ännu inte vet hur man lyssnar i tystnad, kom och lär er 

av mig som lär er genom dessa förberedda organ för förståelse, eller vänta på att detta budskap når er från 

ande till ande. Detta budskap har ljus för alla religioner, för alla sekter och konfessioner och för de olika 

sätten att leda människor. Men vad har ni gjort med mitt ord, lärjungar? Är det så här du vill att trädet ska 

blomma? Låt den blomma, för de kommer att meddela att den kommer att bära frukt senare. Varför döljer 

ni dessa budskap och ger inte världen överraskningen av denna nya epok med dessa goda nyheter? Varför 

vågar ni inte berätta för världen att Kristi röst ljuder bland er? Tala och vittna om min undervisning genom 

dina kärleksfulla gärningar; för om några stänger sina öron för att inte höra dig, kommer andra att öppna 

dem, och din röst kommer då att vara lika ljuvlig och melodisk för dem som näktergalens sång. 

47 Mitt ord i denna tid kommer inte att utplåna de ord som jag gav er i den andra eran. Epoker, 

århundraden och tidsåldrar kommer att passera, men Jesu ord kommer inte att passera. I dag förklarar och 

avslöjar jag för er innebörden av det som jag sa till er då och som ni inte förstod. 

48 Jag är samma såddare som förr i tiden; idag sår jag och imorgon skördar jag frukten, men min 

sanning är densamma som alltid. Ni lever inte bara av jordens bröd, utan också av mina läror. Din kropp 

ska sjunka ner i jordens sköte, men till din själ ska jag säga: "Stå upp och gå, återvänd till din Fader." 

49 Mitt "Ord" har redan blivit människa vid en annan tidpunkt för att genom exempel lära er att älska 

er, för om jag hade lärt er bara med ord skulle världen ha sagt: "Bara ord, inga handlingar". Jag var bland 

er för att lära er, för det var det jag hade kommit för att göra. Vad kunde jag lära mig av män som jag inte 

kände? Ingenting. Jag har ägnat det livet åt mänskligheten. I templen var jag ljus bland laglärarna. Tre år 

innan jag lämnade jorden igen, gav jag mig ut för att undervisa människor på fälten, vid havets och 

flodernas stränder och på marknadsplatserna. Jag talade till alla, och ingen förnekade jag min 

undervisning. 

50 Idag säger du till mig: "Mästare, världen är fortfarande densamma trots ditt offer, ditt ord och ditt 

utgjutna blod." Det är sant att människor har utgjutit sitt blod tills jorden är genomdränkt av det. Det har 

inte skett av kärlek, utan av girighet och illvilja. De har utgjutit blod från sina medmänniskor som de inte 

älskar. 

51 Många gör en bild av mig och täcker den med siden, guld och ädelstenar, medan de låter de fattiga 

dö av hunger och kyla.Men min gudomliga plan är starkare än människornas hårdhjärta och kommer att 

genomföras. Ve dem som ljuger! Det vore bättre för dem att bekänna sin skuld i stället för att känna sig 

bättre än andra, för deras samvete lämnar dem inte ens i sömnen. De som försöker täcka sina skamfläckar 

med hyckleriets kappa är vitkalkade gravar som hyser förruttnelse inom sig. Ve er, skriftlärda och 

hycklande fariséer! Om du vill vandra på Herrens väg, gör vad min undervisning lär, ta mig som exempel, 

ta upp ditt kors och följ mig. 

52 Mina barn, finner ni något dåligt i mitt budskap? Skadar jag er med detta ord som bara innehåller 

kärlek till alla? Studera den och du kommer inte att hitta något orättvist i den. 
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53 Detta budskap, som kommer att påminna er om den tid då jag gav mig till känna, kommer att 

bevaras i skrift och många kommer att komma och minnas hur nära jag var dem. Till och med under den 

andra eran, så länge jag var med dem, älskade mina apostlar mig inte lika mycket som efter min avgång. 

Så länge de var med mig gav de inte sina liv för mig, men efteråt gav de allt de hade av kärlek till sin 

Mästare. När Jesu röst inte längre hördes, var det först då som lärjungarna led och önskade att få mig med 

sig igen, och aldrig älskade de mig som de gjorde då. Anledningen var att jag redan regerade i deras 

hjärtan. Det skall också ske med er enligt min vilja. 

54 Du kan känna igen min närvaro genom den frid som du känner i din själ. Ingen annan än jag kan 

ge dig sann fred. En andevarelse från mörkret skulle inte kunna ge den till dig. Jag berättar detta för er 

eftersom många hjärtan fruktar snarorna från en förförisk varelse som människor har gett liv och form 

enligt sin fantasi. 

55 Hur felaktigt har man inte tolkat Mörkrets furstes existens! Hur många har trots allt inte trott mer 

på hans makt än på min, och hur långt ifrån sanningen har inte människorna varit! 

56 Det onda existerar, alla laster och synder har kommit från det, det vill säga de som gör det onda har 

alltid funnits, både på jorden och i andra hem eller världar. Men varför personifierar du all existerande 

ondska i en enda varelse, och varför ställer du den i motsats till Gudomen? Jag frågar dig: Vad är en oren 

varelse inför min absoluta och oändliga makt, och vad betyder din synd inför min fullkomlighet? 

57 Synden kom till världen. När andarna kom ut från Gud stannade en del av dem kvar i det goda, 

medan andra, som avvek från denna väg, skapade en annan, den onda. 

58 De ord och liknelser som tidigare gavs till er i allegorier som en uppenbarelse har tolkats felaktigt 

av mänskligheten. Människornas intuitiva kunskap om det övernaturliga påverkades av deras fantasi, och 

så småningom bildade de kring ondskans makt vetenskaper, kulter, vidskepliga föreställningar och myter 

som har levt kvar ända till våra dagar. 

59 Djävlar kan inte komma från Gud; du har tänkt ut dem med ditt sinne. Den föreställning du har om 

den varelse som du ständigt motsätter dig mig är falsk. 

60 Jag har lärt er att vakta och be så att ni kan befria er från frestelser och dåliga influenser, som kan 

komma från människor såväl som från andliga varelser. 

61 Jag har sagt till er att underordna anden under köttet, eftersom det senare är en svag varelse som 

ständigt riskerar att falla om ni inte vakar över den. Hjärtat, sinnet och sinnena är öppna dörrar genom 

vilka världens passioner plågar själen. 

62 Om ni har föreställt er att mörkrets varelser är som monster, ser jag dem bara som ofullkomliga 

varelser som jag sträcker ut min hand för att rädda, för de är också mina barn. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 115 
1 Jag tar emot er, älskade människor, och i er tar jag emot mänskligheten, som är min dotter. I denna 

tid då jag gör mig själv känd genom människans sinnesorgan ger jag er styrka så att ni kan återvända till 

fullkomlighetens väg, förbättra ert sätt att leva och känna ekot av min gudomliga röst i ert eget hjärta. Jag 

arbetar med dig i denna gynnsamma tid för detta, så att du väcker din ande, som sover idag, så att du gör 

ditt hjärta känsligt. Jag vill nämligen inte bara vara där som en tillfällig besökare utan som en evig 

invånare, eftersom ni ska bygga mitt tempel där precis enligt min vilja. 

2 Jag är samma "gudomliga ord" som i den andra tidsåldern manifesterade sig i en kroppslig form 

som kallades Jesus, som levde med er och gav er det milda ordets mildhet som finns i hans perfekta 

exempel. Nu använder jag mig av de mänskliga instrument som jag har förberett och som var 

förutbestämda innan de föddes för att uppfylla detta sublima uppdrag. 

3 Jag har berättat för er att den här jorden inte är ert sanna fädernesland, för det fanns verkligen en 

tid då ni hade Himlen som er boning och var tillsammans med den himmelske Fadern. När ni ännu inte 

hade kommit ner till den här planeten befann ni er i det andliga hemmet där allt är ljus och sanning. Men 

du har inte fast inpräntat detta intryck i din själ, och det är därför ditt minne sviktar och du minns 

ingenting av det livet, av din vistelse i det som du kallar himlen, som inte motsvarar det som du föreställer 

dig utifrån ditt sinne i den värld som du kallar jorden. 

4 Innan ni skapades var ni i mig; efteråt, som andliga varelser, var ni på den plats där allting vibrerar 

i perfekt harmoni, där livets väsen finns och källan till det sanna ljuset som jag ger er näring från. 

5 Smärtan skapades inte av Fadern. Under den tid som jag talar till er hade ni ingen anledning att 

sucka, ni hade inget att klaga på, ni kände himlen inom er själva, för i ert perfekta liv var ni emblemet för 

denna existens. Men när du lämnade det hemmet gav jag din ande ett klädesplagg och du sjönk allt 

djupare. Sedan utvecklades din själ steg för steg tills den nådde det existensplan där du befinner dig nu och 

där Faderns ljus lyser. 

6 Jag är kärlekens mästare.Om ni därför inte vandrar på mina vägar och älskar människor med den 

kärlek som jag har lärt er, kommer ni att drabbas av smärta på grund av er olydnad. På så sätt får du mer 

erfarenhet med varje nytt fall. 

7 Människan som Guds skapelse är en bror till alla varelser från denna och de andra världarna, för 

varje form av liv är en tanke från Fadern i olika manifestationer. Eftersom du är utrustad med förnuft, 

förstå att du är en del av denna skapelse och i den meningen bröder och systrar till alla varelser, och du 

måste vara medveten om den plats du intar i skapelsen, i den gudomliga planen och i den universella 

samvaron. Varför agerar ni inte i enlighet med det uppdrag som jag har uppenbarat för er? Var apostlar för 

min undervisning, i den klara vetskapen att ni måste utvecklas från steg till steg. Förbarma er över er 

själva och gå så snabbt som möjligt in på frälsningens väg, som inte är någon annan än den fullkomliga 

kärlekens väg som finns i denna enkla lära: "Älska Gud mer än allt skapat och din nästa som dig själv". 

8 Undervisa era medbröder inte bara med ord utan också med era kärleksverk. Även om jag är 

Faderns Ord, blev jag människa i den andra tidsåldern för att kunna lära er med hjälp av 

För att genom mitt eget exempel lära er att lyda de gudomliga lagarna. För om jag hade undervisat er 

enbart med mina ord skulle ni ha sagt: "Han talade men utförde inte ett enda verk." Därför var jag bland 

mina lärjungar alltid Mästare. 

9 Håll dig till mina gudomliga läror och exempel, de kommer att vara som en stav i morgon. Be mig 

i dessa stunder när jag gör mig känd genom Ordbäraren, och om dina önskemål är ädla och rättvisa 

kommer jag att höra dem. Men om du ber utan anledning, så vet att jag kommer att ge dig bara det som du 

ska få. Erbjud mig andlig tillbedjan och var inte som de som bygger tempel och altare täckta med guld och 

ädelstenar, som företar långa pilgrimsfärder, torterar sig själva med grova och grymma piskor, kastar sig 

ner med läppböner och bönelitania, men som ändå inte har kunnat överlämna sina hjärtan till mig. Jag har 

förmanat er om samvetet, och därför säger jag till er: Den som talar och talar om vad han gjorde och 

basunerar ut det har ingen förtjänst hos den himmelske Fadern. 

10 Om du vill vandra på Herrens raka stigar, gör det som jag har lärt dig i mitt ord, mina exempel och 

med min kärlek. Var ödmjuk, ge ont med gott tillbaka och bryr dig inte om människans otacksamhet. Ta 

tålmodigt upp ditt kors och följ mig. 
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11 Jag, "Ordet", blev människa i den andra tidsåldern för att visa er min gudomliga kärlek. Jag 

föraktade inte att leva bland er i mänskligt kött. Jag ville vara ett barn av denna mänsklighet för att känna 

mig närmare besläktad med den och för att den skulle kunna uppleva mig närmare. Den kvinna som erbjöd 

sitt livmoderliv för att "Ordet" skulle bli människa i henne var på grund av sin renhet och oskuld det 

värdiga tempel för vars skull jag hade valt henne som mänsklig mor. Maria var blomman i en generation 

som Herren hade förberett många generationer innan hon skulle födas. 

12 Den moderliga kärleken, vars väsen och ömhet finns i Fadern, förkroppsligades i Maria, den 

jungfru som var en blomma av renhet och oskuld. 

13 Maria som kvinna är förkroppsligandet av den universella Modern, är den moderliga kärlek som 

finns i Min Gudomlighet och som blev kvinna för att det skulle finnas ett hoppets ljus i människornas liv. 

Maria som Ande är den gudomliga ömhet som kom till jorden för att gråta över mänsklighetens synder. 

Hennes tårar blandades med Sonens blod för att lära människorna att uppfylla sin plikt. I evigheten väntar 

hennes öppna armar kärleksfullt på sina barns ankomst. 

14 Från mänsklighetens början har Messias' ankomst profeterats för er; Maria har också 

tillkännagivits och utlovats för er. 

15 De som förnekar Marias gudomliga moderskap missbedömer en av de vackraste uppenbarelser 

som Gudomen har gett mänskligheten. 

16 De som erkänner Kristi gudomlighet och förnekar Maria vet inte att de berövar sig själva 

besittningen av det mest ömma och ljuvliga draget som finns i Min Gudomlighet. 

17 Hur många finns det inte som tror att de känner till Skrifterna men som ändå inte vet någonting 

eftersom de inte har förstått någonting, och hur många finns det inte som trots att de tror att de har 

upptäckt skapelsens språk lever i villfarelse! 

18 Moderandan är kärleksfullt verksam i alla varelser, du kan se dess avbild överallt. Hans gudomliga 

ömhet har fallit som ett välsignat frö i alla varelsers hjärtan, och varje naturrike är ett levande vittnesbörd 

om den, och varje modershjärta är ett altare uppfört inför denna stora kärlek. Maria var en gudomlig 

blomma och frukten var Jesus. 

19 Jag blev människa i den varelsen, ett mästerverk av Guds kärlek, för att avslöja för människorna de 

stora mysterierna i Mitt rike genom att tala till dem med verk och ord av kärlek. 

20 Allting om Kristus talade för att han är det "eviga ordet", samma ord som du lyssnar till. 

21 Älskade lärjungar, studera mina läror med kärlek och välvilja, så kommer ni så småningom att 

förstå allt det som jag har uppenbarat för er genom tiderna. 

22 Sannerligen säger jag er att ni och alla de som går till botten med detta arbete kommer att bli de 

sanna tolkarna av skrifterna. 

23 Mitt folks historia är full av tecken och underverk som uppviglade dessa folkmassors tro på Guds 

existens och makt - den levande, osynliga och sanna Guden. 

24 Vittnesmålen om vad dessa människor såg och upplevde har gått till historien och har 

dokumenterats i skrifter som alla generationer har känt till ända fram till er dag. Men dessa vittnesmål har 

nu kommit till människor utan tro och utan andlig förberedelse, som för att tro finner det nödvändigt att 

fundera, fundera och fundera, och att underkasta allting sin vetenskap, sitt förnuft och sin logik. Dessa 

människor har tvivlat, andra har varit förvirrade, en del har förnekat det och en del har hånat det. 

25 Det är bara naturligt att de som försöker finna den gudomliga sanningen genom att söka den med 

sina ögon eller sitt begränsade sinne inte tar tre steg utan att snubbla eller falla ner i en avgrund. Endast 

anden kan finna vägen till sanningen. 

26 Det är nödvändigt att jag berättar för er att vittnesmålet från det folk som följde mig var sant, att 

det som de lämnade efter sig till eftervärlden var korrekt. De presenterade de läror de hade fått med sin 

enkla och oskyldiga tro - så som de såg samma sak och så som de hade förstått allt som hade hänt. 

27 Alla de händelser, verk och prövningar som de gamla talar om för er innehåller en sanning, ett ljus, 

en uppenbarelse. De trodde utan att undersöka det eftersom de bevittnade händelserna. Det är upp till dig 

att gå till botten med saker och ting och sedan tro för att få ut det andliga innehållet från det som har 

uppenbarats för dig. 

28 Allt har en så enkel och uppenbar förklaring. Men jag upprepar att för att hitta den måste sinnet gå 

vidare i djupa tankar. 
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29 Den materialiserade mänskligheten kommer att bli mycket förvånad när till och med dess 

vetenskap och observationer bevisar sanningen i många av de händelser som den inte ville acceptera. Då 

kommer den att med förvåning säga: "Det var sanningen". Men allt det som ni idag kallar mirakel är inget 

annat än det materiella förverkligandet av ett gudomligt budskap, ett budskap vars röst oavbrutet talar till 

er om något som ligger bortom er planet och bortom ert sinne, om något som kommer direkt från Min 

Ande till er. 

30 I dag är min Faderligaste med dig. Jag hör era framställningar, även det minsta av era klagomål. 

Jag vill att du ska lära dig att tala med din Fader. Men tro inte att jag bara har kommit till dig. Nej, jag har 

kommit ner till alla mina barn, för dessa människors rop nådde himlens höjder som ett rop av ångest, som 

en vädjan om ljus. 

31 När ni tar emot Mitt Ord i denna form frågar ni er själva inom er själva om Jag kommer som Fader 

eller som Domare. Då säger jag er att innan ni har hört mitt första ord i dag har ert samvete redan visat er 

varenda en av era överträdelser och även varenda en av era goda gärningar. 

32 Men om jag skulle döma er i mitt ord, varför är ni då rädda? Kommer inte mitt omdöme från den 

kärlek jag visar er? 

33 Jag väcker er så att prövningarna inte tar er oförberedda, så att denna tids stormar och virvelvindar 

inte skiljer er från ljuset. 

34 Detta är verkligen en tid av besök, och därför är det nödvändigt att vara stark och utrustad för att 

inte ge efter. 

35 Livet på jorden har alltid åtföljts av prövningar och försoning för människan, men aldrig har denna 

utvecklingsväg varit så fylld av smärta som nu, aldrig har bägaren varit så full av bitterhet. 

36 Vid den här tiden väntar människor inte till vuxen ålder för att möta livets kamp. Hur många 

varelser känner till besvikelser, ok, slag, hinder och misslyckanden från barndomen. Jag kan säga er ännu 

mer: i dessa tider börjar människans smärta redan innan hon föds, det vill säga redan i sin mors livmoder. 

37 Stor är försoningsplikten för de varelser som kommer till jorden i denna tid! Men du bör komma 

ihåg att allt lidande som finns i världen är människans verk. Finns det någon större fulländning i min 

rättvisa än att låta dem som sått törnen på livets väg skörda dem nu? 

38 Jag vet att alla inte har samma skuld till det kaos som ni upplever. Det är sant, men jag säger er att 

de som inte är krigsförövare är ansvariga för freden. 

39 Till er, människor, säger jag: Förbarma er över er själva och er nästa. Men för att denna 

barmhärtighet ska bli effektiv måste du känna igen dina andliga gåvor genom att studera Mitt verk. Den 

som älskar sin medmänniska älskar mig, för hans medmänniska är mitt älskade barn. 

40 Ni är ett folk som jag förbereder för bön, för att lära ut sanningen, för att läka. Livet med dess 

elände, svårigheter och bitterhet har blivit som en öken. Men jag säger er att ni inte ska stå stilla eller 

framhärda i öknen, för då kommer ni inte att känna sann fred. 

41 Tänk på exemplet med Israel, som är nedtecknat i historien, när landet var tvunget att vandra 

genom öknen under en lång tid. De kämpade för att undkomma Egyptens fångenskap och avgudadyrkan, 

men också för att nå ett land med fred och frihet. 

42 Idag är hela mänskligheten som folket i Faraos fångenskap. Man påtvingar människor 

trosbekännelser, doktriner och lagar. De flesta nationer är slavar under andra starkare nationer. Hård kamp 

för överlevnad och tvångsarbete under svält och förnedring är det bittra bröd som en stor del av 

mänskligheten äter idag. 

43 Allt detta leder i allt högre grad till att en längtan efter befrielse, fred och ett bättre liv uppstår i 

människornas hjärtan. 

44 Krigets brus, det mänskliga blodet som spillts, själviskheten, maktsträvan och hatet som bär frukt 

på tusen olika sätt väcker människorna ur deras djupa slöhet. Men om denna längtan hos alla mina barn 

förenar dem i ett ideal, precis som Israels folk förenades i Egypten under Moses inspiration - vilken 

människa, vilket hot, vilken makt skulle kunna stoppa dessa hjärtan? I sanning, ingen, för i denna längtan 

kommer mitt ljus att finnas, i denna kamp kommer min kraft att vara närvarande, i detta ideal kommer 

mina gudomliga löften att vara effektiva. 

45 Behöver världen en ny Moses för att frigöra sig från sina bojor? Jag säger er att den undervisning 

som jag har gett er i denna tid är det ljus som inspirerade Moses. Det är rättfärdighetens och profetians 
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ord, det är en kraft som lyfter upp den svage, den blyge, den fega och förvandlar honom till en modig, en 

beslutsam, en ivrig människa. Det är en lag som vägleder och leder på sanningens väg; det är manna som 

håller liv i vandringens långa dagar, och slutligen är det befrielse, fred och välbefinnande för människor av 

god vilja. 

46 Ni känner er uppmuntrade av mitt ord, människor, och som om en mirakulös balsam droppade ner 

på era sår, känner ni er stärkta, förnyade, fulla av hopp för morgondagen. Därför frågar jag er: Tror ni inte 

att om ni gav samma budskap till jordens förtryckta folk skulle det göra samma mirakel på dem? 

47 Det är därför jag gång på gång säger till er att förbereda er så att ni inte försenar den tid då ni kan 

ge er iväg som budbärare av detta inspirerade budskap. När jag säger till er att förbereda er är det för att 

dessa goda nyheter skall spridas på ett sådant sätt att de inte orsakar smärta, att de inte orsakar brödraskap 

eller att en enda droppe blod utgjuts på grund av dem. 

48 Mitt budskap är övertygande, vänligt och fyllt av sanning. Den berör både hjärtat och sinnet och 

övertygar anden. 

49 Hör mig, studera mig, sätt in handling och du kommer att kunna bygga broar för människor till tro, 

ljus, frihet och fred. 

50 För detta lär jag er den perfekta dyrkan av min gudomlighet. Jag vill att ni ska förstå att ni bara ska 

be till mig, för jag är den som ger, utan vars vilja eller tillåtelse ingenting händer. 

51 Maria, er himmelska moder, är en innehavare av gåvor och nåder. Därför, om din upphöjdhet är 

låg eller om din otillräckliga upphöjdhet gör dig ovärdig att tala till mig, be till henne, sök hennes hjälp 

och förbön, och sannerligen säger jag er att på detta sätt kommer era böner snabbt att nå mig. 

52 Jag ger er dessa förklaringar eftersom ni har gjort många rättfärdigas sinnen till gudar som ni ber 

och dyrkar som om de vore gudar. Vilken okunnighet, o mänsklighet! Hur kan människor bedöma en 

andes helighet och fullkomlighet endast utifrån dess mänskliga verk? 

53 Jag är den förste att säga till er att efterlikna de goda exempel som era bröder och systrar har 

skrivit med sina verk, sina liv och sin dygd, och jag säger er också att när ni minns dem kan ni hoppas på 

deras andliga hjälp och inflytande. Men varför reser ni altaren till dem, som bara tjänar till att förolämpa 

dessa själars ödmjukhet? Varför skapar människor kulter i sitt minne som om de vore Gud och sätter dem i 

stället för Fadern, som de glömmer, när de dyrkar sina bröder? Hur sorgligt för dem har inte den ära som 

ni har gett dem här varit! 

54 Vad vet människorna om Min dom över dem som de kallar heliga? Vad vet de om dessa varelsers 

andliga liv eller om den plats som var och en av dem har förtjänat inför Herren? 

55 Låt ingen tro att jag med dessa uppenbarelser vill radera de förtjänster som mina tjänare har 

förtjänat bland er från era hjärtan. Tvärtom, vet att den nåd de har funnit hos mig är stor och att jag ger er 

många saker genom deras böner. Men det är nödvändigt att ni tar bort er okunskap, som är en källa till 

religiös fanatism, avgudadyrkan och vidskepelse. 

56 Om du känner att dessa varelsers ande omger din livssfär, lita på dem, eftersom de är en del av den 

andliga världen, så att de och du, förenade på Herrens väg, kan utföra det andliga broderskapets arbete - 

det arbete som jag väntar på som ett resultat av all min undervisning. 

57 Jag undervisar er i denna form så att ni kan utföra er uppgift med ett rent hjärta. 

58 I sanning, denna tillvaro är ett nytt utvecklingsstadium för din ande, som har lämnat ett arbete som 

anförtrotts den oavslutat och som nu har fått möjlighet att föra det lite längre fram på vägen mot 

fulländning. 

59 Jag, den gudomlige Mästaren, var också tvungen att återvända till människorna eftersom mitt 

arbete på den tiden förblev oavslutat. En del förkastar detta påstående och säger att Jesu arbete avslutades 

när han dog på korset. Men de säger detta för att de har glömt att jag meddelade och lovade er min 

återkomst. Men ni som jag nu avslöjar dessa läror för bör förstå att reinkarnation för mig inte är absolut 

nödvändig, för i min Ande finns kraften att uppenbara mig för mänskligheten på tusen olika sätt. Jag har 

inte heller kommit tillbaka för att söka efter fullkomlighet i min andevärld. Om jag kommer till er nu är 

det bara för att fortsätta att visa er den väg som leder er till Ljuset. Kom ihåg att profeterna sa till er under 

den första eran: "Han är porten". Och när jag blev människa bland er, sade jag då inte till er: "Jag är 

vägen"? Säger jag inte till er nu: "Jag är toppen på det berg ni bestiger"? 
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60 Jag kan säga er att jag alltid har varit perfekt. Idag gläder det mig att se dig vandra säkert på min 

väg. I morgon kommer det att bli ett allmänt jubel när ni alla bor i det andliga hem som länge har väntat på 

att Herrens barn ska anlända. 

61 Därför talar jag till din ande eftersom jag vet att den nu kan förstå denna undervisning och säga till 

den att den inte är ett barn av den här jorden, att den bara bör betrakta sig själv som en gäst här i den här 

världen eftersom dess sanna fädernesland är andligt. 

62 Ta detta ord i dess rätta bemärkelse, för annars skulle ni kanske tro att min undervisning är emot 

alla mänskliga framsteg. Men det skulle inte vara rättvist om du tillskrev din Fader sådana fel, som bara 

strävar efter att hans barn ska bli fulländade på sina olika livsvägar. 

63 Det som på ett oförsonligt sätt förföljer min rättvisa är ondskan, som tar sig olika uttryck i 

människohjärtat och ibland visar sig i själviska känslor, i låga passioner, i omåttlig girighet och till och 

med i hat. 

64 Lärjungar, studera noga vad jag nu berättar för er i bild: Livet är ett träd, dess grenar är otaliga, och 

av dessa grenar finns det inte två likadana, men var och en uppfyller sin uppgift. Om en frukt misslyckas, 

stöts den bort från trädet, och om en gren växer vilt, beskärs den, för det är bara livsfrukter som får komma 

fram från livets träd. 

65 Sannerligen säger jag er: Varje vetenskap som har orsakat ondska och varje religion som inte har 

spridit verkligt ljus kan ni betrakta som grenar och frukter genom vilka livsträdens saft inte flyter, 

eftersom de har stötts bort av den. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 116 
1 Ni är det folk i vilket jag återigen har lagt mitt välbehag, för närhelst smärtan var mycket intensiv 

hos er, höjde ni era ögon till mig och ropade på mig. 

2 Detta är en tid av prövningar, men mitt ord har som en gudomlig balsam gett er tröst och hopp i era 

svårigheter. Men jag frågar dig: Varför gråter ni, hungrar ni, är ni sjuka och behövande? Varför har du 

sovit? Varför har du raderat mina livets ord, som är näring för din själ, från ditt hjärta? 

3 Ni var inte förberedda när Min närvaro överraskade er, men ni kunde åtminstone känna Mig när ni 

blev medvetna om att Min röst kallade er för att ge er en ny uppenbarelse. 

4 I din önskan att komma till mig var det till stor nytta för dig att du var fattig på materiella ting. 

Men inte för att ni frivilligt avstod från dem för att sträva efter förandligande, utan för att min 

omsorgsfulla kärlek skilde er från förföriska och överflödiga rikedomar, så att ni skulle vara fria när jag 

knackade på dörren till era hjärtan. 

5 När ni först kom för att höra Ordet, intresserade ni er inte alls för det andliga syftet med min 

manifestation, eller så intresserade ni er inte alls för det. Det som ditt hjärta längtade efter och bad mig om 

var bara jordiska ting som du kände ett stort behov av. Men efteråt blev ni medvetna om att de gåvor som 

er Mästare rikligt delade ut var av andlig natur, och slutligen förstod ni att jordens varor aldrig skulle ha 

samma värde som dessa gåvor. 

6 När detta ljus lyste i era sinnen förstod ni de stora nationernas elände, lidandet hos dem som, trots 

att de är rika och världens herrar, bara har allting till synes. Du upptäckte falskheten i glamour, lögner, 

prakt och livets nöjen. 

7 Ni har upplevt religionernas oförmåga att förena och förnya mänskligheten, och vid varje tillfälle 

har ni bevittnat deras splittring. 

8 När du såg en så allvarligt störd balans och förvirring bland människorna, sprang känslor av 

tacksamhet mot Fadern upp ur ditt hjärta, för när du hörde honom vid denna tid fann du i hans ord en trygg 

fristad för din själ. 

9 Men precis som du har blivit medveten om alla dessa sanningar är det nödvändigt att du också blir 

medveten om det ansvar du har gentemot dina medmänniskor, för du måste förstå följande: Har jag gett er 

den frid ni åtnjuter och det ljus som lyser upp er tillvaro endast för att hjälpa detta folk? Nej, mina 

lyssnare, mina nådegåvor har kommit ner till er endast som en förstlingsfrukt eller som ett förskott på vad 

jag senare kommer att ge mänskligheten. Inse varför jag säger till er att vakta i väntan på de hemlösa som 

kommer och söker skugga och en fristad. Skulle inte era hjärtan bli glada om de människor som kommer 

från andra folk skulle finna ett exempel på välgörenhet, andlighet och fred hos er? 

10 Detta kommer att bli er uppgift när jag har slutat att ge er mina instruktioner. Och precis som Elia 

var min föregångare i anden, så kommer detta folk att vara min efterträdare och genom sina liv, ord och 

gärningar ge det bästa vittnesbördet om att jag har varit bland er. 

11 Stor blir din tillfredsställelse när du vet hur du kärleksfullt kan välkomna dina medmänniskor och 

ge dem något av de många som jag har anförtrott dig. Men kom ihåg att din smärta kommer att vara ännu 

större om folk bankar på porten till din stad och invånarna sover eller är upptagna med onödiga saker. 

12 Var inte alltför självsäker i dina handlingar, för frestelser ligger på lur, och det kan lätt hända att 

den som redan har avancerat på förandligandets väg, på grund av avsaknaden av ett sant och högt ideal, 

vill återvända till njutningens vägar, till självisk materialism, till ett liv i hoppfullhet. 

13 Jag berättar detta för er så att ni kan leva vaksamt. Men tro inte att min lag torterar eller förslavar. 

Det är sant att steget från mörker till ljus, från ondska till godhet, från det lägre till det högre, ofta är 

smärtsamt för människan. Men om han sedan lyckas vandra säkert på Mina vägar är allt han möter på sin 

resa genom livet frid, för för anden innebär utövandet av dygder inga som helst uppoffringar. 

14 Vem av er skulle kunna säga till mig att jag inte har uppmanat honom att vandra på dygdens väg? 

Se, jag vill inte skryta om de fördelar jag har gett er, men jag ber er att berätta för mig om jag inte har 

utfört mirakel på er och era familjer, om jag inte har botat sjuka enbart på grund av era böner eller tårar, 

om jag inte har räddat er från döden när ni redan stod vid avgrundens rand. Hur skulle jag kunna ha avstått 

från att göra detta mot dig, när jag vet att du kommer att behöva mycket tro och styrka för att gå min väg? 
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15 Jag har gett er mitt ljus för att ni ska kunna uppbyggas genom att betrakta det. Jag har inte gjort det 

för att förblinda dina ögon eller såra din själ. 

16 Gå vägen med lugn och överlägsenhet så att den inte verkar kortare än den egentligen är, och inte 

heller för långt. Du bör bara komma ihåg att prövningarna i livet är vägen till den eviga frid som du är en 

del av genom din ande. Gå denna väg i fred, med det verkliga idealet av perfektion, och du kommer aldrig 

att finna den betungande eller betungande. Det kommer att vara som en av de promenader där du ser en 

vacker väg framför dig, ett vackert landskap, och där du vill att den aldrig ska ta slut. 

17 Om jag hade gett dig allt i det här livet skulle du inte längre ha någon önskan att klättra en nivå 

högre. Men det som du inte har uppnått i denna tillvaro strävar du efter i en annan, och det du inte uppnår i 

den tillvaron lovar dig en annan, högre tillvaro, och så fortsätter det steg för steg i all evighet på själens 

oändliga utvecklingsväg. 

18 När ni hör Mitt Ord verkar det omöjligt för er att er själ skulle kunna uppnå en så stor fulländning, 

men Jag säger er att ni bara tvivlar på själens höga öde eftersom ni bara ser på det ni ser med era materiella 

ögon: elände, okunnighet, ondska. Men det beror bara på att själen är sjuk hos vissa, förlamad hos andra, 

andra är blinda och vissa är andligt döda. Och inför ett sådant andligt elände måste du tvivla på det öde 

som evigheten har i beredskap för dig. På så sätt lever ni i denna tid av kärlek till världen och materialism. 

Men redan nu har ljuset från min sanning nått er och har skingrat nattens mörker från en tid som redan har 

gått och har med sin gryning tillkännagett att en tidsålder kommer där själen kommer att få upplysning 

genom min undervisning. 

19 Detta ljus kommer att befria dig från okunnighet och lögn. Hur mycket osanning, hur mycket 

förfalskning och bedrägeri kommer att avslöjas för alltid av dess ljusstyrka. Ve dem som har förfalskat 

lagen. Ve dem som har dolt eller förfalskat sanningen. De kan inte föreställa sig hur domen kommer att se 

ut. 

20 Mitt ord uppmanar världen till eftertanke, så att omvändelse kan födas ur den och förnyelse ur den. 

Men på samma sätt som det Ord som ges genom dessa röstbärare väcker er och rör er inåt, så har också i 

andra länder, i andra regioner, på andra sätt, mina sändebud satt igång för att få folket att uppmärksamma 

det, för att påminna dem om min lags integritet och sanningen i min lära. De har förberett sig i ljuset av 

min inspiration, och även om de upplever förlöjligande och förakt går de framåt steg för steg för att 

fullfölja sin uppgift. Jag säger er att jag behåller deras belöning för dem, och den stund kommer när de 

också kommer att få veta vad ni nu får. 

21 Inte alla som går omkring på gator och gränder och talar om händelser i gångna tider och tolkar 

profetior eller förklarar uppenbarelser är mina budbärare, för många har missbrukat dessa budskap av 

fåfänga, av bitterhet eller av mänskligt egenintresse för att förolämpa och döma, för att förödmjuka eller 

skada och till och med för att döda. 

22 Det är nödvändigt att detta ljus som så kärleksfullt har trängt in i era hjärtan sprids från en punkt på 

jorden till en annan, så att människorna kan komma ihåg att Kristus inte sårar, inte förödmjukar och ännu 

mindre leder till döden. För han är liv, bröd, hälsa, tröst och allt det som mänskligheten är i behov av idag. 

23 Människor, jag har talat till er. Tänk på mina ord, orientera er mot deras hjälp, betrakta livet och 

allt som omger er med detta ljus som jag ger er, så att när ni hör mig en gång till kan jag finna er mer 

medvetna och bättre förberedda för att utföra ert uppdrag. 

24 Jag har alltid talat till er i allegorier, men nu befinner ni er i början av en ny epok där jag kommer 

att tala till er på ett tydligt sätt, för nu kan ni förstå mig. 

25 Allt i skapelsen talar till dig om Gud och det eviga livet, allt som omger dig och händer i livet är så 

att säga en bild av det andliga. Men ni har inte nöjt er med de verk som jag har skapat och genom vilka jag 

talar till er, ger er uppenbarelser och undervisar er. Varje folk, varje religiöst samfund eller sekt skapar 

bilder, symboler, kultformer och skulpturer för att representera det gudomliga. Ni har ansett detta 

nödvändigt och jag har tillåtit er, o mänsklighet. Men nu när din ande är mer upplyst, mer utvecklad än 

tidigare, kan den se och förstå livet klart och tydligt. Jag kommer att sända detta budskap till alla så att de 

kan vakna upp till Ljuset och komma ansikte mot ansikte med Sanningen. 

26 De andliga gåvorna, som hade vissnat på grund av den försummelse som människan hade haft 

dem, kommer att känna hur min kärleks dagg faller över dem, och när människor sedan återigen höjer sina 

tankar till mig i renhet kommer de att skåda vad de inte hade sett tidigare. De kommer att höra Faderns 
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röst som kommer att tala till dem på många olika sätt, och de kommer att känna hans närvaro vid varje 

tillfälle. 

27 Då kommer de att sluta skapa religiösa symboler och former för tillbedjan eftersom de, när de ser 

Faderns strålande ansikte i hela skapelsen, inte längre kommer att känna behov av dessa föremål, som de 

tillskriver särskilda förmågor, för att tro på dem som om de vore en avbild av Fadern. 

28 Till er lärjungar som har hört detta ord i min undervisning frågar jag: Varför trodde ni att ni 

behövde skapa symboler för er tillbedjaning när ni hade mig framför ögonen, hörde mig och kände mig? 

29 Om ni svarar på denna fråga genom att säga att ni bara respekterar det som föregångarna har 

efterlämnat till er, säger jag er att de, överväldigade av ljuset från min uppenbarelse, med allegorier grep 

det som är förandligande. 

30 Detta folk har ett stort andligt uppdrag att uppfylla mitt i denna mänsklighet som hotas av den mest 

gränslösa materialismen, som växer och går framåt som en ny hedendom, som en ny och största kult med 

materien, världen och dess passioner. 

31 Och inför dessa prövningar - vill ni fortfarande behålla minnen av avgudadyrkande kulter? Är detta 

det exempel på andlighet som du ska ge, och är detta de vapen som du smider för att kämpa med? 

32 Låt Mitt Ord gro i ditt hjärta så att du snart kan börja vittna om Min undervisning med dina verk. 

33 När jag inte längre ger mig till känna för er eftersom denna period har nått sitt slut, avvik inte från 

vägen, avstå inte från att söka mig i era vedermödor, fortsätt att lita på mina anvisningar. 

34 Jag är den smala porten som ni måste gå igenom och Maria är stegen som ni ska stiga upp på i 

kärlek och lydnad till er Moder. Om ni tror på mig och dyrkar mig kommer ni inte att stöta på några 

fallgropar och ni kommer att förkorta vägen. 

35 Ni befinner er i en tid då det goda kämpar mot det onda. Du har kallats att arbeta med mig i denna 

kamp som redan har börjat. Jag har lärt er hur man kämpar för att skingra mörkret och föra ljuset till varje 

själ. Mitt ord har väglett er att leva vaksamt och i bön, så att ni inte låter er förföras av falska ljus och inte 

heller lyssnar till falska röster. 

36 När den tiden har gått och ni anser att Min kungörelse är långt borta, och när ni i enlighet med 

Mina instruktioner för vidare denna goda nyhet till era ättlingar, kommer ni att längta efter den tiden igen 

och känna er lyckliga över att ha blivit utvalda att bevittna Min gudomliga manifestation. Men redan vid 

den tiden kommer allt som ni har lagt till denna undervisning att ha försvunnit, och Mitt Ord kommer att 

brista ut från er ande kristallklart och rent, och avslöja endast ljus och sanning. 

37 När du blir ifrågasatt av dina medmänniskor, tala utan att dölja något om vad Mitt verk innehåller, 

och påminn dem i deras närvaro om Mästaren i var och en av hans läror. 

38 Jag håller dig ansvarig för de kommande generationerna som kommer att härstamma från dig. 

Kom ihåg att mitt ord i denna tid har getts inte bara för några få generationer, utan för alla som kommer att 

följa er, och att de måste utrusta sig med större andlighet för att nå toppen som jag har utsett till mål för 

människorna. 

39 Jag välsignar dem som följer den uppåtgående vägen och som med tiden uppnår en större höjd i 

studiet av Mitt verk, och som förbereder sig för att höra Min röst i sin ande så snart denna tid av Min 

förkunnelse genom människans förståelseorgan är över. Välsignade är de som tror på mitt verk och vet hur 

de ska hedra det genom sin förandlighet. 

40 Hur många av dina medmänniskor kan du rädda genom dina böner? Den här världen står på randen 

av ett stup och jag sänder er till den så att ni kan förhindra att den faller. Stoppa ungdomarna i deras 

snabba kurs som leder till att deras moral förstörs; rena deras själar så att de kan bilda grunden för ett 

rättfärdigt och dygdigt liv. 

41 Gå på världens stigar och bär med er sanningen i mina läror som standard för era liv. Men 

respektera det land som ni kommer att beträda, då kommer de vägar som ni färdas på att vara förberedda, 

och det kommer att finnas ett förbund mellan nationerna, och ni kommer att göra denna jord till ett hem 

där ni alla kommer att känna den himmelske faderns värme och erkänna varandra som bröder och systrar. 

42 Jag har lidit när jag såg mina skapade varelsers otacksamhet, men om de har förnekat mig som 

Fader har jag aldrig förnekat att ni är mina barn, även om vissa är orena. Jag har sett stora nationer som 

har vänt sig bort från mig och bara gett sig själva till sitt materiella liv, till sina problem, utan att förvänta 

sig något från mig. Men snart kommer tiden för uppvaknande, och från barnen till de gamla kommer de att 
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ägna sina liv åt att studera och praktisera mina läror. De äldre talar med vänlighet och visar vägen med 

ljuset från sina erfarenheter. Barnen kommer att överraska världen genom att utveckla sina andliga gåvor 

och genom hängivenhet till Mitt verk. 

43 Älskade människor, hämta från min undervisning idag den högsta moralen för era liv. Om ni vill 

att världen ska tro på denna uppenbarelse, ge det största vittnesbördet om min sanning genom era liv. Jag 

har sagt till er att ni ska vara rena speglar, ett folk som vet hur man föregår med gott exempel i tro, lydnad 

och renhet. 

44 Se till att renhet och godhet får makt bland er, och på så sätt kommer ni att korrigera dem som har 

kommit in i era led utan ärliga avsikter. 

45 Ni som har förstått sanningen och fulländningen i min undervisning har skyldighet att med era 

goda gärningar motverka allt det onda som de som inte har förstått det yttersta syftet med detta verk har 

gjort mot detta verk. 

46 Inse hur det onda fröet har förökat sig bland er tills det nästan har övervuxit det sanna fröet. 

Falskhet, vidskepelse, hyckleri, girighet efter vinning, dåliga influenser, fanatism och alla orenheter har 

varit det ogräs som har spridits bland detta folk som jag vill se fritt från alla fläckar, för att sända dem som 

sändebud från mig till andra folk och nationer. 

47 Jag anförtror denna reningsuppgift åt dem som älskar det sanna, det rena. Det är ett arbete som 

kräver stor uthållighet. Men hur stor blir inte glädjen hos detta folk när de upplever att deras ljus äntligen 

har löst upp mörkret. Först då kommer jag att betrakta er som budbärare av detta glada budskap och sända 

er ut i världen för att kämpa mot ondskans rike genom att motverka dess makt genom att förnya era 

medmänniskor. . 

48 Tänk på hur mycket kärlek och gudomligt tålamod jag har undervisat och korrigerat er och sagt att 

ni ska låta mig peka ut era fel och misstag och leda er till fulländning. Men åh, hur många är inte de som 

förblir döva för dessa ord och som i sin slöhet, i sin hjärtats hårdhet, låter värdefulla stunder av 

förberedelser passera utan att vilja tro på de prövningar som väntar dem. 

49 En dag kommer världen att döma och ställa frågor om detta folk, och endast den som har "sett" 

kommer då att stå kvar. Men den som har använt Mitt verk för själviska och skadliga syften kommer att få 

se jordens rättvisa falla över honom, och då kommer han att beklaga för sent att han ville skapa sitt eget 

rike, sin tron av smicker och bekvämlighet inom Mitt eget andliga verk, som är ett verk av kärlek, 

ödmjukhet och försakelse. 

50 Jag säger till er alla återigen: "Vakta och be", och om ni verkligen tror på mitt ord så skjuter ni inte 

upp det till i morgon, för i morgon kan det vara för sent. 

51 Se, människor, jorden har redan blivit för liten för att rymma så mycket mänskligt lidande. Förr var 

denna planet för människan en "dal" utan slut, men nu har hon erövrat och befolkat den. 

52 Jag gav människan den här världen som hem och sa till henne: "Väx och förök dig och fyll 

jorden", och hon har verkligen fyllt jorden, men hon har gjort det med synd och lidande. 

53 Den här världen, som borde vara hem för en familj som omfattar hela mänskligheten, är en 

oenighetens äpple och ett tillfälle för meningslös maktsträvan, förräderi och krig. Detta liv, som borde 

användas för studier, för andlig kontemplation och för strävan att uppnå evigt liv genom att använda 

prövningar och lärdomar till förmån för anden, uppfattas felaktigt av människan så att hon låter sitt hjärta 

förgiftas av förbittring, bitterhet, materialism och missnöje. 

54 Människor glömmer det språk som samvetet talar till dem, de förlorar tron och låter andens gåvor 

försvinna, så att vissa ger sig hän åt materialismen, medan andra gnäller över den här tillvaron och anför 

en oändlig längtan som en ursäkt för att fly från den här världen och gå till ett annat land. 

55 Jag frågar dig: Har du redan den andlighet som krävs för att leva i bättre världar? Har du inte tänkt 

på att om du inte är mogen - även om du skulle kunna komma in i det bästa av andliga hem - skulle du inte 

kunna uppskatta värdet av det livet och inte heller fullt ut njuta av dess frid? 

56 Sannerligen säger jag er: Förtjänsten med detta liv som du har idag är att anden vet hur man 

övervinner livets alla växlingar och existerande svårigheter; och detta är inte allt, utan dessutom, om du 

samtycker till det, kommer du att uppleva i din ande den lycka som kommer från att vara nyttig för dina 

medmänniskor i en värld där det råder så stora behov. 
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57 Den dag då själen har nått den fulländning som krävs för att känna sig själv i mitt himmelrike, 

kommer den plats eller värld som den bebor, eller om den är inkarnerad eller inte, inte att ha någon 

betydelse för den. Den kommer att bära Himmelriket inom sig och njuta av dess nåd i alla och var och en 

av de uppdrag som Fadern sänder ut den för att utföra. 

58 Fundera över detta och bli nu medveten om att denna dal på jorden är ett vidsträckt land som 

erbjuder gynnsamma möjligheter att i det förvärva de nödvändiga förtjänsterna för att erövra de hem som 

din ande längtar efter. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 117 
1 Folket, vila på fast mark, bo i skuggan av denna palm och lyssna till min röst så att alla era 

svagheter kan läkas, ni kan återfå er styrka och fortsätta resan. Se att det inte är nödvändigt att berätta för 

mig om ditt hjärtas sorg eller varifrån du kommer, för jag vet allt. Jag vet att din själ har gått igenom en 

uppförsbacke för att försöka ta sig bort från de krokiga stigarna. Du kommer för att söka stöd och styrka 

från mig för att inte förtvivla. När du var nära att bli svag, när dina krafter var på väg att ta slut, lyfte du 

dina ögon till mig för att be mig om hjälp, och jag gjorde genast rätt och kallade dig till denna oas av frid 

så att du skulle få en paus i din smärta. 

2 Hur många av mina läror har du förstått och förstått sedan första gången du hörde Ordet? Genom 

den har ni förstått att själen inte fulländar sig själv på en dag, inte heller på ett år eller under en livstid, för 

eftersom den är av evig natur måste utvecklingens väg vara lång för att nå sin fulländning. Du har också 

lärt dig att lyssna till samvetets röst, som alltid talar till dig om lagen, om kärlek, godhet, rättfärdighet och 

renhet, och du har lyckats skilja den från den andra rösten som kommer från köttets sinnen eller hjärtats 

passioner och som inte alltid leder till den goda vägen. 

3 Ni vet redan att ni har vapen för att försvara er, ni vet också vilken sköld som skyddar er, och det 

är därför ni har börjat använda er av bön, goda tankar, viljans kraft och tro. 

4 Du har lärt dig att ge de komponenter som utgör ditt väsen sin rätta plats i livet, eftersom du har 

förstått att det väsentliga är din ande, och att efter den kommer känslorna och sinnet, som intar en värdig 

plats. 

5 Du vet nu att sann andlighet hos människan inte består i att skilja sig från det som hör till det 

materiella livet, utan i att vara i harmoni med hela skapelsen, och för att uppnå denna harmoni måste 

anden gå före, måste stå över människan, med ett ord: måste vara ledare. Annars är anden köttets slav. 

6 Ni vet att på Mitt sätt kan ni inte låtsas vara kärleksfulla, inte heller uppriktiga eller kunniga, för ni 

känner omedelbart en blick som genomtränger och styr allt. Du vet att dina dygder och dina gärningar 

måste vara sanna för att dina förtjänster ska vara verkliga. 

7 När jag talar till er på detta sätt gör jag det inte för att jag kräver den högsta perfektion av er, utan 

för att be er anstränga er för att uppnå den. 

8 Om du lider i dag, om du går igenom en svår prövning eller ligger på en säng av smärta, vet du att 

bägaren renar och förnyar dig, att krisen får dig att sona dina överträdelser, eller att den är en klok lektion 

för anden, och sedan tömmer du bägaren med tålamod och överlåtelse. 

9 Ni har lärt er att förstå att jag har byggt ett tempel i var och en av er, och ni vågar inte längre 

förstöra det som har byggts utan försöker samarbeta med mig i detta arbete. 

10 Du har väl förstått att du inte ska förtjäna dina meriter inför människornas ögon för att få beröm 

eller belöning från dem, utan inför din Fader, den ende som kan bedöma dina gärningar. 

11 När du förstår alla dessa kärleksläror som jag ger dig, hur oregerlig din materiella natur än är och 

hur häftiga dina passioner än är, måste det uppstå en underkastelse av köttet inför anden, vilket kommer att 

vara en början för att uppnå den harmoni och ordning som måste finnas i människan för att hon med rätta 

ska kunna kalla sig "Mitt barn". 

12 Många människors framtid beror på ert beteende i nuet, älskade människor, tvivla inte på det. Tänk 

därför på det, frigör er från de sista resterna av själviskhet som fortfarande finns i er och skapa fred, 

enighet, moral och andlighet för framtiden, vilket är oumbärligt för att de nya generationerna ska hitta 

vägen som är banad. 

13 Tvivla inte på att ni gör detta arbete i världen, för det är inte första gången jag anförtror er min säd. 

Beviset är att jag talar till er i denna form och att ni förstår mig. 

14 Detta är fortsättningen på min undervisning, men inte slutet av tiderna som människan tolkar det. 

Världen kommer att fortsätta att cirkulera i världsrymden, själarna kommer att fortsätta att komma till 

jorden och inkarnera för att uppfylla sitt öde. Människor kommer att fortsätta att befolka planeten i 

framtiden, och det är bara sättet att leva bland människor som kommer att förändras. De förändringar som 

människans liv kommer att genomgå kommer att vara stora, så stora att det kommer att kännas som om en 

värld går under och en annan börjar på nytt. 
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15 På samma sätt som mänsklighetens liv i alla tider har delats in i epoker eller tidsåldrar, och var och 

en av dem har utmärkt sig genom något - antingen genom sina upptäckter, genom de gudomliga 

uppenbarelser som människorna har fått i den, genom utvecklingen av skönhetssinnet, Jag säger er att 

denna epok kommer att kännetecknas av utvecklingen av andens gåvor, den del av ert väsen som ni borde 

ha börjat utveckla inom er själva, för att undvika så mycket onda och felaktiga handlingar. 

16 Tror du inte att människans liv skulle kunna förändras helt och hållet genom att utveckla din 

andliga natur, utveckla dina andliga gåvor och införa samvetslagen på jorden? 

17 Åh, om du kunde bli medveten om allt som din ande har! Men ni känner inte till det, trots de 

årtusenden som ni har levt i världen och i den andliga rymden, för i er egoism - som är kärlek till er själva 

- var endast vetenskap i den materiella existensens tjänst viktig för er. 

18 Det är jag som kommer att avslöja de dygder, förmågor, skönheter, krafter och underverk som är 

dolda i er ande, för detta är den rätta tiden att göra det, eftersom ni därmed kommer att skörda de sista 

frukterna av en tidsålder. 

19 Snart kommer alla folk att inse att jag, deras Herre, har talat till dem i alla de tidsåldrar som 

mänskligheten har gått igenom, och att var och en av mina uppenbarelser har varit som ett steg på den 

andliga stege som jag har rest upp så att ni alla kan stiga upp till mig. 

20 Denna tid kommer att kallas ljusets tid, andens tidsålder eller sanningens tid, men jag säger er att 

det är tiden för andarnas uppståndelse och deras upprättelse. 

21 Själen är det tempel som jag har byggt, en helgedom som ständigt vanhelgas av människorna. Men 

nu har ljusets tidsålder, som så ofta förutspåtts, kommit, vars ljusa sken kommer att synas av alla och 

under vars värme alla Herrens barn kommer att samlas. Jag talar inte till er om ett religiöst samfund som 

välkomnar vissa och förkastar andra, som förkunnar sin sanning och förnekar andras sanning, eller som 

använder ovärdiga vapen för att tvinga sig fram genom våld eller hotelser. Nej, jag talar till er endast om 

en lag som förklaras genom en doktrin, vilket är det budskap som jag har uppenbarat för er i denna tid 

genom detta ord. Så när timmen kommer för dig att gå ut och dela med dig av dessa goda nyheter, predika 

fred, kärlek, barmhärtighet, enhet och broderskap genom dina handlingar. Men om du möter någon på din 

väg som hycklande predikar samma sak som du, men förvränger sanningen, ska du avslöja lögnen genom 

dina gärningar. Om du däremot möter dina bröder och systrar som predikar sanningen, kärleken och 

barmhärtigheten genom sitt exempel, bör du förena dig med dem, för deras och din kamp är densamma. 

22 Jag kan inte annat än säga er att om ni är otrogna och inte utrustade kommer ni inte att känna er 

värdiga att utföra detta arbete. Om ni då ser att andra börjar kämpa med verklig tro och med uppriktighet, 

stå inte i vägen för dem, för då skulle ert ansvar gentemot Min rättvisa bli dubbelt så tungt. 

23 Jag uppmärksammar er på allting i förväg så att ingenting överraskar er, och därför kommer ni, när 

ni reser er till strid, att veta hur ni ska väcka idealet om andlig upphöjning i er själva. 

24 Denna jord, som alltid har skickat en skörd av sjuka, trötta, störda, förvirrade och förvirrade själar 

till det bortomliggande, eller av dem som inte är så mogna, kommer snart att ge mig frukter som är värdiga 

min kärlek. 

25 Sjukdom och smärta kommer alltmer att lämna ditt liv när du lever en hälsosam och andligt mogen 

tillvaro, och när döden kommer kommer den att finna dig förberedd för resan till det andliga hemmet. 

26 Vem kan fortfarande gå vilse eller bli förvirrad när han kommer in i andens hem, om han redan har 

känt det i detta liv när han ber, mediterar, drömmer eller fördjupar sig i Min Lag? 

27 Idag verkar så mycket fred och så mycket gott vara ouppnåeligt för er, och det beror på att ni ser 

all den förvirring som finns runt omkring er, en förvirring som ni vet kommer att öka på alla områden av 

det mänskliga livet. Men jag säger till er: lita på mig, vakta, be och var outtröttliga såare, så att denna 

stormiga natt kan bli ljuset på den nya 

Gryningen ska komma fram och jorden ska känna sina nya invånare som ger den ädla verk och återställer 

och återuppbygger allt det som de dåraktiga och profana förstörde och skändade. 

28 Människor, den här dagen har jag avslöjat en del av mina gudomliga planer för er. Jag har låtit er i 

förväg få veta något av det som hör framtiden till, och jag har förberett er för den kamp som kommer att 

drabba hela mänskligheten. 
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29 Tänk noga på det och du kommer att känna dig uppmuntrad, för sannerligen säger jag er: 

Välsignade är de som läser denna bok som avslöjar "mitt ord" för er. I den har du funnit många läror som 

var okända för dig. 

30 Jag ville höra från dem som inte kallar något på jorden för sitt eget, för att sedan tjäna mig. Jag har 

utvalt dig bland de ödmjuka, liksom jag alltid har sökt mina tjänare bland de enkla i hjärtat. Ni vet att 

ägarna till världens rikedomar alltid är upptagna med dem och inte kommer ihåg mig. Jag har gett dem en 

viss tid för att dyrka det de älskar så mycket. Men alltid kommer timmen för att höra min röst, för att ta 

upp sitt kors och följa mig, men först måste de rena sig själva i lidandets smältdegel. 

31 Älskade lärjungar, det finns bara sju år kvar, som kommer att vara som sju gryningar under vilka 

ni kan höra mig. Jag vill att ni lämnar er obeständighet bakom er under denna tidsperiod och att era steg 

blir säkra, så att ni kan säga till mig när år 1950 kommer: "Herre, föreningen mellan oss har blivit 

verklighet, och vi ger Dig bevis på vår förandlighet och vårt broderskap." 

32 Detta folk vet att jag bara väntar på att de ska förandligas för att göra min röst hörd i deras samvete 

när jag säger till dem: Folk, res er och förök er som jordens stoft. Genomkorsa dalar, städer, öknar och hav 

och sprid denna undervisning med kärlek och ödmjukhet. Min allsmäktiga omsorg kommer att öppna 

vägar och upphäva gränser. Min kärlek kommer att skydda dig mot all förföljelse eller illvilja i bakhåll, 

och jag kommer att lägga mitt ord på dina läppar när tillfället kräver det. 

33 Det är ett stort, mycket stort arbete som jag anförtror dig, för jag vill att du ska vara stark och stark 

i din ande. I sanning säger jag er att själviskhet inte har någon plats i er Faders hjärta. 

34 Sju år anförtror jag åt de människor som har fått dessa välsignade fält, för att de ska skörda frukter 

som är värdiga Min Gudomlighet. 

35 Människor, ha barmhärtighet och tålamod med dem som tar sina första steg. Rådgör dem med den 

godhet som jag har gett dig. Älska varandra med den kärlek som jag har älskat er, så skall det bli harmoni 

bland er. 

36 Kom nära, min närvaro är som skuggan av ett träd, mitt ord är som en fågelsång. Kom till mig, ni 

som hungrar och törstar efter rättfärdighet, ni som är sjuka, ni som är fattiga i anden och okunniga, närma 

er mig! 

37 Jag förkastar er inte på grund av er fattigdom och jag föraktar er inte heller på grund av er rang. 

Jag vet att det inom var och en av er finns en ande som behöver mitt ljus för att vakna till liv. 

38 Jag ger hälsa åt de sjuka och hopp åt de drabbade. Ingen kommer att gå därifrån utan tröst för sitt 

lidande. Men när du sedan har uppnått fred kommer du att känna dig klädd i den värdighet som jag ger 

dig. Möt inte världen och dess skiftande lycka och lidande. Kom ihåg att det var de som ledde er till mig. 

Dra er inte heller tillbaka från era medmänniskor, tvärtom, nu när ni har upplevt hur jag tar emot er och 

hur jag ger er gåvor, sträcka er ännu mer ut till dem och gör mot de behövande vad ni har sett mig göra 

mot er. 

39 Genom en av er som verkligen praktiserar min undervisning kommer många att nå min nåd. 

40 Bön, kärlek och god vilja är allt du behöver för att din kunskap om min undervisning ska lysa som 

ett strålande ljus mitt i mörkret. Besökstider kommer och jag vill att alla mina lärjungar ska vara 

förberedda. 

41 Så länge människor njuter av fred eller världsliga nöjen kommer de inte att kalla på dig, men 

drivna av smärta kommer de att söka dig. Var beredda, för snart kommer sorg att hällas ut över världen. 

Då kommer du att bli kallad av de sjuka för att ge dem min balsam. Många av era medmänniskor kommer 

att be om era böner och önskar också er undervisning för att finna den väg som leder dem till andlig 

uppstigning. 

42 Ser du hur känslig och stor den uppgift som väntar dig är? 

43 I tystnad bekänner ni att den uppenbarelse som jag har gett er i denna tid är stor. Om ni vet hur ni 

ska uppföra er som mina lärjungar kommer ni att se ett ännu större ljus i mitt arbete. 

44 Forma fredens och spiritualiseringens folk, ta bort de sista resterna av fanatism som fortfarande 

finns inom er från era hjärtan. Skaffa dig rening genom förnyelse, då kommer jag att ge ett tecken på 

himlen som kommer att synas i världen och som kommer att berätta för dig att "Herrens dag" har kommit. 

Detta tecken kommer att ses till och med av "blinda" och förstås av outbildade människor. 
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45 Använd det starkaste vapnet som jag har anförtrott er, nämligen bönen, och be så att ni inte lyssnar 

till dem som försöker släcka er tros låga. Var vaksamma, människor, låt inte någon förmörka ert hjärta och 

försöka få er att missa vägen. Du känner redan till min lag, detta är vägen; avvik aldrig från den och du har 

inget att frukta. 

46 Om vissa på jorden vill förgöra dig och vissa ber för dig för att de tror att du är förlorad, kom ihåg 

att det i det andliga finns några som vakar över varje steg du tar. Din himmelska mor skyddar dig under 

sin mantel, Elia skyddar dig med en andlig herdes kärlek, och dina bröder och systrar som lever i det 

hinsides och som är hängivna godheten skyddar och ger dig råd. Därför talar jag till dem som mitt i 

obeslutsamhet och tvivel tar sina första steg och ändå ofta snubblar och faller. 

47 Snart kommer tron att tändas i deras hjärtan, och när detta sker kommer ingenting och ingen att 

kunna släcka den. Men innan dess måste jag ge er mina läror så att era hjärtan stärks samtidigt som er ande 

vänder sig mer och mer bort från det onyttiga. På så sätt utvecklas du gradvis uppåt. Då kommer du att 

känna hur törsten efter sanning och kärlek, som du ger mig att känna igen, har släckts, så att du kommer 

att full av styrka och mod gå vidare för att fullgöra din uppgift. 

48 Jag förbereder er med oändlig kärlek, för min undervisning genom dessa röstbärare varar inte för 

evigt. Snart kommer ni inte längre att höra detta ord, och ändå måste ni vara starka i den kamp som 

kommer när Mitt Ord inte längre förmedlas i denna form. 

49 Vad ska du göra om du inte har förstått Mästarens undervisning? Hur ska ni kunna försvara er tro 

om ni inte har lärt er de vapen som kan hjälpa er att försvara er själva? Fundera över dessa ord, för många 

kommer återigen att falla på knä inför avgudar för att de inte visste hur de skulle använda mina läror. 

50 Människor, var inte döva för min röst och misstolka inte mitt arbete. Jag har bett er att meddela det 

med den uppriktighet med vilken jag har anförtrott er det. Lyssna på min röst så att ni, när ni hör era 

fienders röst, kan befria er från deras snaror och fällor. 

51 Hittills har du betraktat livet och människorna ytligt. Men nu visar jag er innebörden och essensen 

av all den undervisning som jag har uppenbarat för er i de Tre Tiderna, så att ni kan få full kunskap om 

vem ni är, och så att ni kan acceptera ert öde som Kristus accepterade sitt kors, och så att ni kan älska er 

nästa i Skaparen. Allt detta avslöjar och visar dig Min lära. Nu säger jag er att den som har blivit märkt av 

mig inte ska känna sig överlägsen den som inte har fått märket, för många av dem kommer att ge er bevis 

på förandligande och att de har andliga gåvor som är lika stora som era. 

52 Detta är den tid då den himmelska klockan hörs i det oändliga och kallar människorna till 

församlingen, bjuder in dem till kontemplation och bön. Dess ekon genljuder oavbrutet i varje hjärtas 

botten, för det är den tredje tiden då Elia, som Min budbärare från världens ena ände till den andra, kallar 

själar att framträda inför domen. Ni skall vara bland dem som söker mig vid den stunden med hjälp av 

Anden och inte med hjälp av skulpturer och bilder gjorda av människohänder, så att jag kan säga att ni är 

bland dem som har hållit fast vid min lag, eftersom jag i den lag som jag gav er på Sinai berg instruerade 

er att ni, för att tillbe mig, inte skall ha någon bild framför era ögon som representerar min gudomlighet. 

53 Om jag sedan dess har kallat er till andlig tillbedjan, är det rätt och riktigt att ni erbjuder mig den 

nu, o människor som tillfälligt förlorar hoppet om att nå fullständig förnyelse och förandligande. Inse hur 

jag har förlängt er existens och hur jag har fått er att vandra på restaureringens och utvecklingens väg, så 

att ni i era steg och i era ständiga vandringar kan lämna bakom er varje ofullkomlighet och varje 

förorening. Har ni inte redan sett hur vattnet, som är grumlat av lera, i sitt snabba lopp till slut blir klart 

igen? Sannerligen, jag säger er: Samma sak kommer att hända med er själ. 

54 Jag är livets och skapelsens Herre. Därför säger jag er att jag är den enda som känner till alla 

varelsers mysterium, evighet och öde. 

55 Om mänskligheten inte så envist höll fast vid sin okunskap skulle dess tillvaro på jorden vara 

annorlunda. Ändå motsätter sig människor mina bud, förbannar sitt öde, och i stället för att samarbeta med 

mig i mitt arbete söker de ett sätt att kringgå mina lagar för att kunna genomdriva sin vilja. Jag säger er 

också att om människor noggrant observerade varje handling av dem, skulle de märka hur de vid varje 

tillfälle gör uppror mot mig. 

56 När jag överöser människor med min goda vilja blir de själviska; när jag låter dem njuta av nöjen 

når de utsvävningar; när jag prövar deras styrka för att stålsätta deras själar gör de uppror; och när jag låter 

bitterhetens bägare nå deras läppar för att rena dem förbannar de livet och känner att de håller på att 
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förlora sin tro. När jag lägger bördan av en stor familj på deras axlar är de förtvivlade, och när jag tar bort 

en av deras släktingar från jorden anklagar de mig för att vara orättvis. 

57 Aldrig är ni överens, aldrig hör jag er välsigna mitt namn i era prövningar, inte heller upplever jag 

att ni försöker samarbeta i mitt skapelsearbete. 

58 Minns ni inte de exempel jag gav er på Jesus när han vigde sitt liv åt att förhärliga sin Fader? 

59 Jesus hade ingenting på jorden och ändå klagade han aldrig över sin fattigdom. Han var tvungen att 

lämna sin mor och sitt hem och avstod från allt av kärlek till den som sände honom. Hans arbete var 

mycket svårt och hans väg var sorglig ända till slutet, men han gjorde aldrig uppror mot det. Han blev 

förföljd och hånad, fördömd och slutligen dödad, men 

Från hans hjärta, hans läppar och till och med hans ögon kom endast välsignelse, förlåtelse och tröst för 

dem som älskade honom och även för dem som sårade honom. 

60 Men det är inte bara jag som du kan ta som ett exempel som är värt att efterlikna. Kom ihåg 

Abrahams lydnad när hans Herre krävde hans sons liv, Jobs tålamod som välsignade mig vid vart och ett 

av sina besök, och som dessa exempel finns det många andra som har kommit ner till er genom historiens 

annaler. 

61 Ni förundras ibland när ni ser en sjuk person som tålmodigt bär sitt kors, en blind eller förlamad 

person som välsignar Min Vilja. Vid andra tillfällen kan du inte förstå den hängivenhet som en far som 

just har förlorat sin son som han älskade mycket; de materialiserade människorna i denna tid, som är så 

långt ifrån sanningen, kan inte förstå denna hängivenhet, detta tålamod och denna vördnad för Guds råd. 

Det är jag som har gett er dessa vackra exempel på ödmjukhet, lydnad mot min vilja och andlig mognad, 

så att ni kan ha förebilder att efterlikna i era prövningar. 

62 Jag säger er att om denna mänsklighet gör vad som är min vilja i allting, kommer den inte längre 

att känna smärta på jorden eftersom min frid kommer att vara i dess ande. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 118 
1 "Låt de små barnen komma till mig, säger jag er på nytt. Tro inte att de inte kan ta emot mig för att 

de är små i dina ögon. 

2 Oavsett hur mycket skuld och fläckar en själ har på sig, så länge den lever i barndomen, delar den 

med sig av det fysiska skalets renhet och oskuld. Det är just vid denna tidpunkt som själen behöver all 

slags hjälp för att inte avvika från den rätta vägen. 

3 Reinkarnation är den möjlighet som Gud i sin kärleksfulla rättvisa erbjuder själen att återfå sin 

renhet och återvända till den rätta vägen. På detta sätt kan den använda sig av de erfarenheter som den har 

fått under sin pilgrimsfärd. 

4 När du tittar på barn, gör det med respekt, för du vet inte vilken själ som finns gömd i dem. Men 

vad du kan vara säker på är att var och en av dessa små varelser har ett förflutet som representerar en lång 

historia, ett stort liv av utveckling. 

5 Så länge själen upplever sin kroppsliga höjd som barn behöver den hjälp av de äldre, eftersom 

kroppen fortfarande är för svag för att stödja den. Den behöver ömhet så att hjärtat inte blir hårt, och den 

behöver också exempel och undervisning för att uppfostra och uppmuntra den tills timmen kommer då den 

kan ge sig till känna. 

6 Varje själ för ut sitt budskap i världen, och för att kunna uttrycka det är det nödvändigt att allt i 

dess omgivning är gynnsamt för den. När själen, efter sin långa utvecklingsväg full av kamp och 

prövningar för att nå sin fulländning, slutligen ser sig själv fri från fläckar, svårigheter och okunnighet och 

det bara finns ljus i den, har den mer och mer likhet med barns renhet. 

7 Barnet vet intuitivt att det inte kan ta hand om sig självt och därför litar det helt och hållet på sina 

föräldrar. Den fruktar ingenting så länge den är vid deras sida. Den förväntar sig bara gott och vet att den 

inte kommer att sakna något. Senare upptäcker den att det i dem finns en källa till kunskap, ömhet och liv, 

och därför upplever den lycka i deras sällskap. 

8 När kommer människor att få denna känsla? När kommer de att vara med mig? När kommer 

människans själ att uppnå den tro, renhet och tillit som barnet har i sin oskuld? 

9 I sanning säger jag er att när detta händer kommer ni återigen att höra Mitt kärleksfulla Ord säga 

till er: "Låt barnen komma till mig, för deras är himmelriket." 

10 För länge sedan fick du höra: "Hedra din far och din mor, och det bästa sättet att hedra dem är att 

leva ett rättfärdigt och dygdigt liv". 

11 Är det nödvändigt att jag påminner er om era plikter på jorden just nu? Ditt hjärta säger till mig: 

Nej, Herre, tala till oss nu från det andliga livet. Ändå ser jag att männen inte har tagit sig för att hedra sina 

föräldrar. Och om de inte har uppfyllt de första budorden, hur skall de då kunna uppfylla mina nya läror? 

12 På lagens grundvalar, med ljuset från min lära som jag lärde er under den andra eran, bygger jag 

helgedomens väggar, och nu, med mitt nya ord, fullbordar jag byggandet av det andliga templet. 

13 Jag måste berätta för er att era grundvalar fortfarande är svaga eftersom ni inte lever i harmoni med 

den första tidens lagar, för det är bara på en sann moral och en renodlad dygd som ni kommer att kunna 

bygga ert inre tempel. 

14 Min fråga är följande: Hur kan du hedra din himmelske Fader utan att först hedra dina föräldrar på 

jorden? Hur kan du försöka betrakta mänskligheten som dina bröder och systrar om du inte först älskar din 

familj, som består av dina föräldrar, bröder och systrar, din make eller maka och dina barn? 

15 Det är därför jag har velat att ni förenar den första tidens lag med den undervisning jag gav er 

genom Jesus, liksom med den här tidens uppenbarelser, för på så sätt kommer ni att ha all kunskap och 

alla verktyg för att gå den andliga väg som leder till det eviga ljuset. 

16 Om du inte praktiserar dygd i ditt liv och ändå stolt pekar på att du uppfyller lagen, säger jag dig 

att du agerar samvetslöst och förvränger sanningen. 

17 Min lärjunge måste vara ren i hjärtat på jorden för att kunna vara ren i anden. 

18 Hedra genom ditt liv dem som gav dig liv i enlighet med min vilja, och i morgon kommer dina 

barn att hedra dig. Förhärliga mig inte bara med andliga gärningar, nej, era mänskliga gärningar 

förhärligar också min Ande. 



U 118 

45 

19 Detta är en tid då många människor, när de upplever de stora besöken som samlas över 

mänskligheten, utropar: "Det är Guds hand som straffar mänskligheten genom smärta." Men jag säger er 

att detta är ett felaktigt sätt att tänka på min rättvisa. 

20 När kommer ni att förstå att smärta endast existerar som ett resultat av era synder och att det är 

människan själv som fördömer och straffar sig själv? 

21 Du bör förstå att när jag låter smärta slå mot ditt hjärta ger jag dig därmed det tydligaste beviset på 

att synden är det största hindret för att du ska kunna se ljuset och njuta av Andens frid. 

22 Många tror att de älskar mig och tjänar mig, men när lidandet drabbar dem frågar de sig själva med 

bestörtning: "Hur kan det komma sig att fastän jag älskar min Fader, låter han mig dricka denna lidandets 

bägare?" - De har inte blivit medvetna om att de inte bara inte älskar mig, utan att de också har låtit sina 

passioner och sin strävan efter jordiska ting bli en kult för dem, som de prioriterar, utan att bli medvetna 

om den tillbedjan de borde erbjuda mig. 

23 Om människorna skulle hylla sanningen, kärleken, rättvisan och godheten - som är attribut av Min 

Ande - tror ni då att smärta, krig, hunger, förvirring och död fortfarande skulle kunna existera i världen? I 

sanning säger jag er att inget av detta skulle existera i era liv och att det istället skulle finnas fred, hälsa i 

själ och kropp, mod att leva och välbefinnande. 

24 Kom ihåg att du fick höra i lagen: "Du skall inte ha andra gudar än mig." Ändå finns det många 

gudar som människan har skapat för att dyrka, hylla och till och med offra livet för. 

25 Förstå att min lag inte är föråldrad och att den, utan att ni är medvetna om det, talar till er oavbrutet 

genom ert samvete; ändå fortsätter människorna att vara hedningar och avgudadyrkare. De älskar sina 

kroppar, smickrar sina fåfängligheter och hänger sig åt sina svagheter; de älskar jordens skatter för vilka 

de offrar sin frid och sin andliga framtid. De hyllar köttet, och ibland når degeneration och till och med 

döden i sin längtan efter nöjen. 

26 Övertyga er själva om att ni har älskat världens saker mer än er Fader. När har ni offrat er för mig 

genom att älska mig i er nästa och tjäna mig? När offrar du din sömn eller äventyrar din hälsa för att hjälpa 

och lindra de lidanden som drabbar dina medmänniskor? Och när har du gått nära döden för ett av de höga 

ideal som Min undervisning inspirerar dig till? Se till att den dyrkan du gör med det materiella livet 

kommer före dyrkan av det andliga livet för dig. Därför har jag sagt er att ni har andra gudar som ni dyrkar 

och tjänar mer än den sanna Guden. 

27 Hur ska ni på jorden kunna känna ett liv som innefattar rättvisa, och hur ska ni kunna känna min 

freds gudomliga mantel på er själ? Vad kommer du att kunna göra för att slippa känna smärta, om detta är 

det enda som de falska gudarna, som du har skapat och älskat sedan länge och ända fram till idag, kan 

erbjuda dig? 

28 Älska mig mer än allt skapat, för om du älskar mig kommer du att veta hur du ska ge alla varelser 

deras rätta och sanna plats. 

29 Den förvirring som råder i världen vid denna tid är mycket stor, men mänsklighetens ande är 

förberedd, och det räcker med att Min kallelse får dem att vända sina ögon mot Min Lag igen. 

30 Tiden närmar sig när ljuset från min Ande kommer att nå hjärtan och få dem att känna och förstå 

det som de inte har förstått hittills. 

31 Älskade lärjungar, ni visar mig er ande som törstar efter sanning, och därför inbjuder jag er att 

komma till denna källa och dricka tills ni har släckt er törst. Kom ihåg att jag bara materialiserar till en 

viss gräns, och sedan är det upp till dig att dra de rätta slutsatserna genom att grundligt undersöka allt du 

har hört. Be och fråga mig i din bön, då kommer du att uppleva hur du får en gnista av mitt ljus i varje 

manifestation. Förvänta dig inte att få hela sanningen i ett enda ögonblick. Var medveten om att det finns 

själar som har sökt efter sanningen under lång tid, som forskar och försöker tränga in i alla hemligheter 

och fortfarande inte har nått det önskade målet. 

32 Kristus lärde er vägen när han sa: "Älska varandra". Men fram till idag har ni inte blivit medvetna 

om omfattningen av detta sublima bud. Jag säger er att hela människans liv skulle förändras om ni levde 

enligt denna högsta princip, för endast kärleken kommer att kunna avslöja Guds hemliga råd för er, för i 

honom finns livets ursprung. Sök sanningen med iver, sök meningen med livet, älska, bli stark i godhet, 

och du kommer att uppleva hur allt som var fel, orättvist och ofullkomligt kommer att försvinna från din 
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varelse. Var dagligen mer mottaglig för den gudomliga nådens ljus, då kommer du att kunna fråga din 

Herre allt du vill veta, allt som din ande behöver för att nå den högsta sanningen. 

33 Arbeta på jorden med större hängivenhet och ägna er troget åt era plikter. Sträva alltid efter att 

utveckla din själ så att ditt materiella liv inte blir torftigt. 

34 Be med den enkla bön som kommer från det renaste hjärtat och granska dina gärningar med hjälp 

av samvetet. Då kan du njuta av min närvaro. 

35 I denna andeförbindelse får du ljusströmmar för att bättre förstå livet. Du kommer inte att sakna 

inspiration som leder dig till att bli bättre och bättre. I dessa ögonblick kommer Andens krafter och gåvor 

att vakna, och ni kommer då att kunna utföra de olika uppdrag som jag har anförtrott er. 

36 Intuitionen, som är andlig vision, föraning och profetia, klargör sig själv i sinnet och får hjärtat att 

slå snabbare inför de budskap och röster som det tar emot från oändligheten. 

37 När människor väl har lärt sig att kommunicera med min Ande behöver de inte längre konsultera 

eller ifrågasätta böcker. I dag frågar de fortfarande dem de tror att de vill veta mer, eller så söker de efter 

skrifter och böcker i sin önskan att finna sanningen. 

38 Välsignad är den som ivrigt strävar efter att höra mitt ord och inte vill missa en enda av mina läror, 

för han kommer att lyckas forma i sin ande den bok som kommer att bli hans bästa arv i denna tid. 

39 Mitt ord är uppståndelse och liv för den själ som fruktar och förgås i passionernas stormiga hav. 

Därför kommer den som har tagit emot den i sitt hjärta och smakat dess essens att leva för evigt. Och hans 

största önskan är att avslöja samma sak för sina medmänniskor, så att alla kan livnära sig på den och få 

evigt liv. 

40 Jag välsignar dem som förkunnar min ankomst i den tredje eran och verkligen fullgör sin uppgift, 

för deras säd kommer att blomma på kort tid. Men ve dem som missbrukar mitt namn eller min 

undervisning för att överraska de godtrogna genom att kalla sig Guds budbärare eller ta min plats för att 

bli betjänade, för de kommer att bli avslöjade och överlämnade till dom. På vägen dit kommer de att 

upptäcka att människor har vaknat upp och kommer att kräva bevis från dem som rättfärdigar allt de 

predikar. 

41 Jag är "Ordet" som talar till din ande. Jag är mästaren som återigen är omgiven av lärjungar. 

Medan en del av dem ber och tjänar in meriter för att känna sig rena och värdiga att vara med mig, 

förvränger och nedvärderar andra min undervisning. Jag säger er att var och en av dem kommer att vara 

ansvarig inför mig för den undervisning som jag har gett dem alla. Den nuvarande generationen kommer 

på grund av sin materialism inte att förstå innebörden av denna uppenbarelse, och det kommer att vara de 

nya generationerna som, när jag förenar mig med dem från ande till ande, kommer att känna till innehållet 

i denna visdomens bok som jag har lämnat till er som ett arv i denna tredje tidsålder. 

42 Människor väntar på tecken på mitt budskap. Jag kommer att tillåta att denna undervisning 

översätts och tas med till andra länder för att göra den känd. Hur många människor väntar på den utan att 

veta att jag för närvarande ger och dikterar oräkneliga lärdomar från vilka boken med mitt budskap 

kommer att sammanställas. 

43 Mitt ord har utgjutits över er i överflöd, som en ström av kristallklart vatten som renar och 

återupplivar allt i sin väg. 

44 Om ni utrustar er själva kommer ni att vara starka och ha den andliga auktoritet som mina utvalda 

hade förr i tiden. Du kommer att bli respekterad av vissa och fruktad av andra, för eftersom du bär 

sanningen i din ande kommer du att avslöja falskhet, lögner och hyckleri varhelst de finns. 

45 Många människor kommer att komma till dig av nyfikenhet när de får veta att du har mina 

uppenbarelser, andra kommer att förkasta dig och ytterligare andra kommer att vilja förgöra dig. I alla fall 

bör ni begränsa er till att fullgöra er uppgift, nämligen att vittna. Då kommer du att uppleva att just de som 

hånade dig eller hade för avsikt att döda dig blir rörda av dina ord, kastar sina vapen långt ifrån sig och 

följer dig på din väg. 

46 Den stora konflikten närmar sig. Efter kaoset kommer fred att råda i världen. Människan måste 

tömma denna bägare så att hon kan lära sig att uppskatta och sträva efter fred och andliga dygder. Det är 

nödvändigt att han får lida svårigheter för att han skall bli skakad och renad; och när bördan av hans skuld 

blir outhärdlig för honom, känner han en brinnande önskan att den frid som han så länge har fördrivit från 

sitt hjärta skall återvända till hans själ, och för detta kommer han att erbjuda sin fulla omvändelse. 



U 118 

47 

47 Jag säger er att denna fred kommer att komma och att den kommer att bevaras och bevaras i 

människornas hjärtan under lång tid. 

48 Denna jord kommer att bli en fruktbar åker där Mitt frö kommer att blomma och bära frukt, för 

redan nu är människohjärtat hungrigt efter kärlek och törstig efter sanning; det är också trött på fåfänga 

ord och läror utan kärlek. Därför har människan till slut känt att hon måste bli undervisad av en verklig 

mästare som avslöjar det andliga livet för henne och förbereder henne för en högre tillvaro. Min lag, som 

alltid är närvarande i människornas liv, glöms bort av dem, och därför rör sig mänskligheten mot kaos; 

därför är människohjärtat tomt och fattigt i anden. 

49 Därför uppmanar jag er alla att återvända till den sanna vägen. Min frid är redo att komma till er, 

och var säker på att med den kommer dygder att blomma igen i människornas själar. Efter den själviskhet 

som människorna levde i kommer kärleken att återvända till dem, och de kommer att försöka förstå den 

som behöver hjälp och ge honom den frid och tröst som de länge inte visste hur de skulle kunna ge. Då får 

de uppleva den glädje som den som älskar sin nästa som en bror eller syster känner. När kommer de goda 

välgörenhetssåddarna att dyka upp? Jag har sagt er att världen kan räddas för en rättfärdig människas 

skull. 

50 Tänk på följande: om ni alla strävade efter att vara rättvisa och goda skulle denna tårarnas dal snart 

förvandlas till en värld av hög andlighet. 

51 Ni arbetar utan att bli trötta. Undervisa, gör verk som inspirerar till förvandling, och eftersom du 

har uppväckts till nytt liv, be för dem som tror att de lever men som har dött i tron och hoppet. Ni som nu 

är starka och friska, be för dem som är sjuka. Be för dem som inte ber och uppmuntra dem som går 

igenom stora prövningar. Stötta de svaga och skapa fred i de länder som är i krig. Hjälp alla de själar som 

har lämnat sina kroppar på slagfälten att resa sig och gå in i det andliga livet, medvetna om det tillstånd de 

befinner sig i och det steg de har tagit. Be för alla, ditt uppdrag är inte begränsat till att göra detta bara för 

dem du älskar och vet vilka som är dina nära och kära, utan för alla som lever i den här världen och i andra 

världar. Gör detta, lärjungar, för ert andliga uppdrag är universellt, eftersom jag inte har angett några 

gränser för hur ni ska älska varandra, utan alltid har sagt till er: "Älska varandra." 

52 För att hjälpa er i denna uppgift har ljuset från min Ande kommit ner för att smeka er, ni små, som 

har arbetat flitigt för att kunna erbjuda de behövande en fridfull plats där de kan höra min röst, som är 

balsam, ljus och frid. 

53 Platsen för samlingen är fattig och ödmjuk, för ni har lärt er att detta inte är ett tempel. Istället 

anstränger du dig för att ge renhet åt din själ, som du redan vet är mitt sanna tempel. 

54 Dessa mötesplatser är som träd på de breda vägarna i ditt liv, de är som palmer i öknen, viloplatser 

som ger vila och skugga åt vandrare. 

55 Åh, om bara varje provins hade ett sådant här träd där folk kunde höra mina "näktergalar" slå! Men 

dina steg har varit långsamma och ditt arbete magert. Därför finns det många områden utan träd och 

många vandrare som inte finner någon oas, ingen skugga, ingen tillflykt eller fågelkvitter. 

56 Eftersom ni har tröst av min närvaro genom detta ord, skaffa er förtjänst så att ert träd kan växa 

och dess skugga öka, för antalet vandrare kommer att öka kraftigt genom vittnesmålet från dem som har 

funnit själens frid här. 

57 Arbeta tillsammans och utför det arbete som jag har anförtrott er. Men vakta och be, så att ni inte 

faller i frestelse*, för då skulle ni själva förstöra ert arbete. 
* Vakta och be, så att ni inte kommer i frestelse. Detta är en korrigering av Lutheröversättningen, som i Markus 

14:38 lyder: "Vakta och be, så att ni inte faller i frestelse. ─ Bönen i Fader vår: "Och led oss inte i frestelse" är 

inte heller korrekt återgiven, eftersom Gud inte frestar oss. (Jakob 1:3) Därför behöver vi inte be honom att inte 

leda oss in i frestelser, utan att han skyddar oss och leder oss så att vi inte faller i frestelsens stund. 

(Uppenbarelseboken 3:10) 
58 Ni frågar mig i era hjärtan vilka frestelser ni kan falla för, och jag svarar att dessa frestelser är 

fåfänga, fanatism och materialism. 

59 Nu är ni förvånade över att jag talar till er på detta sätt, för ni tror att det är omöjligt att falla genom 

handlingar som är så ovärdiga för en av mina lärjungar. 
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60 Om ni bara visste hur många av er som kom hit fulla av ödmjukhet och grät varje gång ni begick 

den minsta överträdelse, och som svor er kärlek till mig vid varje bön, men som sedan förvandlade 

ödmjukhet till stolthet och aktiv grannkärlek till själviskhet. 

61 Jag känner er bättre än ni känner er själva, och det är nödvändigt att jag talar till er på detta sätt för 

att ni ska kunna leva vaksamt. 

62 Jag anförtror er alla uppgiften att bygga en andlig helgedom som ska vara Mitt sanna tempel, ett 

altare osynligt för mänsklig syn men som kommer att ha kraften hos ett verkligt existerande altare. Dess 

närvaro kommer att märkas genom det du utstrålar till dina medmänniskor. 

63 Detta är det tempel som jag ger er i uppdrag att bygga, för jag vet att ni i dess sköte kommer att 

finna frid, liv och Andens ljus. 

64 Om ni förenar er med sant broderskap, följer mina instruktioner, framhärdar i ödmjukhet, tro och 

välgörenhet och ser till att ni inte faller i stagnation utan strävar efter att uppnå större förandligande 

dagligen, tvivla inte på att ni snart kommer att se ert uppdrag fullbordat och ert arbete avslutat. 

65 Bekämpa alla frön av oenighet, falskhet, bedrägeri eller materialism som kan gro i er, för om ni är 

försumliga kommer ogräset att växa och växa och till slut växa över era tempels väggar. 

66 Vänta inte tills resultatet av ditt arbete liknar det som hände med dem som reste Babels torn. 

Sträva så att det vid kampens slut finns glädje och frid i din själ, men akta dig för att förvirring och smärta 

inte uppstår i sista stund. 

67 Välsignad är den som söker fred med sitt samvete. 

68 Välsignad är den som sår fridens frö på sin väg. 

69 Ni som kommer för att höra mina ljuva ord är välkomna. 

70 Kom till mig närhelst du är deprimerad av lidandet eller av brist på tro, för jag är Ljuset som 

kommer att ge dig andens lugn tillbaka. 

71 Om ni är borta från dessa mötesplatser kan ni höra mig i ert samvete, som visar er vägen. 

72 När mänskligheten går igenom en period av andlig förvirring kommer Mitt Ords klarhet för att 

upplysa henne och hon kan förstå det högre livet. 

73 Ni är alla vittnen till det faktum att vetenskapen just nu använder all sin tid och sitt intellekt för att 

i naturen upptäcka svaret på många av människans frågor. Naturen svarar på människans kallelse och 

vittnar om sin skapare, som är en outtömlig källa till visdom och kärlek, men också till rättvisa. Människan 

vaknar dock inte upp till sanningen och fortsätter, som om det vore en dom, att belasta sig själv med den 

tunga tyngden av sin materialism. 

74 Det är människors rädsla för att ta ett steg framåt mot evolutionen, ett steg framåt eftersom de är 

vana vid att stanna kvar i de traditioner som deras förfäder lämnade efter sig. 

75 Människan är rädd för att tänka och tro självständigt; hon föredrar att underkasta sig andras 

traditioner och berövas därmed sin frihet att lära känna mig. Av denna anledning har han levt 

bakåtsträvande.  

76 Men nu har ljusets tid kommit för mänskligheten, med vilken människan får sin egen vilja. 

77 Om mänskligheten har bevittnat vetenskapens utveckling och sett upptäckter som den inte skulle 

ha trott på tidigare, varför motstår den då att tro på andens utveckling? Varför stelnar hon inför något som 

stoppar henne och gör henne trög? Varför har hon inte öppnat sig för det eviga livet? 

78 Jämför hur mina uppenbarelser vid denna tid motsvarar din materiella utveckling så att du aldrig 

kommer att fördöma dem felaktigt. 

79 Låt människan inte föreställa sig något om sitt materiella arbete och sin vetenskap, för hon vet inte 

att utan min uppenbarelse och utan mitt inflytande eller hjälp av andliga varelser som inspirerar er från det 

bortomliggande skulle ingenting ha kunnat upptäckas. 

80 Människan är en del av skapelsen, hon har en uppgift att fylla, som alla skapelser av Skaparen har; 

dessutom har hon fått en högre intelligens och en egen vilja, så att hon genom egen ansträngning kan 

utveckla och fullända sin ande, vilket är det högsta i hennes existens. 

81 Med hjälp av anden kan människan förstå sin skapare, förstå hans fördelar och beundra hans 

visdom. 
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82 Om ni i stället för att bli fåfänga över er jordiska kunskap gjorde allt Mitt verk till ert eget, skulle 

det inte finnas några hemligheter för er. Då skulle ni känna er som bröder och älska varandra på samma 

sätt som jag instruerar er i vart och ett av mina verk. Ni skulle få godhet, kärlek, barmhärtighet och 

framför allt enighet. 

83 Hur liten är du inte om du tror att du är allsmäktig och stor och därför vägrar att erkänna att över 

din makt och din vetenskap står han som i sanning vet allt och kan göra allt! 

84 Stackars människa, om hon nöjer sig med att vara materia och bara materia, och därför är hon bara 

underställd den naturlag som styr dödliga och flyktiga varelser som föds, växer upp och dör! 

85 När kommer ni att höja er från det materialistiska tillstånd som ni befinner er i? Du måste 

anstränga dig för att se bortom den himmel som du har tänkt dig, den plats i evigheten som är 

förutbestämd för dig. 

86 Vänta inte på att andra ska påbörja vägen till mig; kom, utforska mysteriet och han kommer att tala 

om för dig vad du ska göra; han kommer att tala om för dig vilken uppgift du har att utföra. 

87 Jag inbjuder er att komma närmare mig, men för detta är det inte nödvändigt att ge upp vare sig 

plikterna eller de hälsosamma förfriskningarna i det mänskliga livet. 

88 Lärjungar, ni har kommit till jorden i en tid då allt mänskligt liv är underställt den mänskliga 

vetenskapens herravälde; trots den stora materialismen kommer det ljus som lyser upp ert inre att få er att 

förstå vad ni måste göra. Det är så du kommer att utveckla dina gåvor, för ingenting får vackla, allt måste 

utvecklas i harmoni. 

89 Jag ger er inte mina läror bara som ett moraliskt stöd för era passioner, utan med hjälp av dem kan 

ni stiga upp till de högre höjderna av er andliga fulländning. 

90 Dina passioner måste styras av ditt samvete. 

91 Jag har inte kommit för att grunda en ny religion bland er, och denna undervisning förnekar inte 

heller de existerande religionerna. 

92 Detta är ett budskap om gudomlig kärlek för alla, en uppmaning till alla andar. 

93 Den som förstår den gudomliga avsikten och uppfyller mina bud kommer att känna sig ledd mot 

framsteg och högre utveckling av sin ande. 

94 Förstå att om inte världen slår in på spiritualismens väg kommer freden att vara långt ifrån att 

förverkligas. 

95 I Jesus lärde jag ut lagen om de högsta och renaste känslorna. Kom till mig, ni alla, förvandla er till 

mina älskade lärjungar, så ska jag lära er att leva i fred. 

Min frid vare med er! 



U 119 

50 

Instruktion 119 
1 Det var min vilja att mänskligheten skulle känna till Israels folks historia, för jag använde detta 

folk som ett instrument för min undervisning och utsatte dem för stora prövningar så att de skulle bli som 

en öppen bok för alla generationer. 

2 Dessa tolv stammar förkroppsligade mänskligheten i alla tider. Men för närvarande är likheten 

ännu större mellan det folket när de var fångar i ett främmande land och den nuvarande världen som är 

slav under synden och materialismen, vilka är de krafter som förkroppsligar den nya Faraos makt. 

3 Om Jehovas barmhärtighet på den tiden befriade sitt folk genom att bereda dem en väg genom 

öknen och leda dem till Kanaan, så kommer jag i dag som rättvisans och kärlekens ljus för att befria alla 

jordens folk från deras fångenskap och leda dem till det "förlovade landet". Nu kommer jag att leda era 

själar in i mitt rike av ljus och frid, och likaså kommer jag att sända ner ett nytt manna på era själar, som 

kommer att vara näring för evigt liv under deras långa vandringar. 

4 Ett nytt förbund ska jag sluta med människor, men det ska inte vara med symboler, utan min Ande 

ska vara närvarande i det. 

5 Idealet om godhet och önskan om förening med alla världens folk kommer återigen att vakna i mitt 

folk, precis som de tolv stammarna förenades när de genomkorsade den stora öknen, inspirerade av samma 

ideal. 

6 Konfrontationen kommer att vara stor, och längs vägen kommer det att finnas hinder, fiender och 

frestelser. Men från denna prövning kommer soldaterna att gå ut fulla av stål och apostlarna fyllda av 

kärlek och tro. Under hela livets resa, men särskilt i kritiska tider av prövning, kommer jag att uppmuntra 

folkmassorna och stärka deras tro genom mina mirakel. När människorna sedan har uppnått fred och lever 

i harmoni kommer jag att få dem att börja njuta av de söta frukterna av ljusets och fredens rike som redan 

finns på denna jord - som en försmak av de läckerheter som själarna kommer att uppleva senare när de bor 

i det andliga hemmet. 

7 De frukter som själen skördar redan här kommer att vara en kompensation för de uppoffringar, det 

arbete och de svårigheter som ditt hjärta har lidit. När detta folk senare knackar på som en enorm skara vid 

portarna till mitt rike, kommer jag att hälsa dem med glädje och säga till dem: "Kom in, kom till mig och 

lämna vägens damm och trötthet bakom er. Här är fredsstaden, smyckad och väntar på sina nya invånare. 

8 Folket, som fruktar sin Faders närvaro, kommer att tro att deras domstimme har kommit. Då skall 

jag säga till dem: "Frukta inte, gå in i mitt hus, som är ert. Öknen har redan renat dig och gjort dig värdig 

att komma till mig. 

9 människor, när ni ser så mycket korruption bland människorna, när ni känner till deras hat och krig 

och det sorgliga resultatet av materialistiska läror, har ni tänkt att denna mänsklighet, för att uppnå 

förnyelse och omvändelse till Min Lag, först måste utstå svåra lidanden och att mycket tid kommer att 

passera innan människorna äntligen kommer att älska varandra i enlighet med Mina läror. 

10 Jag säger er att även om det är sant att mycket stora prövningar väntar den här världen, kommer 

sorgens dagar att förkortas, för människornas bitterhet kommer att vara så stor att samma sak kommer att 

få människorna att vakna upp, lyfta sina ögon till mig och lyssna till sitt samvetes röst, som kommer att 

kräva att de uppfyller min lag. 

11 Min rättvisa kommer att utrota all ondska som finns i denna värld. Innan dess kommer jag att 

undersöka allting: Religiösa samfund, vetenskaper och sociala institutioner, och sedan kommer den 

gudomliga rättvisans sickel att passera över det, skära bort ogräset och lämna vetet kvar. Varje gott frö 

som jag finner i människornas hjärtan ska jag bevara så att det kan fortsätta att gro i människornas själar. 

12 Det finns hela folk och nationer som har kastat ut Min säd ur sina hjärtan; andra som har glömt 

bort Mina viktigaste läror; ytterligare andra som varken vakar eller ber. Men trots den ofruktsamhet som 

de lever i kommer dessa folk snart att förvandlas till fruktbara fält, eftersom min barmhärtighet kommer 

att verka i deras hjärtan. 

13 Det är nödvändigt att förbereda "fältets redskap", att fylla "spannmålsmagasinet" med den andliga 

säd som jag har gett er, och att ni genom de andliga gåvor som jag har anförtrott er känner igen den timme 

då ni måste lämna er viloplats för att ge er iväg för att så. Du bör vakta och be så att den välsignade 

gryningen inte överraskar dig när du sover i okunnighet, i materialism eller i synd, för då skulle du inte 
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känna igen den rätta timmen för att gå ut på "fältet" och när du ger dig ut skulle du inte ha någon kraft kvar 

för kampen. 

14 Om ni tror på mitt ord, förbered er redan nu genom bön så att ni kan finna åkrar som är 

gynnsamma för sådd. Om du inte avslutar detta arbete kommer dina barn att ta det kärleksfrö som jag har 

gett dig och fullfölja mina order. 

15 Välsignade är de arbetare som får i uppdrag att göra åkrarna bördiga och odla dem, för de kommer 

att se min nåds dagg falla ner över åkrarna, vilket kommer att vara Faderns ständiga välsignelse för 

barnens ansträngningar och en smekning för alla som stiger upp till tro och liv. 

16 För länge sedan fick ni veta att den tid skulle komma då människan skulle förstå alla uppenbarelser 

från tidigare tider, och jag säger er att den här tiden redan har börjat, och att er ande under den tiden tar 

emot Mitt ljus genom inspiration. 

17 Kristus kom till världen och banade väg för dig genom att lära dig det perfekta sättet att uppfylla 

lagen genom sitt liv, sina gärningar och sina ord. Redan innan han skulle visa sig i världen, hade han 

tillkännagivits av profeterna så att folket kunde förvänta sig honom och känna igen honom så snart de 

hade honom framför ögonen. 

18 I Abraham och hans son Isak gav jag er en liknelse om vad Frälsarens offerdöd skulle representera, 

när jag testade Abrahams kärlek till mig genom att be honom att med sin egen hand offra sin son, sin 

älskade Isak. Med rätt kontemplation kommer du att känna igen en likhet i den handlingen med den som 

senare innebar att Guds enfödde son offrades för världens frälsning. 

19 Abraham var en representant för Gud och Isak en avbild av Jesus. I det ögonblicket tänkte 

patriarken att om Herren krävde sin sons liv av honom, så var det för att den oskyldiges blod skulle tvätta 

bort folkets överträdelser, och även om han älskade honom som var kött av hans kött, så var hans lydnad 

mot Gud och hans medkänsla och kärlek till sitt folk starkare än sin älskade sons liv. - Den lydige 

Abraham var på väg att slå det dödliga slaget mot sin son; i det ögonblick då han, överväldigad av smärta, 

höjde armen för att offra honom, höll Min Makt honom tillbaka och befallde honom att offra ett lamm i 

stället för sin son, så att symbolen skulle finnas kvar som ett vittnesbörd om kärlek och lydnad. 

20 Århundraden senare krävde mänskligheten av mig att Jesus, min älskade Son, skulle offra sin död, 

och jag var tvungen att överlämna honom till er så att hans exempel på mildhet, som beseglats genom hans 

offerdöd och blod, skulle förbli outplånligt inskrivet i mänsklighetens medvetande. 

21 Om det i Isaks fall var ett lamm som ersatte honom för att rädda hans liv, fanns det i Jesu fall ingen 

som kunde ha ersatt honom, för han visste att det var nödvändigt att hans blod skulle utgöras för att 

meningen och ljuset från detta offer skulle upplysa andan, hjärtat och sinnet hos de människor som var 

utan andlighet. Därför kallas Jesus också för "Guds lamm". - Lagen säger: "Du får inte döda", men Kristus 

visade dig i sin kärleksundervisning den sublima läxan att dö för att rädda andra. 

22 Välsignad är den som dör för att ge liv åt dem som behöver det, för han kommer att leva för evigt. 

23 Se hur tiden har kommit för er att förstå den andliga essensen som finns i mina tidigare 

uppenbarelser, det som mänskligheten bara tolkar på ett materiellt sätt utan att försöka fördjupa sig i dem 

för att upptäcka deras andliga innebörd. 

24 Jag placerar dig i början av förståelsens väg så att du sedan kan nå kärnan i min undervisning. Om 

jag skulle presentera allting för dig fullt upplyst skulle din ande inte anstränga sig för att gå till botten med 

mitt ord. 

25 Jag påminner er om hur folkmassan på den tiden - i den andra tidsåldern, blodtörstiga som 

slutligen såg Jesus hängande på korset, och bredvid honom i dödens kval de två andra dömda männen - 

hörde honom säga till Fadern: "Herre, förlåt dem, för de vet inte vad de gör." Alla som var närvarande 

hörde det, men de förstod inte orden, och det behövde gå tid för att människorna skulle förstå att det blod 

som sakta droppade ner till jorden var symbolen för den gudomliga kärleken och den suveräna förlåtelsen, 

som sänker sig ner som en oändlig mantel för att täcka alla människor. 

26 Många århundraden har gått under tiden, men mänskligheten från den här tiden - som gråter över 

minnet av Jesu offerdöd och är förskräckt över grymheten hos dem som satte honom på prov - befinner sig 

fortfarande i mörkret. 

blodram - är samma som offrar tusentals medmänniskor dag efter dag. 
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27 Om Kristus kom tillbaka till jorden som människa i denna tid skulle han inte längre säga som på 

Golgata: "Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör", för nu får ni samvetets ljus i överflöd och själarna 

har utvecklats långt. Vem vet inte att jag är livets givare, och att ingen därför kan ta livet från sin 

medmänniska? Om människan inte kan ge liv har hon inte rätt att ta det hon inte kan ge tillbaka. 

28 Människor, tror ni att ni uppfyller min lag bara för att ni säger att ni har religion och iakttar yttre 

gudstjänst? I lagen fick du veta: "Du skall inte döda", men du bryter mot detta bud, eftersom du utgjuter 

dina medmänniskors blod i strömmar på din synds altare. 

29 Israeliter och kristna som krigar och dödar varandra - gav jag inte dem båda en och samma lag? 

30 Försoningen för detta kommer att vara blodig och sorglig, för de liv som människorna har tagit 

bort och det blod som de har utgjutit ropar på rättvisa. Ve dem som har dödat, och ännu mer dem som har 

rådgivit eller beordrat att döda! 

31 Steg för steg går folken mot (dödens) dal där de samlas för att dömas. 

32 Ändå vågar de män som för krig och vars händer är fläckade av sina medmänniskors blod 

fortfarande tala i mitt namn. Är detta blommorna eller frukterna av den undervisning som jag har gett er? 

Har ni inte lärt er av Jesus hur han förlät, hur han välsignade den som sårade honom och hur han till och 

med i döden gav liv åt sina bödlar? 

33 Människor har tvivlat på mitt ord och försummat tron; därför har de satt allt de litar på i kraft. 

Sedan har jag låtit dem själva se sina misstag genom att skörda frukten av sina gärningar, för endast på så 

sätt kan de öppna sina ögon för att förstå sanningen. 

34 På detta kärlekens bord finns mat som inte ens jordens kungar kan erbjuda dig: De är himlens bröd 

som de fattiga begär och vinet som världens pariaer dricker. Ät och drick, men var aldrig stolta över att ha 

dessa varor, för då skulle ni dölja fåfänga under era små kläder, och jag vill att ni ska vara ödmjuka i sinne 

och hjärta. Ta ett exempel från dem som, trots att de bär en kunglig mantel på sina axlar, i sina hjärtan vet 

hur man är ödmjuk. Brödet och vinet är till för alla, för jag ser att ni alla är andligt behövande. I början gav 

jag er alla min nåd, som är ett gudomligt frö. Sedan dess har ni vandrat på olika vägar i enlighet med ert 

öde, och på dessa vägar har var och en skördat vad han har sått - en del har fått frukt i överflöd, andra har 

bara skördat smärta och elände. Medan vissa har levt en kort tid på jorden eftersom de har uppnått det 

nödvändiga ljuset för att stiga upp, har andra, trots att de har levt länge i tårarnas dal, inte ens uppnått 

kunskapen om vem de är eller vart de är på väg. Jag förbarmar mig över dessa själar som vandrar utan 

mål, och det är därför jag stoppar deras steg för att visa dem vägen som leder till det "förlovade landet". 

35 Min Andes ljus tränger in i varje hjärta, även om det är stängt. På samma sätt verkar Royal Star-

ljuset inte tränga in i ditt sovrum när det är låst, men dess osynliga strålar når ändå in i rummet och ger det 

en levande atmosfär. Ni ska inte vänta på att mitt ljus ska tränga in i ert inre, även om era själars dörrar är 

stängda. Så vackert det kommer att bli att finna dig med ditt inre tempel förberett för att ta emot nåden 

från min omtänksamma kärlek. Låt mig bota er och stärka er, och därefter skall jag göra er till mina 

arbetare och lärjungar. 

36 Många av er som för närvarande är ingenting i livet, som till och med är de sista i era familjer, 

kommer snart att se er själva sitta vid mitt bord. Du som har blivit föraktad och fördriven från dina 

älskades kretsar kommer i morgon att bli igenkänd av just de som missbedömde dig. 

37 Vill ni göra era hjärtan känsliga eller lugna dem? Gå då denna väg, som är ödmjukhetens, den 

andliga höjningens och välgörenhetens väg. Ge de sjuka bot, besök de som lider, trösta de lidande och 

respektera dem som har tagit upp detta kors framför dig. Ta som exempel de som vakar på natten och 

studerar Mitt verk, och även de som utför tjänster av kärlek till sina medmänniskor, även om de dricker en 

bägare av lidande. 

38 På så sätt talar jag till dem som börjar uttala de första orden i det andliga språket, till de nybörjare 

som jag lär ut lagens grundregler och det slutliga syftet med Mitt arbete. I den får du lära dig att om du ber 

från ande till ande och älskar dina medmänniskor kommer du inte bara att bota de sjuka utan också väcka 

de döda. 

39 I denna ödmjuka region där jag för närvarande manifesterar mig har jag avslöjat för er att den 

tredje eran började 1866 och att denna manifestation kommer att avslutas 1950, när många av mina barn 

kommer att ha hört mig. Sannerligen säger jag er att de läppar som har gett er min undervisning har inte 

talat av egen vilja utan under gudomlig inspiration. 
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40 Älskade arbetare på dessa fält, ta er an er uppgift med sann kärlek, kultivera mina fält genom att 

göra riller i vilka ni lägger det gudomliga fröet. Lär känna fröet så att du bara sår det, för i dess frukt 

kommer din själs uppåtgående utveckling och ljus att grundläggas. Tycker ni att det är rättvist att ni när ni 

går in i den andliga världen ska tycka synd om er själva endast på grund av er bristande iver i den uppgift 

som ledde er till att bebo jorden? 

41 Glöm inte att jag fortsätter att säga till er att så vetet på mina fält, för de fält där ogräs och tistlar 

har vuxit kommer att skäras bort av den gudomliga rättvisans sickle. 

42 Jag sade samma sak till lärjungarna och folkmassorna i den andra tidsåldern: "Sannerligen säger 

jag er att varje träd som inte är planterat av min himmelske Faders hand skall ryckas upp med roten." 

43 Be, arbetare, gör det ödmjukt inför er Fader och se till att er sådd är tilltalande för mig. Rensa era 

fält outtröttligt, sök ljuset för att rensa bort fel tills endast vetet bär frukt på dem. 

44 Det är ett rent frö som du har fått, men din lilla tro tillät dig inte att inse denna renhet, och utan att 

vara medveten om det blandade du det med andra frön som inte kom från mig. 

45 Jag har sagt till er: Känn igen fröet, så att ni kan rena en efter en av era sådder, så att det från era 

barns läppar, när de börjar vandra på Herrens väg, endast kommer sanning. Jag ser dem som strävar efter 

att tränga in i djupet av denna lära, men som inte har kunnat frigöra sig från inflytande från främmande 

läror, religioner och dogmer fram till idag. 

46 folk, hjälp mina röstbärare med era böner, utbild era profeter och stärk dem. Glöm inte att mot 

slutet av min manifestation kommer jag att avslöja många läror som jag har sparat för dig för att fullborda 

detta arv med en gyllene brosch. 

47 Efter den här manifestationens tid kommer mitt ljus att hjälpa er att förstå vad ni har hört, så att ni 

kan skilja det väsentliga och sanna från det överflödiga, det vill säga från det materiella. 

48 Jag kommer att inspirera detta folk, vittnen till Mitt Ord, så att de studerar Mina läror grundligt och 

förstår den djupa innebörden av vad Jag sa till dem och vad som är kärnan i Min undervisning. 

49 När du har gått igenom förberedelsefasen och är utrustad för att undervisa kommer jag att bana väg 

för dig, och då kommer du inte längre att skrämmas av de osynliga farorna och törnena eller de förrädiska 

snarorna och hoten som du kommer att stöta på, för då kommer allt att vara förberett för din sådd. 

50 Allting kommer jag då att ha ordnat, och mitt ljus kommer att sänka sig över er som daggen sänker 

sig över dalarna i nattens stillhet. Kärlek är vad du ska så. Hur vill ni att nationerna ska kunna sluta 

fredsfördrag om det inte finns någon kärlek i deras hjärtan? 

51 Jag sa till er att fred skulle råda med människor av god vilja, men jag finner ingen god vilja hos 

något folk på jorden. 

52 Därför är det nödvändigt att det uppstår ett folk som inte strävar efter världens skatter, utan som lär 

ut aktiv grannsämja, bön, dygd och tro. Detta folk ska jag kalla mitt, och människorna ska känna igen det 

som Guds folk. Från dess folkets moral, dess goda seder och bruk, det dygtiga liv som de lever, kommer 

freden, som kommer att ge människor välbefinnande, utan att de glömmer att den perfekta freden, den 

enda fred som fyller själen med lycka, endast kommer till den som önskar den med sann kärlek. 

53 När kommer du att uppnå sinnesfrid när du inte ens har uppnått hjärtats frid? - Jag säger er att det 

inte kommer att råda någon fred mellan människorna förrän det sista broderskapsvapnet har förstörts. 

Broderskapsvapen är alla de vapen med vilka människor tar varandras liv, förstör moralen, berövar sig 

själva frihet, hälsa, sinnesfrid eller förstör tron. 

54 Gränsen för så många ondska har nästan nåtts, de måste upphöra. Det är därför som Min röst har 

gjort sig hörd i själarnas djup och har kallat människor från alla nationer att lägga ner vapnen för 

förstörelse och död så att de kan förtäras i Min rättvisas eld. 

55 Då kommer jag att tala andligt och min röst kommer att höras i alla mina barns samvete. 

56 Om de stolta och oresonliga människorna skulle reflektera och be skulle de bli medvetna om vart 

de styr sina steg och de skulle stanna upp. Men de kan inte uppnå fullständig klarhet i sinnet eftersom hat 

och ambitioner förblindar dem. 

57 Be, alla ni som vill tillhöra fredens folk. Alla som vill sträcka ut en broderlig hand till sina 

medmänniskor för att rädda dem - närma sig ljuset. 

58 Ondskans frö, som är utspritt över hela jorden, bär frukt som aldrig förr. Men jag måste också säga 

att det goda fröet också spirar på olika platser på planeten. 
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59 Förbered er andligt, alla ni som känner att detta gudomliga frö börjar gro i era hjärtan, så att 

närhelst ni möter andra såddare på era vägar kan ni känna igen dem och förenas i Min Lag. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 120 
1 Det har länge förkunnats för er genom en profets mun att en tid skulle komma då den gudomliga 

anden skulle hällas ut över allt kött och all ande. Sannerligen säger jag er att denna tid är den som ni nu 

lever i. Men den kom till er överraskande och oförberedd, eftersom ni gav mycket liten betydelse åt dessa 

profetiska röster och ni studerade eller utforskade inte denna profetia. 

2 Idag söker ni efter allt övernaturligt för att få bekräftelse på att det andliga livet existerar. Vissa 

observerar och studerar stjärnorna, andra förväntar sig mystiska röster eller tecken, ytterligare andra vill 

hitta förklaringen i vetenskapen, men mycket få är de som har koncentrerat sig på den innersta delen av sin 

ande för att höra Herrens röst där, för att känna honom och älska honom. 

3 När jag visade mig för mina lärjungar för sista gången under den andra eran såg de ett moln som 

omslöt Mästarens gestalt, lyfte upp honom och tog honom med sig in i oändligheten. Där fick de löftet och 

tillkännagivandet att Herren skulle återvända till människorna i samma andliga form som de såg honom 

gå. 

4 Endast de kunde förstå den gudomliga manifestationen, eftersom de var de enda som var utrustade 

medan världen sov. Nu säger jag er att ni har sett ordet från den första tidens profet och att det löfte jag 

gav er har blivit verklighet. Men min ankomst i andlig form kändes endast av dem som förberedde sig i sitt 

inre, eller av dem som väntade på mig med vakna sinnen. 

5 I samma sublima tystnad med vilken jag svävade i molnet under den Andra Tidsåldern, stiger jag 

ner till alla andar idag.Ändå har inte alla sett, känt eller hört mig, för nu, liksom då, finns det bara några få 

som är mottagliga. Min röst är mild, men min närvaro kommer att skaka om mänskligheten på nytt i alla 

dess sociala institutioner. 

6 Härskare, fariséer och skriftlärda hånade Jesus när de hörde honom säga att han var en kung, att 

han hade kommit för att regera. När de såg honom dö på ett kors ökade deras hån och tvivel ännu mer, 

men de kunde inte föreställa sig att de mycket snart skulle förgås tillsammans med sina regeringar och 

vasaller, och att han som de hade dömt och dödat som en bedragare skulle vinna stora skaror och nationer 

genom sanningen i hans undervisning full av rättvisa, kärlek och ödmjukhet. 

7 Här är jag, synlig och berörbar för den som förbereder sig inåt och vill skåda mig, och jag sprider 

ljus i alla andar så att ingen söker mig i en annan form än den andliga och inte heller strävar efter att finna 

mig i det yttre medan han bär mig i sitt hjärta. 

8 Elia har kommit för att förbereda min ankomst. Han har återigen gjort stigarna jämna genom att 

upplysa sinnena och lösa läpparna hos dem genom vilka jag har gett er mitt ord. När jag slutar tala till er 

genom det mänskliga sinnet kommer Elias att fortsätta att sprida ljus längs mänsklighetens väg. 

9 Stor är budskapet från Guds budbärare i denna tid. Du ska veta att jag redan under den andra 

tidsåldern sa till dig: "Elia kommer att komma och återställa allting till sitt ursprungliga tillstånd." 

10 Vilka är de som verkligen känner hans andliga närvaro? Jag skulle också kunna säga till er som jag 

sa då: "Elia har varit med er, men ni har inte känt honom". 

11 Ni kallar honom en föregångare, och det har han i sanning varit sedan första gången. Han gav dig 

en föraning om den gudomliga kommunikationen genom människan och uppväckte de döda redan innan 

Jesus kom till världen. Han gav er de första budskapen om själens reinkarnation och har banat Herrens 

vägar ända sedan dess, ända fram till den nuvarande epoken, där ni njuter av denna manifestation och 

förundras över den ordning och perfektion med vilken var och en av de andliga uppenbarelserna har blivit 

verklighet. 

12 Elia är som en herde, följ honom, för han kommer att vägleda dig på den rätta vägen tills du 

kommer fram till hindret där han som är Fadern till allt skapat väntar på dig. 

13 Förbered er andligt i meditationens tystnad, för han kommer att närma sig er för att avslöja allt det 

som ert sinne inte har kunnat förstå. 

14 Striden närmar sig och Elia vill göra dig stark. Var inte rädd, misstror inte din andliga vägledare, 

för om han på sin tid fick en blixt att falla genom en bön för att bevisa den sanna Gudens existens för 

dyrkarna av falska gudar, så kommer han i denna tid att utföra mirakel inför den materialiserade världen 

som kommer att skaka om dem och få dem att öppna ögonen för sanningen. 
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15 Är du rädd för att tala med dina medmänniskor om själens reinkarnation? Är du inte övertygad om 

den kärleksfulla rättvisan i den? 

16 Jämför denna form av försoning med evigt straff i helvetets obönhörliga eld - en idé som 

mänskligheten använder för att skrämma människornas själar. Säg mig vilken av dessa två typer som ger 

dig en uppfattning om en gudomlig, perfekt och barmhärtig rättvisa. Den ena avslöjar grymhet, gränslös 

förbittring och hämnd, medan den andra bara innehåller förlåtelse, faderlig kärlek och hopp om att få evigt 

liv. Hur stor är inte den förvrängning som Min undervisning har drabbats av på grund av dåliga tolkningar! 

17 Jag förbereder er för strid eftersom jag vet att ni kommer att bli bekämpade på grund av det ni 

kommer att lära ut. Men om era medmänniskor som kämpar mot er just nu skulle överraskas av döden och 

jag skulle fråga dem - när de dör i synd - vad de föredrar: den eviga elden som de tror på eller möjligheten 

att bli högre i ett nytt liv - sannerligen, säger jag er, skulle de föredra den andra lösningen, även om de 

skulle ha kämpat mot den i sina liv, förblindade av fanatism. 

18 Lärjungar, var trogna och håll ut i min undervisning, för till slut kommer ljuset att övervinna 

mörkret. Ljuset är sann tro, är förnuft, kunskap, visdom. 

19 Elia kommer att gå före dig som en gudomlig fackla och lysa upp din väg. 

20 Under den här tiden utrustar jag er med dygd så att ni kan fullgöra det svåra uppdrag som jag har 

anförtrott er under den tredje eran - ett uppdrag som kommer att vara till gagn för mänskligheten och som 

kommer att leda er själ uppåt på utvecklingens väg. Jag gör rådgivare och läkare av dem som tidigare var 

pariaer eller helt enkelt egoister. Det är nödvändigt att du tror på dina andliga gåvor så att du kan göra 

fantastiska gärningar. Om du har tro kommer du att bli så förvånad över de gärningar du gör att du 

kommer att säga till mig: "Varför ger du mig så stora saker när jag är så ovärdig?" Förstå att efter den 

smältdegel av smärta som ni har gått igenom har min gudomliga instruktion utrustat er för att utvecklas 

uppåt. 

21 Ge med absolut osjälviskhet vidare det som jag har gett dig, och du kommer att öppna många ögon 

för sanningen och kommer att röra många av dina medmänniskor inombords genom dina gärningar. Lär 

mig att den som tjänar människor tjänar mig. Det finns frestelser på vägen, men för att bekämpa dem har 

jag gett er de nödvändiga vapnen. 

22 Lärjungar, hur många av er har i er enkelhet varit som lysande fyrar i vägen för era 

medmänniskor? Så länge du praktiserar min undervisning kommer du att vara oövervinnerlig i prövningar. 

Men om ni inte förenar er, eller om ni praktiserar den här läran enligt er fantasi och er vilja, då kommer ni 

att besegras i strid, inte i Mitt verk, för detta är sanningen och är oförstörbart. Förbered er, för efter min 

avresa ska jag lämna er åkrar som är redo för sådd, landområden, byar och till och med nationer. Och ni 

ska fortsätta att så detta frö och undervisa dem som inte har hört mig, föra vidare kärnan i mitt ord till dem 

och göra dem medvetna om mina profetior om vad som kommer att hända efter 1950. 

23 Ja, folk, dessa profetior ska jag lämna intryckta i era hjärtan, för i dessa tider kommer ni inte längre 

att höra detta ord som ges genom mänsklig förmedling. Av dessa röstbärare som ni ser på idag kommer 

några att tas bort från jorden, och de som blir kvar kommer att stänga sina förståelseorgan för denna 

manifestation och för andevärlden. Detta kommer att vara en tid av fallgropar och faror när falska profeter, 

falska röstbärare kommer att uppstå och falska gudar kommer att tala. Då måste du vara stark så att du inte 

låter dig luras av bedragarna. Dra styrka från mitt ord så att du inte faller till föga på grund av svaghet. 

24 Var lydig, öva lydnad, var redo att utföra det jag befaller dig, så kommer du att uppleva att smärta 

kommer att lämna din väg och du kommer aldrig att bli lurad. Det är inte min vilja att ni ska förgås eller 

att de olyckor som jag varnar er för ska hända er. Vakta och be, för precis som människor i världen kan 

sätta upp snaror för att få er på fall, så finns det, som ni väl vet, oärliga och förvirrade varelser i det 

bortomliggande som kan påverka er med sitt mörker. 

25 Inse, o ledare för samhällena, att detta folk, som hör mina dekret, mer och mer förstår de 

förebråelser som jag ger er och ansvaret som mina röstbärare, och om ni i morgon inte lyder dekretet 

kommer samma folk att göra uppror, förkasta er och få er att inse era misstag. 

26 Det är min vilja att detta folk och de mängder som ännu kommer att komma ska få se er ta den 

plats som tillkommer var och en av er med all flit och värdighet, så att människorna genom ert arbete ska 

veta att ni har varit goda arbetare i denna vingård. Förstår ni mig, människor? Är ni villiga att lyda mina 

dekret under dessa sista år av min manifestation bland er? 
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27 Tänk noga på mitt bud för att uppnå er enhet så att ni kan upptäcka den sanna innebörden av det. 

Många gånger har ni velat visa er enhet för mig, och jag har bevisat för er att den var falsk. Jag ville att ni 

skulle hjälpa varandra, att ni skulle respektera varandra, eftersom det ämbete som var och en innehar har 

anförtrotts er av mig, att ni skulle ha sann kärlek till varandra, för då kommer jag i era verk att finna 

grunderna för en enhetlig form av uppförande och hängivenhet. Gör er klart medvetna om mina önskemål 

och följ mina instruktioner, för om ni inte gör det kan ni inte föreställa er det kaos som väntar er. Jag vill 

inte skrämma er i onödan, jag vill väcka er nu, eftersom det fortfarande finns tid att tänka efter och rätta 

till era misstag. Ni ska inte kunna säga i morgon, när ni faller: "Herre, eftersom du förutser allting, varför 

har du då inte förutsett denna katastrof för oss?" 

28 Lärjungar, jag har gett er denna instruktion i dag eftersom jag inte vill att ni ska gråta efter min 

bortgång, även om jag vet att många kommer att gråta. 

29 I de första tiderna var allt andligt ett mysterium för människorna, och därför var de tvungna att 

skapa vetenskaper och teologier för att studera och förstå det gudomliga. Men sannerligen säger jag er att 

Kristus, när han bodde bland människorna, talade med största enkelhet för att alla skulle förstå 

kärleksläran. Han visste att han inte skulle förstås på rätt sätt, utan att han måste vänta tills den tid kom då 

mänskligheten genom den andliga utveckling som den då skulle ha uppnått skulle kunna få veta hela 

sanningen. Det är därför han lovade världen att återvända andligt och sända ett ljus som skulle få den att 

förstå allt som är förvirrat i människornas hjärtan. 

30 Lyft upp er själ, för den tid som har tillkännagivits är den tid som ni nu upplever. Mästaren som 

lovade dig att återvända är han som talar till dig, och det ljus som han lovade att sända dig är det som är 

andligt aktivt i alla människor vid denna tid. 

31 Sanningens ljus är så tydligt att ni inte behöver vara teologer för att förstå vad som har uppenbarats 

för er genom tiderna. Om allting var ett mysterium för dig i början av utvecklingens väg, har jag steg för 

steg och från instruktion till instruktion avlägsnat slöjorna, skingrat mörkret och eliminerat osanningar. 

32 Fadern kan inte vara en hemlighet för något av sina barn, eftersom han låter sig kännas, förnimmas 

och ses i allt skapat, från det minsta till det oändliga. Människor skapar "hemligheterna" utan att vilja vara 

medvetna om att de därmed hindrar själen i dess utveckling mot Skaparen. 

33 Jag säger inte till er: Kom till Fadern så att ni kan lära känna honom, utan: Lär känna Fadern så att 

du kan komma till honom. Den som inte känner honom kan inte älska honom, och den som inte älskar 

honom kan inte gå till honom. 

34 Jag kom in i världen för att säga er: "Jag är vägen" och tillade: "Den som känner Sonen känner 

Fadern". 

35 Vad var Kristi väg? Kärlek, barmhärtighet, mildhet och uppriktighet. Hur var Sonen för att vi 

skulle kunna lära känna Fadern genom honom? Vis, rättvis, kärleksfull, barmhärtig, full av kraft och aktiv 

välgörenhet. 

36 Mästaren kom till världen för att visa er den sanna Guden, inte den som nationerna har skapat i 

sina hjärtan. På samma sätt sänker sig under denna epok den gudomliga Andens ljus helt och hållet över 

alla själar, så att ni kan njuta av er förandligande vid åsynen av Faderns oändliga kärlek. 

37 Välsignad är den som följer mig på kärlekens och ödmjukhetens väg. 

38 Välsignad är den som älskar och litar på, som känner sitt uppdrag och fullföljer det. 

39 När jag talar till er om "vägen" syftar jag inte på en väg på jorden, för det är inte i den värld som ni 

bor i som mitt rike finns. Det är den andliga vägen som alltid leder uppåt. Det är den utveckling och det 

framåtskridande som era själar kommer att uppnå. Därför kan du, var du än befinner dig på jorden, befinna 

dig på andens väg. 

40 Mina barn, om ni har gått vilse, återvänd till den, och om ni har stannat upp, gå framåt. 

41 Den uppgift som du bär på har jag gett dig enligt din förmåga och styrka; du behöver bara förstå 

och älska den. Be dagligen så att du får det ljus som behövs för dina arbeten. Var därför utrustade och 

uppmärksamma, så att ni kan höra rösterna från dem som kallar er, från dem som ber er, och så att ni kan 

stå emot prövningarna. Varje dag i er tillvaro är en sida i den bok som var och en av er skriver. Varje dag 

präglas av en prövning, och varje prövning har en mening och en anledning. 
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42 Jag vill göra er till ett folk som är friskt i själ och kropp, för ni är de utvalda, vittnena till mina 

manifestationer i alla tider, och ni ska fullgöra ett svårt uppdrag i denna tid och bereda vägen för de nya 

generationerna. 

43 Jag har strött ut kärleksbevis på er väg så att ni varken tvivlar på mig eller på er själva. Ni som har 

hört mig i denna tid - gå inte i graven och ta med er hemligheten om den förening jag har haft med er, för 

detta är er viktigaste uppgift. Tala till människor i mitt namn, vittna om mina uppenbarelser med dina 

verk. 

44 Säg inte till mig att ni saknar utrustning för att göra detta, för jag har talat mycket till er, och när ni 

har lyssnat till mig har ni renat er och gjort er värdiga. Ni kan alla föra ut detta budskap till världen. 

Människor väntar på den och är beredda att ta emot den. Har ni inte upptäckt människors önskan om 

spiritualisering och fred? Är du inte rörd av deras okunnighet och smärta? 

45 Min Ande strömmar ut över dem, talar till dem genom deras samvete och säger till dem: Kom till 

mig och vila. Ta emot den tro du saknar, sluta vara blind på vägen. 

46 människor, känner ni till det verk som jag bygger upp i världen? - "Nej", säger du till mig, "vi ser 

bara mänskligheten i uppror, vi ser den störta ner i djupa avgrunder och drabbas av ett stort besök." Men 

jag säger er att jag har tillåtit människan att göra rättvisa mot sig själv med sin egen hand, så att hon kan 

inse alla sina misstag, så att hon kan återvända till mig renad. På alla varelser har jag sänt ner mitt ljus och 

stått vid deras sida i trångmålets dagar. 

47 Min Ande har sänkt sig ner över varje själ och mina änglar är överallt i universum och utför mina 

order för att få allting i ordning och på rätt spår. När alla har fullgjort sitt uppdrag kommer okunnigheten 

att ha försvunnit, ondskan kommer inte längre att existera och endast det goda kommer att råda på den här 

planeten. 

48 Åh, om du bara hade förstått mig! Om du bara kunde vara medveten om hur stor Min längtan är 

efter att fullända dig! Hur långt skulle ni inte redan ha stigit upp och hur nära ni inte redan skulle vara 

mig! Om din vilja var min skulle du redan ha nått toppen där jag väntar på dig. 

49 Och vad är min önskan, människor? - Ert enande och er fred. 

50 För att hjälpa er är jag bland er igen, jag talar till er, jag rör era hjärtan i väntan på ert 

uppvaknande. 

51 Varje gott träd kommer att skyddas, och dess rötter och grenar kommer att breda ut sig för att ge 

skydd och näring åt den som går på vägen, men ogräset kommer att ryckas upp med roten och kastas i den 

osläckbara elden. 

52 Jag talar till er i bild, och när jag talar till er om det trädet menar jag människans verk. 53. 53. Till 

dem som jag har anförtrott stora uppdrag säger jag: Förbered er skörd. Familjefäder, lärare och ledare, 

herrar och tjänare, stora och små,  

53 Jag vill inte att ni ska visa mig era åkrar som är obrukade. Även om det bara är ett litet korn, visa 

det för Mig rent och tydligt. 

54 Kom till mig, knacka på, så skall den öppnas för er. Men kom med glädje, nöjda med ert arbete, så 

att ni kan känna er stora, som jag. 

55 Mitt ord är himmelskt vatten som släcker själens törst. Den som smakar på den kommer aldrig mer 

att törsta. Jag är den outtömliga källan som faller som ett vattenfall och badar din ande och ditt hjärta. 

56 Ni som har renat er i smärta, genom bön och botgöring, har förtjänat rätten till nåden att få höra 

mitt ord. Fortsätt att vara ödmjuk och ödmjuk så att du aldrig förlorar detta ljus. Ditt liv hade varit kargt, 

som en öken, utan skugga, utan oas, men jag gjorde så att du mitt i öknen skulle hitta en palm och en källa 

där du kunde återfå mod och hopp. Nu när ni har återfått styrka, när ni har frid i era hjärtan, gå inte till 

"syndens stad" för att förgås i dess nöjen och fåfängligheter. 

57 Detta är och kommer att kallas "andens tid", för i den var jag tvungen att komma på "molnet" för 

att låta ljuset skina som avslöjar och löser mysterierna - den tid då jag var tvungen att öppna 

Instruktionsboken på den sida som motsvarar den epok som ni lever i. Med min gudomliga kärlek 

upplyser jag för närvarande människornas sinnen, som är som stenar på grund av deras okänslighet för det 

andliga. Men från dessa stenar kommer jag att få vatten att rinna och till och med blommor att spira. 

58 Vänd dina ögon tillbaka, titta på det förflutna och du kommer att upptäcka att jag alltid har sått 

kärlek på din väg. Närhelst du tror att jag är frånvarande och att din ensamhet är långvarig, gör jag mig 
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själv kännbar i ditt hjärta och blir den stödjande personalen så att du inte bryter ihop. Ni samlas i små 

grupper för att höra mitt ord, men i morgon kommer ni att föröka er som havets sand och dessa skaror 

kommer andligen att vara de som bildade Israels tolv stammar. Det står skrivet att jag skall samla dem för 

att döma dem. Från dessa skaror kommer jag att välja ut dem som kommer att bli mina nya apostlar i den 

tiden. Men jag kommer att förbereda allas hjärtan så att de kan känna kärlek och barmhärtighet för sina 

grannar, och i lydnad för sitt samvetes uppmaningar och sitt hjärtas känslor, utföra verk bland 

människorna som är värdiga honom som har bestämt att de ska bära mitt nya budskap med den goda smak 

som upphäver världens bitterhet. 

59 Om du ser ditt uppdrag som ett kors, säger jag dig att det är det, men jag kommer att vara din 

"korsbärare". Allt du gör för dina medmänniskors bästa ska jag återgälda dig, förvandlad till ljus för din 

ande. Kom ihåg Kristus när han steg upp till himlen full av ära och majestät efter att ha fullbordat sitt 

kärleks- och frälsningsverk. 

60 Be, folk; profeter uppstår i nationerna och talar om min manifestation och min närvaro bland er. Ni 

ska erkänna dem eftersom de är mina budbärare. Men lär dig att skilja dem från de falska profeterna, som 

också kommer att dyka upp och tala ord av skenbart ljus, men som i själva verket bara innehåller mörker. 

De som är mina budbärare kommer att förbereda hjärtan, väcka nationerna, vara mina vägvisare, så att ni 

när ni kommer till dessa regioner kommer att finna fält som är bördiga. 

61 Allt som händer nu har redan tillkännagivits för er av mina profeter i det förflutna. Men vem 

känner i dag igen uppfyllelsen av det som utlovades till er? Många sover, mycket få har vaknat, men mitt i 

mörkret i denna världens syndiga natt har jag kommit till dem som till synes sov, men som väntade på 

mig. 

62 Den tredje epokens bok skrivs för närvarande ner av mina "guldfjädrar" under diktat av min 

kärleksfulla röst. De skyddsänglar som ivrigt vakar över Faderns läror vägleder handen på dem som 

skriver, så att de i boken kan skriva ner det som ska bevaras för kommande generationer - en kärlekens 

bok, en bok med fullkomlig visdom, en bok som de enkla och de lärda, de små och de stora, de högmodiga 

och de enkla kan läsa i. Mitt ord kommer att vara ett svärd som kämpar, som talar om min ankomst i 

denna tid, om hur jag kommunicerar. Den kommer att upplysa de outbildade och tränga in i stenarnas 

hjärtan och skingra deras tvivel. Min undervisning kommer att fortsätta att spridas från hjärta till hjärta 

och från folk till folk och kommer att förstås, tros och älskas även av de outbildade, de okunniga, 

syndarna, hedningarna och avgudadyrkarna som kommer att erkänna min kärleksmanifestation. 

63 Vila och gläd dig över tanken att du har känt min närvaro under denna tid, för du har redan nått 

den punkt där din själ avstår från allt överflödigt för att med fulländade steg vandra den väg som leder den 

uppåt. Vakta och be för dem som inte vill höra mig, trots att de har blivit kallade. Förbarma dig över dem. 

64 Jag säger er i den tredje eran: det är nödvändigt att ha förtjänster för att förtjäna Herrens gåvor. Jag 

har gett många av er gåvor utan att ni har kunnat berätta för mig vad era förtjänster är. Men jag, som ser 

allting, vet vilka förtjänster du har förvärvat i det förflutna för att förtjäna det som jag har anförtrott dig i 

dag. Men ingen får skryta med denna uppenbarelse, för av goda skäl får anden inte avslöja sitt förflutna för 

köttet. 

65 Älskade barn, fortsätt att komma samman; men om dagen för min instruktion kommer och 

röstbäraren inte kommer en gång, var inte rädda. Be, förbered er inombords, lyft er ande till mig och jag 

kommer att hälla ut mitt ljus, min kraft, min nåd och min kärlek över er i det ögonblicket. Om du söker 

mig med anden, kommer jag att tala till dig från ande till ande. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 121 
1 Mitt löfte att återvända till dig har uppfyllts. Likt en tjuv gick jag in i din sängkammare på tå och 

väckte dig ur din sömn. Den som, när han öppnade ögonen, såg mig och bad mig hjälpa honom att resa 

sig, kände min kraft i sin ande och i sin kropp och reste sig snabbt upp. Ännu en gång visar jag er Min lags 

smala väg - en väg som ni alla måste gå. 

2 Välsignade är de som har förberett sig för att ta emot min Ande, för från deras inre helgedom 

kommer böner om fred för jordens folk att bryta ut. Senare kommer de att lära sina medmänniskor att be 

på detta sätt, så att de genom denna förbindelse kommer att lyckas höra min röst, som kommer att 

manifestera sig i tal genom inspiration, i rådgivning genom intuition och i "smörjelse" (helande) genom 

helandets gåva. Idag kommunicerar mitt ljus genom röstbärarna, imorgon kommer jag att ansluta mig 

direkt till anden hos var och en som förbereder sig inåt. 

3 Många säger till mig: Herre, när ska du ge mig gåvor som mina medmänniskor? - Men jag säger 

er: Ni är alla begåvade, ni bär alla på ert arv, även om ni inte vet om det ännu. Ni kommer att se dessa 

andliga gåvor komma fram i ljuset i den utsträckning som ni tränger in i min undervisning. När ni sedan är 

mina tjänare kommer jag att visa var och en sina uppdrag och sitt uppdrag. 

4 Ni har förberett en ödmjuk samlingsplats i denna tid för att ta emot mig, och jag har förtjust er med 

min närvaro. Mitt ord har kommit fullt av godhet och ljus för att lyfta upp dig till livet så att du kan ta din 

rättmätiga plats i det. 

5 Frukta inte dem som förkastar eller förnekar min ankomst. Ni ska agera med finkänslighet och ha 

tålamod med dem. Det är min rättvisa som kommer att drabba dem. Sannerligen säger jag er att de som har 

förnekat och förföljt mig mest kommer att vara de som följer mig närmast. Kom ihåg Saulus, förövaren av 

min lära, som sedan blev min lärjunge. Dessa konvertiter kommer att ansluta sig till er i morgon. Men om 

du verkligen vill finna tron, bli inte missnöjd när de säger att du är med en falsk Gud eller en falsk 

Mästare. Du ska inte heller vara rädd för att säga att Kristus har varit med dig. Jag förbereder dig för allt 

som kommer att komma. Var modiga och jag kommer att skicka er till olika regioner där jag kommer att 

uppfylla mitt ord som säger att genom en av er kommer en region att få fred och frälsning, för hans hjärta 

kommer att vara som en herde som älskar och vaktar sina får. Dessutom kommer den kärlek han har till 

sina medmänniskor och de uppoffringar han gör för dem inte att vara ofruktbar. 

6 Låt ingen glömma dessa ord, för den som för närvarande lever okänd bland människorna kommer i 

morgon att utföra ett svårt uppdrag bland mänskligheten. 

7 Jag sänder min frid till er nation. Ta emot den i din ande och låt den nå andra nationer. Jag 

välsignar dem alla. Be om att fred ska finnas i alla människors hjärtan. 

8 Jag väntar på att mänskligheten ska vakna upp så att den kommer ihåg att jag existerar.Den har 

gjort alla sina verk inför mina ögon, men nu närmar sig den timme då min rättvisa kommer att göra slut på 

ondskan. Lyssna på min undervisning och avstå från onda gärningar. Rena kropp och själ, för om jag är 

oändligt kärleksfull som Fader, är jag obeveklig som Domare. 

9 Jordens folk har aldrig saknat andligt ljus. Jag säger er: Inte bara detta folk har haft profeter och 

budbärare, utan till alla har jag sänt budbärare för att väcka dem. På grundval av ljuset och sanningen i 

deras läror, liksom deras likhet med det som jag har uppenbarat för er, kan ni bedöma deras ord. Vissa 

levde innan Messias kom, andra arbetade efter min existens som människa, men alla förde ett andligt 

budskap till människorna. 

10 Dessa läror - liksom min - har blivit profanerade, för om deras väsen inte har förändrats har de 

stympats eller gömts undan för människor som är hungriga efter sanning. 

11 Det är en sanning och en moral som har uppenbarats för mänskligheten genom budbärare, profeter 

och tjänare. Varför har människor då olika uppfattningar om sanning, moral och liv? 

12 Denna sanning, som i alla tider har förvrängts av mänskligheten, kommer att återupprättas, och 

dess ljus kommer att lysa med sådan kraft att det kommer att framstå för människorna som om det var 

något nytt, trots att det är samma ljus som alltid har upplyst vägen för utveckling av barnen av Min 

Gudomlighet. 

13 Många är de som dog för att de talade sanning, många är också de som utsattes för tortyr för att de 

inte ville tysta den röst som talade inom dem. 
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14 Tro inte att Himlen bara har sänt dem som har talat till er om Anden, om kärlek, om moral, nej, 

han har också sänt dem som har gett er goda frukter från vetenskapen, den kunskap som för in ljus i 

människornas liv, som lättar deras bördor och lindrar deras svårigheter. De har alla varit mina budbärare. 

15 Det finns andra som inte kommer med läror om andlig moral eller vetenskapliga upptäckter, men 

som bär med sig ett budskap som lär oss att känna och beundra skapelsens skönhet. De är budbärare från 

mig som har till uppgift att bringa glädje och balsam till de drabbades hjärtan. 

16 De har alla druckit en bitter bägare när de blev medvetna om obegripligheten hos en värld som är 

blind för sanningen, hos en mänsklighet som är okänslig för det vackra och goda. Och ändå, när jag har 

berättat för er att allt kommer att återställas under denna epok; när jag har meddelat er att alla kommer att 

återvända till den rätta vägen och att alla mina läror kommer att få tillbaka sin ursprungliga mening - då 

kan ni tro att en tid av andlig glans är nära för den här världen, även om ni inte får glömma att innan det 

sker kommer alla att dömas och renas. 

17 Varje pilgrim på jorden som inte har någon frid i sitt hjärta kan tillbringa några ögonblick i 

skuggan av detta "träd" här, och han kommer att känna sig tröstad. 

18 Över människornas ande svävar också minnet av Elias' ande som herde för de inkarnerade och 

disinkarnerade själarna, som outtröttligt söker sina älskade får på alla vägar för att påminna dem om deras 

uppgift och för att välja ut dem som ska tjäna mig i denna tid. 

19 Ni har alla förts till mig genom Elia, men när ni har kommit in i min närvaro och känt Mästarens 

utstrålning har ni sett hur alla era uppoffringar och prövningar - som ni har gått igenom - har balanserats 

för att få höra mitt ord i gengäld. 

20 Sannerligen säger jag er att dagens folk har likheter med den första tidens folk. 

21 Israel hade länge varit fånge i Egypten, som det befriades från av Mose. Hinder, fiender och 

motgångar stod i vägen för folket för att förhindra deras frälsning, men deras tro och uthållighet segrade 

och de nådde fram till foten av Sinai berg där de hörde min röst och tog emot lagen. Där föll avgudarna 

och mörkret försvann från deras hjärtan, det blev ljus i deras ande, så att de från och med den tiden bara 

trodde på den sanna rättvisans och kärlekens Gud, älskade honom och tjänade honom. 

22 Detta folks liv genomgick snart en förändring. Lagen som de just hade fått lovade dem fred och 

välstånd, medan Moses, med fingret på horisonten, visade dem det förlovade landet som en fridens och 

jordens fröjd. 

23 Fyrtio år var öknens genomgång, fyrtio år var Faderns lektion till sitt folk, för att få kärleken att 

sprudla ur deras hjärtan som vattnet sprang ur klippan, för att lära dem att besegra frestelser och för att 

utrota de oärliga kulterna ur deras hjärtan; för att visa dem hur de skulle ta de första stegen på vägen mot 

högre utveckling, för att rena dem innan de tog det utlovade landet i besittning och för att deras nya 

generationer skulle bygga en ny nation baserad på deras seder och bruk och deras vördnad för Skaparen. 

24 Livet i öknen, de mirakler jag gav mitt folk och kampen stärkte deras anda, och inför den 

återvunna friheten glömde de sin fångenskap och Israels anda återuppstod på nytt. 

25 Det var profeterna som förkunnade Messias ankomst för folket. Det var de som höll hoppets låga 

brinnande i hjärtan när de kände sig underlägsna under andra nationers ok. 

26 Många väntade med glädje på att rabbinen från Galiléen skulle anlända, som de inte kunde känna 

igen i det barn som föddes ur en ödmjuk nasarékvinnas jungfruliga sköte i en grotta nära Betlehem. Men 

medan vissa kände att deras frälsare och återlösare hade fötts, förnekade andra honom från första stund. 

27 I trettiotre år levde jag bland människor. Hela det livet präglades av exempel och lärdomar för 

mänskligheten, för jag behövde inte lära mig något från den här världen. Och när det bara återstod tre år 

till min avresa började jag min undervisning bland folket. Mitt ord hördes på gatorna, i byarna, i husen och 

i tempelhallarnas portar; det hördes på bergshöjderna, i öknen, i dalarna och vid havet. 

28 Bland folkmassorna fanns de som avskydde mig, de som kände sig dömda i varje ögonblick av 

min undervisning, de som såg sina positioner hotade, som de hade haft orättvist. Det var de som förföljde 

domen, fördömelsen och döden på korset för den som hade gett dem evigt liv. 

29 Smärta och sorg fanns i Mästarens hjärta, för han visste vilken lång väg de som förnekade 

sanningen skulle behöva gå igenom och med vilka han hade utfört mirakel som ingen människa förr eller 

senare kunde utföra av sig själv. 
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30 När jag meddelade mina lärjungar att jag snart skulle avlägsna mig, blev de besatta av en oändlig 

sorg. Sedan sade jag till dem, för att ge dem nytt mod: "Se, jag skall komma igen, och tecknen på min 

ankomst skall vara följande: När rykten om krig kommer till era öron och människornas korruption når sin 

höjdpunkt kommer min ankomst att vara nära. Men före mig ska Elia komma för att bereda vägen." Efter 

dessa ord gick det en tidsålder innan de uppfylldes. Den 1 september 1866 gav sig Elias' ande till känna 

genom en rättfärdig man som var ämnad och sänd av mig för att tillkännage min närvaro och vara 

föregångare till min andliga manifestation bland människorna. 

31 Den mannen fick det gudomliga mandatet att upprätta sju församlingar, som helt enkelt skulle 

representera de sju inseglen, och samtidigt instruktionen att träna de utvaldas sinnen till att bli den 

gudomlige Mästarens röstbärare. 

32 Sedan dess har alla som har kommit för att höra mig i denna form haft en aning om att vara tjänare, 

märkta eller märkta som barn till det folk som har förenat sig med sin Herre sedan början och som har fått 

uppenbarelser, mirakel, hans läror och hans lag från honom. 

33 Prägla denna undervisning i era hjärtan och utforska den med kärlek. 

34 Förkasta alla själviska tankar och tänk på ditt uppdrag. Denna period är betydelsefull och 

avgörande för mänskligheten. Endast min undervisning, som står över mänskliga svagheter, kan avslöja 

för er att detta är den tid då sanningen kommer att förstöra varje lögn och mörker. 

35 Denna mänsklighet, som i dag fortfarande sover och har glömt sin Herre och till och med sin egen 

själ, kommer att vakna upp förskräckt av min ropande röst. Först uppenbarade jag mig för Israels folk - 

inte för det israelitiska folket enligt blodet, utan för det här folket, som är det enligt anden och som jag har 

gett tredje testamentets ljus till. 

36 Jag söker er, folk, för bland er finns de som har varit trogna mot mig. Jag kan ännu inte säga att ni 

redan har fullgjort er uppgift, för ni har fortfarande en lång väg att gå. Jag har funnit att du är hängiven 

jordiska varor, materialiserade i ditt själviska liv. Men jag vill inte klandra er, utan jag vill bara uppmana 

er att lyssna till mig, så att ni kan fyllas med min visdom och bli mästare i förandligande, vilket är vad ni 

har sänts ut för att göra. 

37 Öppna era ögon och låt er ande vakna upp så att ni kan bli medvetna om att ni verkligen lever i en 

ny tid och att ni ser uppfyllandet av mina profetior. Då kan ni med övertygelse säga att jag har kommit till 

er i den tid som förutspåddes. Det är bara när du känner till kärnan i Mitt Ord som du kan ge den rätta 

tolkningen av de händelser som sker dag för dag i din värld. Men denna mänsklighet, som i sin blindhet 

häftigt debatterar och inte ser det gudomliga ljuset som lyser framför dess ande, är inte medveten om den 

tid som den lever i. Om den visste det skulle de broderskapande händerna redan ha pausat i sitt arbete, det 

skulle finnas inre samling och vaksamhet, det skulle finnas bön och vördnad, förlåtelse bland människor 

och omvändelse. Men inget av detta är närvarande, varje dag slits nya kärleksband mellan jordens folk. 

Andlighet och moral har förkastats, det finns bara en känslolös kamp av hat, egoism och makthunger, 

vilket avslöjar bristen på inre storhet hos människor. Mitt i denna kamp ger döden en daglig skörd av liv, 

med sin oförlåtande och oförstörbara sickle som slår ner ogräset slag för slag. Ändå kämpar denna 

mänsklighet, som syndar, våldtar och smutsar ner, hårt för sin överlevnad, om än på ett själviskt sätt och 

utan att fundera över om de medel den använder är rättvisa och humana, eller om de är raka motsatsen. Nu 

frågar jag dig: Vad är det ni gör i denna tid av gudomlig rättvisa? 

38 Det är sant att timmen ännu inte har slagit för er att resa er och höja er varningsröst. Men ni måste 

veta att det nuvarande ögonblicket just är avsett att användas för er förberedelse, för det är detta ord som 

stålsätter er för den andliga kamp som skall komma, som har kallat er och förenat er till att bli ett 

fredsfolk, som kan öppna sitt hjärtas portar för att ta emot främlingen eller utlänningen, och som också har 

anförtrott er uppdraget som budbärare för att sprida detta budskap på alla jordens vägar. 

39 Jag säger er, sann fred kan bara komma från min Ande till människans ande, och det är denna fred 

som jag har gett er i denna Uppenbarelse för att ge till folken och nationerna. Förväntar ni er att världen 

ska skapa sin egen fred? - Med vilket frö skulle den kunna skapa den, eftersom det inte finns några känslor 

av kärlek, rättvisa eller barmhärtighet i den? 

40 Bedöm själva ert ansvar, kära människor, kom ihåg att en dag som ni missar är en dag som 

försenar de goda nyheterna till era medmänniskors hjärtan - att en undervisning som ni förlorar är en 

brödlimpa mindre att erbjuda de behövande. Arbeta med kärlek och snart kommer det att råda fred mellan 
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människorna. Men glöm inte vad jag säger till er: ni får inte blanda ihop min fred med den fred som 

nationerna vill underteckna, för den kommer inte att kunna bestå. Det kommer att bli en falsk fred som 

kommer att förstöra sig själv eftersom den inte har något frö av kärlek, som är respekt och broderskap - 

eftersom den är baserad på rädsla för varandra, egenintresse eller materiella fördelar. Den sanna freden är 

den som kommer ner från himlen till människornas hjärtan och därifrån bryter ut och sprider sig i 

rättvisans och kärlekens verk. Jag meddelar er att denna fred som kommer över nationerna inte är sann, 

och om ni vill profetera detta kan ni göra det i förvissning om att ni inte kommer att bli lurade. Jag säger 

till er: För att Mitt Rikes fred ska kunna etableras bland människorna måste kriget mellan doktriner, 

religiösa samfund och ideologier först utkämpas. En konfrontation där vissa ställer Mitt Namn och Min 

Sanning mot andras falska avgudar, och där en doktrin bekämpar en annan - detta kommer att bli den nya 

striden, den andliga striden där de falska gudarna kommer att falla från sina piedestaler och varje lögn som 

ni har trott vara sann kommer att avslöjas för alltid. Då kommer du att se sanningen stiga strålande upp ur 

kaoset av förvirring och mörker. 

41 Den kungliga stjärnan med sitt ljus ger dig en uppfattning om vad sanningen är. Dess ljus lyser 

under dagen, och när det försvinner börjar natten. Sedan upptäcker människan, med hjälp av sin vetenskap 

och med hjälp av element av samma natur, ett ljus med vilket hon kan lysa upp nattens mörker, men det är 

så svagt att det försvinner och förgås så snart den kungliga stjärnans strålar återkommer. Ni har lyckats 

skapa ljus i natten, men vem kan med hjälp av sin vetenskap dölja solens ljus och skapa mörker på dagen? 

- Endast jag kan göra detta för att ge er ett tecken på min makt, precis som jag är den enda som kan 

producera verkligt ljus och även dölja det igen om det är min vilja. Även på det andliga området är jag den 

enda som kan få sanningens ljus att lysa där bedrägeri och lögn råder, som kan få livet att uppstå ur döden, 

som kan få kärlek till sin nästa, omvändelse och förlåtelse att uppstå ur hat, illvilja och förbittring, eller 

förnuftet att uppstå ur intellektets upplösning - med ett ord, som kan få ljuset att stiga över mörkret. Ja, 

människor, ljuset från min sanning kommer att lysa upp er värld, och denna långa andliga natt som ni har 

levt i kommer att ge vika. Något har redan börjat dyka upp, som en ny 

Gryning; det är ljuset som har väckt dig i denna tid med orden: Vakta och be, väck dina medmänniskor, 

bota dem så att de kan ta sig upp i strid och sök efter den som har gått vilse. Var ljusets lärjungar, så att ni i 

morgon, när ni har blivit mästare, kan föra vidare läror fulla av ljus. Att vara min lärjunge kräver ibland att 

man går så långt som till offer, men jag säger er att själens frid är värd mer än jordens välstånd. Var sanna 

ljusets barn så att var och en av era böner kan bli som en stjärna på er livshimmel, och så att allas bön - 

som bildas av era gemensamma tankar - kan bli som ljuset från en gryning. 

42 Elia lyser upp stigarna och fåren återvänder gradvis till hindret. När jag kom till varje hjärta, till 

människorna, hade Elia redan tagit kontakt med dem alla. 

43 Förbered er, lärjungar; jag vill inte att när smärtan når sin högsta grad i mänskligheten ska era 

tankar och ert förnuft skymmas som av en mörk kappa. Jag vill att mina lärjungar ska veta hur de ska 

kunna resa sig som starka i prövningens stund och kunna höra samvetets röst mitt i stormen. 

44 Mina barn, ni säger till mig i er okunnighet eller rädsla: "Herre, om du vill att vi ska komma till dig 

- varför låter du frestelser och incidenter korsa vår väg?" Men Mästaren svarar dig: Eftersom prövningar 

för in ljus i din själ - det enda sättet för dig att se, och det är nödvändigt för dig att se för att få kunskap. 

Förstå att det finns mycket att se i ert andliga liv, för som ljusets barn är ni arvtagare till min sanning. 

45 Ni kommer att vara pionjärer i nådens tid, därför är ert ansvar mycket stort. Grunden för ett sådant 

stort verk måste vara stark så att min gudomlighets helgedom kan resa sig på den. Jag avslöjar för er en 

stor del av vad framtiden har att erbjuda detta folk. På detta sätt kommer ni inte att stirra på mig som är 

evigt gömd i mysteriet. 

46 Fundera i mitt ord så att ni kan förandliga er själva, för om ni inte går till botten med denna 

undervisning kan ni falla offer för en ny fanatism. Förstå, lärjungar, att i förandligandet finns det inget 

utrymme för fanatism, inte heller för fördomar, avgudadyrkan eller vidskepelse. Spiritualism betyder 

andlig attityd, spiritualisering betyder själens frihet, för den som uppnår den har frigjort sig från det 

materiella, frigjort sig från köttets passioner, levt offer och försakelse i rätt bemärkelse. O folk som har 

hört mig så ofta, tiden för att fullborda Mitt Ord är redan nära, men jag ser att ni inte förstår Min 

undervisning, än mindre förbereder er och tolkar korrekt de läror som Jag har gett er. 
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47 Du sover sött och litar på min kärlek. Men jag säger er: Vakta och be, så att det inte är smärta som 

väcker dig - inte den smärta som jag skickar dig, för den är något som inte kommer från mig. Smärtan har 

sitt ursprung i människan som ett resultat av hennes olydnad. - Allt talar till dig om mig och min kärlek: 

naturen, det yttre livet, det inre livet, hela skapelsen, de är som ett pekfinger som visar dig oändligheten 

som ett mål som du bör rikta dina steg mot. När du tänker på allt detta, tänker du då inte på din egen död? 

- Är du inte medveten om att varje dag du lever är ett steg som för dig närmare själens hem? Hör och 

förstå, för där många ser döden är livet, där de ser mörkret är ljuset, där de ser ingenting är allt och där de 

ser slutet är evigheten. Hur många människor liknar inte i sin slarvighet små barn som leker sina barnsliga 

lekar utan att tänka på framtiden. 

48 Människor som i era hjärtan har ljuset från erfarenheten av det här livet och i era själar ljuset som 

evolutionen har lämnat efter sig under olika liv på jorden - varför ägnar sig er själ åt det som är onödigt för 

den, och varför gråter ni ofta av skäl som inte förtjänar er smärta? 

49 Sök sanningen i allting; den finns på alla sätt, den är klar och tydlig som dagsljuset. 

50 Gå och tala om dessa läror till dina medmänniskor. Jag förbereder redan provinserna för att ta emot 

de goda nyheterna. Men jag ser att du fortfarande är rädd för konfrontationen, för dina släktingars åsikter. 

Vissa fruktar sina föräldrar eller sina bröder och systrar mer än Guds dom. Är ni rädda för att de anser att 

ni är felaktiga, att de kallar er för förrädare eller bedragare? - Sannerligen säger jag er att jag har placerat 

en sådan ädelsten i er ande att ett ord från er kan övertyga dem som ni fruktar så mycket. 

51 Ni ser världens rika, de lärda, de mäktiga, filosoferna, vetenskapsmännen, prästerskapet i olika 

samfund och makthavarna som alla är alltför stora, och jag säger till er: Du behöver inte denna storhet för 

att kunna tala om min sanning. Du behöver inget av detta för att vara stor, för sann storhet, som är andens 

storhet, behöver varken guld, mänsklig vetenskap eller titlar. Där själen inte uttrycker sig med kärlek finns 

ingen sann storhet. Vet ni ingenting om monarker som sitter på sina troner i dag och bär med sig sitt 

elände i morgon? Känner ni inte till forskare som korrigerar det som de tidigare har utropat som sanning? 

Har du aldrig sett en vacker, beundrad och åtråvärd kvinna som senare gick i trasor? - Förväxla därför inte 

eviga värden med tillfälliga mänskliga fåfängligheter. 

52 Ta upp ditt kors och följ mig. Bär den på ditt hjärta och var inte rädd. Gå steg för steg; lämna mitt 

ord i hjärtan som ett ljusspår. Förlåt dem som har sårat dig. Men om du skulle falla och de hånar ditt fall, 

så oroa dig inte, för nu kommer Kristus som talar till dig att vara en hjälp för dem som tar mitt kors. 

53 Hör folket, 1950 är redan nära, och den Eviges vilja kommer att ske. Ni får inte vara splittrade vid 

denna tidpunkt, för ni känner inte till de prövningar som närmar sig. Här, där jag har förberett ett folk för 

att ta emot mitt ord vid denna tid, får det inte råda någon förvirring. Fram till dess måste detta folk förenas, 

och dess män och kvinnor ska då göra sin ande redo för Min sista proklamation, i vilken de kommer att 

höra Mina sista ord som kommer att säga till er: Jag väntar på er i himlen! 

54 Om ni förbereder er på detta sätt kommer ni snart att känna hur ljuset från Min Ande kommer över 

er utan mänskliga mellanhänder eller röstbärare som kommunicerar med lärjungarna från ande till ande. 

Då kommer ni att ha renodlat era andakter i en sådan utsträckning att era medmänniskor kommer att bli 

förvånade när de känner igen andligheten hos mina nya lärjungar, en andlighet som kommer att vittna om 

den inre kult som ni praktiserar. 

55 Då kommer mänskligheten att inse att den tid som profeterades för tusentals år sedan, då min 

återkomst skulle äga rum, är den nuvarande tiden, för människor kommer att kunna se själva att det 

gudomliga ljuset är utgjutit över allt kött och all ande. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 122 
(proklamerad 1944) 

1 Glöm för några ögonblick världens otidigheter medan du hör mitt ord, så kommer din ande att 

skåda ljuset i denna tid när det stiger upp. 

2 För många människor är dessa timmar fulla av smärta och död, men för dig är de fulla av fred och 

hopp. Men lita inte för mycket på dina meriter, för besöken kan också överraska dig. Det är jag som har 

gett er denna frid så att ni kan närvara vid mina manifestationer, tränga in i mitt ord och praktisera min 

undervisning. Jag har gett er tid att höra och förstå mina läror, men jag ser att ert förstånd inte har gått 

bortom det jordiskt-materiella, och därför har ni inte upptäckt innebörden av mina läror. I denna brist på 

förståelse liknar ni mänskligheten som, trots att den har konkreta bevis på Min rättvisa vid varje tillfälle, 

inte stannar upp ett ögonblick för att reflektera och på så sätt förstå innebörden av dessa händelser. 

3 Jag vill att ni ska öppna era ögon för verkligheten i den tid ni lever i så att ni kan be för världen. 

Den tid som tillkännagavs i andra tidsåldrar, då det godas kamp mot det onda skulle äga rum, är den 

nuvarande. Lärjungar, lägg er inte ner för att sova i väntan på en annan epok. Ni är ljusets barn till vilka 

jag avslöjar stora läror så att ni kan bli en troens fackla bland människorna. 

4 Ni bör gå till era medmänniskor som sover när det gäller andliga uppenbarelser, och ni bör 

broderligt väcka dem med vänliga ord och få dem att förstå att orsaken till den lidandets bägare som 

mänskligheten håller på att tömma är att anden har tillåtits bli bortglömd. 

5 Om människor verkligen tror att trädets blad inte rör sig utan Guds vilja, då kommer de att känna 

min närvaro i alla steg i sina liv. Vissa kommer att känna att jag kommer som Fader, andra som Mästare 

och åter andra kommer att känna att jag kommer som Domare. 

6 Ni har tvingat mig att gå ner i ert mörker för att söka er. Jag har varit närvarande under era 

vandringar för att göra mig känd i alla själar. Liksom herden som går ner i den djupaste avgrunden för att 

leta efter det förlorade fåret, har jag gått ner i den mörkaste ravinen som människorna har fallit ner i. Ni 

som hör mig nu bör ha en sann förståelse för den timme av rättvisa och gottgörelse som ni lever i. Kom 

ihåg att om ni envist framhärdar i okunnighet så kommer mörkret som omsluter världen att bli ännu mer 

ogenomträngligt. Ni vet inte hur mycket tid som skulle gå innan själarna kunde ta emot en ljusstråle. 

7 För närvarande skickar jag själar till jorden som jag kan kalla förstfödda i lagen, eftersom de tillhör 

dem som fick mina första uppenbarelser. Jag berättar inte vilka de är, var de finns eller vad de gör, för om 

du skulle känna igen dem skulle du kunna falla in i avgudadyrkan eller förvirring. 

8 Till detta folk som dag för dag växer i sökandet efter min undervisning säger jag att de ska leva i 

enhet så att de kan närma sig mig på detta sätt. Om ni inte anstränger er, hur kan ni då bli lärare i andliga 

läror? 

9 Kärleken är det frö som jag anförtror dig att så i världen. Se hur torra fälten är, det finns inget 

broderskap, ingen vänskap och ingen respekt längre. Det frö som har grott är hat och ambitioner, vars 

frukter ni redan kan se: krig, förstörelse, elände och död. 

10 Efter den period då jag har gett er mitt ord, tycker ni inte att det är rättvist att Mästaren frågar er 

vad ni gör i denna epok då nationer och folk borde söka ett bättre liv och sluta slåss mot varandra? Vad är 

ditt arbete? 

11 Även om jag har kommit för att ge er, nöjer ni er inte med att bara ta emot. Kom ihåg att den frid 

som jag ger dig inte bara är för dig, utan för många av dina medmänniskor. Stå inte vid sidan av den stora 

striden, förstå att jag utrustar er till soldater. 

12 Väntar du på att världen ska skapa fred? Med vilken säd skulle den kunna åstadkomma det, 

eftersom människans lag nu väger tyngre i själarna än Guds lag? 

13 Lura inte er själva: i människornas hjärtan finns varken kärlek eller strävan efter förandligande. 

Därför saknas grunden för att bekräfta deras fred, deras hem, deras jobb eller deras form av dyrkan av min 

gudomlighet. 

14 Snart kommer det att råda fred i världen, och när detta sker kommer ni att tacka mig, mitt folk, för 

ni kommer att tänka att det skedde genom att ni fullföljde ert andliga uppdrag. Då kommer jag att säga till 

er: Öppna ögonen, den fred som världen har uppnått kommer inte att bestå, för den är inte sann. Jag ska 

förgöra den med mitt rättvisans svärd, precis som jag förgör allt som är falskt. Den fred som jag talar till er 
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kommer att vara en uppenbar fred, för den kommer att bygga på ömsesidig rädsla. Sann fred kan inte 

komma från oärliga hjärtan, den kommer senare; den kommer att stiga ner från himmelriket till 

människornas hjärtan. 

15 Om du vill förkunna profetior för världen kan du göra det. Var inte orolig, för jag lurar dig inte. 

Om ni vill säga till era medmänniskor att den fred som nationerna snart kommer att skapa inte är 

uppriktig, så kommer ni inte att göra fel, för jag kan inte göra fel. Snart kommer ni att uppleva ankomsten 

av det som jag meddelar er under detta år 1944. Kriget, de ambitiösa materiella strävandena kommer att 

upphöra, men senare kommer religionernas, doktrinernas, ideologiernas och filosofiernas "krig" att uppstå. 

Denna andliga kamp kommer att tjäna till att finna sanningens väg. 

16 Så måste det ske för att mänskligheten ska kunna öppna ögonen, avslöja de falska gudarna och 

bryta slaveriets kedjor. 

17 När denna kamp är över, när lugnet återvänder och de som ber i ödmjukhet går in i sig själva och 

ångrar sig, kommer ni att se en offergåva stiga upp från deras hjärtan som blomdoften, och den kommer att 

vara till den ende Guden. 

18 Jag skall få denna värld att återuppstå efter att ha befriats från sin spetälska; jag skall också få livet 

att uppstå ur döden. Jag ska få försoningens frukter att växa fram ur hatet och förnuftet ur dårskapen. 

19 Fram till dess fortsätter ni att öka, både i antal och i kunskap och dygd. Jag ger er vapen så att ni 

kan stå fast och gå framåt. 

20 Det hörn av jorden där du bor är gynnsamt för ditt uppdrag. Det har en likhet med det "förlovade 

landet" för Israels folk under den första epoken. Men var inte förtjusta i jordens rikedomar, för ni måste 

komma ihåg att staden Jerusalem jämnades med marken av sina fiender och att till och med Salomos 

tempel förstördes. 

21 Ert land är som det som gavs till Israels folk. Men det var inte heller det landet för Anden, och inte 

heller är detta det andra Jerusalem, för den andliga staden är inte av denna värld. 

22 Fortsätt att vara gästfria, som Abraham var. Förbered er så att främlingen kan sätta sig till bords 

och äta vid ert bord och vila under ert tak. Bär Min kärlekens balsam i dina händer så att du kan bota den 

sjuke, få honom att känna Min tröst och återfå sin hälsa. Ni är det folk som den levande och osynlige 

Guden alltid har talat till, men också det folk som alltid har låtit sig påverkas av andra folks avgudadyrkan. 

23 Nu har jag kommit för att befria er från fanatism och vidskepelse, för att påminna er om den 

andliga vördnaden av er Fader, så att - när nationerna vänder sina blickar mot detta folk och stora skaror 

närmar sig - de kan bli förvånade över att finna moral, dygd och andlighet bland er. 

24 Ta med dig i din ande denna lektion som jag har gett dig, så att den kan tjäna dig som förberedelse. 

25 Ingen gör uppror mot tanken på att behöva återvända till den här planeten i en annan kropp, och 

ingen har åsikten att reinkarnation är ett straff för själen. Alla själar som är avsedda att leva på jorden har 

varit tvungna att gå igenom reinkarnationens lag för att kunna uppnå sin högre utveckling och utföra den 

uppgift som jag har anförtrott dem. 

26 Det är inte bara de mindre utvecklade själarna som måste inkarnera igen, utan även de högt 

utvecklade själarna kommer tillbaka gång på gång tills de har slutfört sitt arbete. 

27 Elia är den störste av de profeter som kom till jorden, men trots de stora gärningar han utförde och 

de stora bevis han gav (att Gud finns) var han tvungen att återvända till denna värld i en annan tid, i en 

annan kropp och med ett annat namn. 

28 Denna kärlekens och rättvisans lag var länge okänd för människorna, för om de hade känt till den 

tidigare hade de kanske varit förvirrade. Ändå gav Fadern er vissa uppenbarelser och tecken som var ljuset 

före denna tid för att klargöra alla mysterier. 

29 Din själs förflutna med dess olika existenser på jorden är förbjudet för dig. Jag har bara avslöjat 

sanningen om reinkarnationen för er eftersom den kommer att ge er en mer verklig uppfattning om den 

gudomliga barmhärtigheten och rättvisan, och den kommer att väcka hoppet hos de oärliga, hos syndarna, 

hos dem som slösar bort livet i onödan, om ett nytt tillfälle där de kan rätta till de fel de begått. 

30 Idén om evig död eller evig fördömelse förintas för alltid genom denna uppenbarelse, och både 

själen och människohjärtat jublar och prisar den gudomliga godheten så snart de har förstått denna 

sanning. 
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31 Tidigare avslöjades detta inte för er eftersom ni inte var tillräckligt mogna för att förstå det, och om 

ni nu har fått veta det och ändå inte har någon klarare uppfattning om vem ni brukade vara, är detta 

ytterligare ett bevis på att ni ännu inte har utvecklats långt. 

32 När människor älskar och vet hur man förlåter varandra, när ödmjukhet är närvarande i deras 

hjärtan och de har uppnått att andan segrar över materien, kommer det inte att vara köttet, världen eller 

passionerna som utgör den täta slöja som hindrar dig från att se vägen bakom eller framför dig. Tvärtom 

kommer det "kött" som förandligas genom att följa min undervisning att bli som en tjänare - lydigt mot 

samvetets instruktioner - i motsats till vad det är idag: ett hinder, en snara, en blindbindel för andens ögon. 

33 För närvarande förundras ni när ni upplever en början av synens gåva som låter er se något från det 

förflutna eller som ger er en uppenbarelse om framtiden, medan jag säger er med säkerhet att denna 

andliga syn borde vara ständigt närvarande, precis som synen i era fysiska ögon under livet på jorden. 

34 Det är nödvändigt att vandra lite längre på Min väg så att ni kan nå dessa höjder och er själ, 

samtidigt som den skördar alla frukter av sina tidigare erfarenheter inom sig, kan frigöra sig, glädjas och 

uppbyggas i sin egen varelse. 

35 Tänk: Om det redan fanns mycket ljus i din själ, borde det finnas mycket frid i ditt hjärta. 

36 Lyssna inte på dem som vill skrämma dig för att du utforskar det som har med anden att göra, för 

det är de som vill fortsätta att slumra i okunnighetens sömn. 

37 Ni har gett mer betydelse åt många delar av ert materiella liv än åt det som rör er själ, och därför 

har ni skapat en omvänd och substanslös värld. Men timmen har kommit då du kommer att intressera dig 

livligt för det som är väsentligt för din existens, och när detta sker kommer du att ge liv och sann skönhet 

åt din existens. 

38 Men jag måste säga er: Även om livet i den här världen når höjderna av dygd och rättfärdighet, 

kommer det inte att vara här som ni kommer att finna ert perfekta hem. Din passage genom denna dal på 

jorden är tillfällig, den är bara till för att tjäna dig som en smältdegel, en skola, en lärobok för att uppnå en 

uppåtgående utveckling av din själ. 

39 Det finns andra, högre hem i er Faders hus som jag har förberett för er att bo i. 

40 Saliga är de som tänker på dessa ord och tror på dem och som lägger sitt liv i ordning för att göra 

det bra för sin själ, för de kommer att skörda frukten av dem i evigheten. 

41 Älskade människor, ni kan med säkerhet säga att allt som har hänt i den här världen har 

tillkännagivits eller profeterats för er i tidigare tider. 

42 Det ord som människan hörde genom mina profeters mun var min röst. De talade inte av egen vilja 

utan på grund av den gudomliga viljan. 

43 Den sanna tolkningen av mina förutsägelser, tillkännagivanden och löften som jag ger dig när du 

upplever att mina ord blir sanna vid rätt tidpunkt. 

44 Hur många och olika tolkningar har ni inte gett de gudomliga uppenbarelserna! Du känner bara till 

sanningen när jag låter mitt ord bli verklighet. Många av profetiorna har redan förverkligats, andra äger för 

närvarande rum inför era ögon och andra väntar fortfarande på sin tid. 

45 Jag utbildar och sänder fortfarande nya profeter genom vilka jag kommer att avslöja stora mirakel 

för er, och samtidigt kommer de att tillkännage för er närvaron eller närheten av det som tidigare har 

indikerats för er. 

46 De gamla profetiorna kommer att bekräftas av de nya profeterna. Alla som känner denna gåva 

inom sig, be, observera och förbered er för att tala sanning. Om du gör det kommer du att se att vissa 

bekräftar det som andra meddelar. Detta är vad som hände när profeterna i det förflutna fullföljde sitt 

uppdrag, även om vissa kom till en epok och andra till en annan. 

47 Oroa dig inte om du ibland inte förstår vad du får i inspiration eller vad dina läppar säger. Till och 

med de gamla profeterna kunde ofta inte förstå vad deras munnar talade. 

48 Jag kommer att hälla ut mitt ljus över dem som tar emot ditt vittnesbörd, och i sinom tid kommer 

jag att låta var och en av dina förutsägelser gå i uppfyllelse. Ve dem som inte talar sanning, för även de 

kommer att upptäckas i sin tid. Då kommer de inte att hitta något i sitt kött eller sin ande för att tvätta bort 

sin skam och betala sin skuld. 

49 Vem kommer att döma de falska profeterna? Sanningen, för det är ljuset som når dessa hjärtan 

genom samvetet. 



U 122 

68 

50 Sanningen söker alltid efter rena hjärtan för att kunna avslöja sig själv. Rensa ditt så att detta kan 

bli ljus i mitt folks ord, tankar och verk. 

51 Med en kärleksnyckel som jag har, öppnar jag era hjärtan. Jag har funnit dig slapp, jag har 

överraskat dig när du vandrade på din livsväg med ett trögt steg. Jag kom för att få er att inse att ni är 

budbärare av min gudomlighet. Detta är vad Faderns ord, han som blev människa i den andra tidsåldern, 

säger er. 

52 Inte bara en gång, utan flera gånger och på olika sätt tillkännagav och lovade jag mina lärjungar att 

jag skulle komma tillbaka. Jag förutspådde dem de tider som skulle förkunna min ankomst: Tecken i 

naturen, händelser i mänskligheten, världskrig, synd på sin högsta utvecklingsnivå. Men för att världen 

inte skulle luras att förvänta sig att jag skulle komma tillbaka som människa, lät jag dem veta att Kristus 

skulle komma "på moln", det vill säga i Anden. 

53 Detta löfte har uppfyllts. Här är Mästaren i Anden som talar till världen. Här är fredens Herre och 

ljusets rike, som bildar en omätligt stor ark i vilken människorna kan ta sin tillflykt och rädda sig själva 

som i den första tiden när Noa byggde arken för att rädda människosläktet. 

54 För att du ska kunna göra framsteg och vara uthållig i min lära kommer jag att visa dig innehållet i 

många mysterier i all enkelhet. Livets bok, som är förseglad med sju sigill, är ett inkognito för dig, för det 

sjätte sigillet är nu löst, och dess innehåll är det som belyser din tid. Allt har varit ett mysterium för dig, 

och jag vill inte att det ska vara det längre. Jag har redan berättat för er att de sju inseglen är de sju 

gudomliga uppenbarelser som jag har gett till människorna, av vilka ni för närvarande får den sjätte, men 

ni saknar fortfarande den sjunde. 

55 Ni vet att Roque Rojas grundade sju samhällen som han gav namnen på sigill, och att det sjätte av 

dem symboliskt sett var som ett fruktbart träd som förökade sina grenar. Du vet också att en ny tidsålder 

inleddes 1866. Men du vet ännu inte hur du ska ordna dina idéer. Vissa har velat gå till botten med dessa 

läror, men deras tolkning har varit felaktig eftersom den begränsar och inkluderar det eviga och gudomliga 

i det mänskliga och materiella. Men innan denna avvikelse sprider sig kommer jag att skingra 

mänsklighetens mörker med ljuset från mina uppenbarelser. 

56 Jag har förberett denna jordfläck som ni trampar på så att mitt gudomliga ljus kan sänka sig över 

dess invånare vid denna tidpunkt. Här har jag påmint er om den gudomliga lag som jag lärde er som Fader 

under den första eran. Här har jag upprepat mitt ord som jag har gett er som Jesus, den sanna andens sång, 

och jag har gett er sanningens ljus som klargör varje mysterium och förklarar varje lektion som ni inte har 

förstått. 

57 Jag ska återuppbygga mitt tempel, ett tempel utan murar och torn, för det finns i människans hjärta. 

Babelstornet skiljer fortfarande mänskligheten åt, men dess grundvalar kommer att förstöras i 

människornas hjärtan. Avgudadyrkan och religiös fanatism har också byggt sina höga torn, men de är 

svaga och måste falla ihop. I sanning säger jag er att mina lagar - gudomliga såväl som mänskliga - är 

heliga och att de själva kommer att döma världen. Mänskligheten tror inte att den är avgudadyrkande, men 

sannerligen säger jag er att den fortfarande dyrkar guldkalven. 

58 Jag är ande, jag är gudomlighet och ljus. Vakna, öppna dina ögon, skåda mig och hör min röst. 

Den förbindelse som ni har idag med min Ande genom mänsklig förmedling är inte den mest perfekta, och 

därför kommer tiden för kommunikation från ande till ande att börja, när ni kommer att höra er Faders 

röst. 

59 I den andra eran mötte jag den blinde och gav honom syn, jag fick den lame att gå igen, jag 

uppväckte de döda. Nu finner jag en ännu större förtvivlan i världen, för jag ser tusentals blinda, döva, 

spetälska och andedöda. Även om jag kommer till er med rättvisa, kommer jag också till er full av kärlek, 

för jag kommer aldrig att sluta betrakta er som mina barn och jag kommer alltid att betrakta er som små 

barn. 

60 Människor, kommer ni att följa mig på den väg som jag har stakat ut för er för länge sedan med 

mina verk och mitt exempel? Det är sant att det är en väg som kräver uppoffringar, men i slutet ligger "det 

utlovade landet". Inte ens i denna tid kommer jag att förblinda er med den falska glamouren av mänsklig 

rikedom. Din Mästare kommer endast att visa dig dygdens prakt. "Mitt rike är inte av denna värld", sa jag 

till er - av denna värld av fåfänga, själviskhet och lögner. För sannerligen, säger jag er, regerar jag i 

fulländning. 
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61 Den sista länken i kedjan, som kommer att bildas av de 144 000 märkta, kommer att få det 

gudomliga tecknet på sin ande år 1950. Från dem kommer budbärare, profeter och lärjungar att komma ut 

i nationerna, som med sin undervisning, sin bön och sitt exempel kommer att ge mänskligheten fröet till 

ett nytt liv. 

62 Det Ord som du hör nu kommer att upphöra, och den lycka du upplever idag när du lyssnar 

kommer också att upphöra. Om ni fortfarande vill njuta av min närvaro andligt som ni gör nu, räcker det 

att ni fördjupar er och ber om min kärlek. 

63 Tro inte att jag är borta eftersom ni inte längre kommer att höra mig genom dessa röstbärare, och 

ni får inte förlora den vördnad och den förberedelse som ni har idag när ni hör mitt ord. Var medveten om 

att jag kommer att följa dig vart du än går, att jag kommer att titta på ditt arbete i mina vingårdar och 

rådfråga ditt samvete om varje steg du tar. 

64 Jag förbereder er för detta eftersom jag vet att efter denna förberedelsetid kommer falska röstbärare 

att resa sig och förkunna att Mästaren fortsätter att ge sitt ord i denna form, och jag vill att ni befriar er 

från denna förvirring som kommer att orsakas av dem som tror att de är vakna men som i själva verket 

sover och som, i tron att de tjänar mig, i själva verket tjänar sig själva. 

65 Jag meddelar er att den timme då denna förening avslutas kommer att vara ett folks 

uppenbarelsetimme, för var och en av er kommer vid den tidpunkten att manifestera det som han eller hon 

bär på av frö i sitt hjärta och av framsteg i sin ande. På så sätt kommer var och ens böjelse att bli synlig, 

hans förståelse, hans lydnad och hans förandligande. 

66 Jag vet att en del kommer att vanhelga mina dekret och av den anledningen kommer de att stanna 

upp i sin utveckling och hamna i villfarelse, och på så sätt stoppa framstegen i det uppdrag som de har 

påbörjat. Men efter en tid kommer minnet av mitt ord, min undervisning och mina profetior - i vilka jag 

varnade er för allt som skulle ske - att stiga upp igen från anden till medvetandet och få dem som har skiljt 

sig från lydnadens väg att återvända till den. 

67 Det är ingen som säger det just nu: "Herre, jag ska inte vända dig ryggen, jag ska inte vara olydig 

mot dig." - Lova inte Mästaren något som många av er inte kommer att hålla. 

68 Bevaka och be, frigör ditt hjärta från materialism, rena det från själviska intressen och passioner. 

Studera min undervisning så att du inte är likgiltig i den här timmen och kan ta nästa steg med modig 

rättfärdighet. 

69 Jag ber er inte att avlägga löften, utan att fullfölja ert uppdrag. 

70 Behåll mitt ord i ditt hjärtas hemlighet så att du i morgon inte kan förneka mig genom dina 

gärningar eller dina ord och säga att jag inte har påpekat för dig det som du mycket väl vet att jag har 

upprepat för dig otaliga gånger. 

71 En del säger i sina hjärtan: "Mästare, kommer vi att kunna förneka dig, trots att du har kommit för 

att återuppväcka oss till det sanna livet?" 

72 Jag säger er att ni ännu inte kan lita helt på er själva eftersom er kärlek och er tro fortfarande är 

små. 

73 Ni måste studera Mina läror ihärdigt så att era dygder utvecklas, och när prövningens stund - som 

redan närmar sig - kommer, kommer ni att ha Mitt Ord närvarande och ni kommer inte att misströsta för 

ett ögonblick. 

74 Se, lärjungar, med vilken kärlek jag uppmanar er att förbereda er. Om du faller i morgon kommer 

du inte att kunna säga: Herren hade inte gett oss några indikationer på att han skulle lämna oss. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 123 
1 Mitt ord strömmar outtömligt ut över dig. Jag är Kristus, som bodde bland människorna i den 

andra tidsåldern och som återigen kommer ner till er för att vittna om sig själv och uppfylla sitt löfte och 

sitt ord; på den tiden bekräftade jag med mina gärningar den lag som Fadern dikterade till Moses, som inte 

handlade enligt sin egen eller människornas vilja, utan enligt den Eviges vilja; därför säger jag er: om jag 

inte upphävde det som Moses talade, så kommer jag inte heller att upphäva det som jag nu lärde er i Jesus. 

2 Jag är med er, för det har jag lovat och meddelat mina lärjungar när jag vid ett visst tillfälle var 

omgiven av dem och de frågade mig på följande sätt: "Mästare, du sa att du skulle ge dig av, men att du 

sedan skulle komma tillbaka. Säg oss, när kommer det att ske?" Jag såg att deras enkelhet och önskan om 

kunskap fick dem att undersöka sin Herres hemliga råd. Ändå talade jag kärleksfullt till dem: "Den dag är 

sannerligen inte långt borta då jag skall återvända till människorna", och jag fick dem att förstå att min 

närvaro då skulle vara i Anden, och samtidigt tillkännagav jag för dem de tecken som skulle förkunna min 

nästa ankomst. Dessa tecken skulle vara krig, kaos och stort lidande över hela jorden. Men sannerligen 

säger jag er, mitt i kaoset var det just detta som var min ankomst vid denna tid. Här är jag, ni människor, 

med ett budskap om ljus och fred för er själ, från vilket jag nu kommer att göra en (andlig) ark som alla 

troende människor som vill rädda sig själva kommer att gå in i, där mänskligheten kan finna en fristad. 

Denna ark kommer att bli fast etablerad genom tron, hoppet och kärleksfullheten hos dem som följer mig, 

och den kommer att ha en andlig likhet med den ark som anförtroddes åt Noa när naturkrafterna släpptes 

lös. 

3 I vilken tid lever du? Tänk på det och var medveten om att jag har gett er min undervisning i tre 

tidsåldrar. Den första var lagens, den andra kärlekens och den tredje, som är den nuvarande, motsvarar 

visheten. 

4 En enda Ande, som är min, har alltid varit med er. Men om jag har uppenbarat den i tre olika faser, 

kom ihåg att de former i vilka jag manifesterar mig själv i hela skapelsen är oändliga och samtidigt 

perfekta. 

5 I den första tiden lärde ni känna Fadern som domare och lagstiftare. Under den andra tiden gjorde 

jag "mitt ord" till människa i Jesus, och hans ord talade med gudomlig sanning. Kristus är "Ordet", samma 

som sade till människorna: "Den som känner Sonen känner Fadern." Nu befinner ni er i den tredje tiden, 

då jag häller min visdom över er. 

6 För att uppfylla mitt löfte har jag kommit i andevärlden, på det symboliska "moln" som era själar 

bildar när de lyfts upp till mig, och jag bygger det sanna templet i människornas hjärtan. 

7 När ni hör Mig genom dessa röstbärare, tro inte att Min Ande tar plats i denna lilla och orena 

kropp. Jag har redan berättat för er att det är ert intellektuella organ som en stråle av mitt ljus faller ner på, 

vilket är gudomlig inspiration, vilket är visdom och kärlek. 

8 Förstå underverket i denna kommunikation och inse att genom dessa obildade varelsers 

förståelseorgan och deras läppar kommer Ordet som upplyser de okunniga och 

syndare, så att han i hans hjärta skapar ett hem värdigt Gud och ger honom trons nyckel som öppnar porten 

till vishet. 

9 Med oändligt tålamod väntade jag på den tid då din själs utveckling skulle göra det möjligt för dig 

att förstå Min kommunikation genom röstbärarens sinnesorgan, som en förberedelse för den perfekta 

föreningen mellan Min Ande och din Ande. 

10 Detta är anledningen till att röstbäraren uttalar Mitt Ord utan att hans hjärna blir trött eller hans 

hals hes. För det är jag som rör dessa läppar för att låta mitt rop nå folket. Jag inbjuder dem att vila i 

skuggan av livets träd och äta det eviga livets frukt. 

11 Återigen bär jag mitt kors, för jag måste gå min väg bland synder, ohederligheter, äktenskapsbrott, 

materialism, hån och tvivel, om ni tänker på att jag gör mig själv känd genom varelser som inte alltid vet 

hur de ska renodla sina sinnen och rena sina hjärtan, och att jag å andra sidan presenterar min 

manifestation och mitt ord för människor av alla trosbekännelser och med alla inre förutsättningar. Men 

förtjänsten är just att låta vatten sprudla ur dessa stenar, vilket är människors tillit och kärlek till varandra. 

Det är därför jag berättar för er att jag går steg för steg genom folkmassan och bär mitt kors på mina axlar. 
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12 Detta är den tid då själen vaknar upp till nytt liv, som ett litet barn som vaknar upp och gråter, men 

dess gråt tystas snabbt av föräldrarnas vaggvisa smekningar. 

13 Vad skulle du göra om du bara hade livet i kroppen och döden i själen? Vilka gärningar som är 

värdiga mig skulle du kunna utföra, och vilket hopp om odödlighet skulle du då kunna hysa? Hur många 

"döda" har jag inte uppväckt under denna tid, och hur många "blinda" har inte sett mitt ljus! 

14 Vakna helt och hållet, bli innehavare av mitt ljus, men inte bara på grund av min kärlek, utan också 

genom din ansträngning och din vilja. Genomträng de läror som talar till dig om evigheten; de är 

ljusstrålar som din själ behöver. Mellan himmel och jord finns band som synden och människans ondska 

inte kan bryta. Ett av dessa band är min andliga förening med er. 

15 Mitt kors är inte tungt, men ni måste alltid vara medvetna om att varje andligt arbete kräver ett 

offer. Jag kommer att vara som en outtröttlig pilgrim som följer dina steg överallt tills du kommer fram till 

löftets land. 

16 Jag har inte förblindat er med guldets glitter eller med liturgiska ceremoniers prakt. 

17 Min kärlek är den gåva jag erbjuder dig och mitt ord är den bästa skatten. Jag erbjuder ödmjukt din 

själ vad jag har i beredskap för den, för "mitt rike är inte av denna värld". 

Världen." 

18 De människor som lyssnar till mig är verkligen israeliter, men inte i ras utan i ande, och jag 

fortsätter att sända dem till jorden så att de kan vara som en kedjelänk mellan min ande och 

mänsklighetens ande. 

19 Bland detta andliga folk finns de 144 000 som är märkta av mig, så att de kan vara ljuset som 

upplyser vägen för den stora skaran, precis som Levis stam gjorde under den första epoken när Israel gick 

igenom öknen. Din gottgörelse samtidigt som din omvändelse har renat dig och din ödmjukhet har gjort 

dig värdig. Gå rent på detta sätt genom världen, och jag försäkrar er att er jordiska resa är som ett 

fruktbärande regn, så att mitt frö kan gro i era medmänniskors hjärtan. 

20 Stor kommer din möda att bli, för människornas hjärtan är vanställda av ondska. Men ingenting 

kommer att överraska dig, för jag har förberett dig för strid. 

21 I det ögonblicket översvämmade jag era hjärtan med kärlek och frid, och genom detta kände ni er 

nöjda och lyckliga. 

22 Jag har inte erbjudit er materiellt bröd, och ändå har ni varit i gemenskap med min Ande. 

23 När ni i dag minns den första epoken minns ni att folket i tider av brist fick manna som var 

närande mat så att folkmassan inte skulle gå under. Idag ger mitt ord dig näring och stöd i besöksdagarna. 

Hur ofta har du inte velat dra dig tillbaka eller fly på grund av bristande tro? Men jag har fått er att känna 

min närvaro mitt i era livets öken. 

24 Sannerligen säger jag er: Jag är alltid med er i alla era prövningar. 

25 Den som har tro, även om den är liten som ett senapsfrö, behåll den och låt den växa. Välsignad är 

den själ som har tro! Hur många finns det inte som - eftersom de inte vet att de bär mig i sin kropp - söker 

mig utan att veta hur de ska hitta mig. Hur många är det inte som - trots att de har blivit upplysta av mig - 

inte får inspiration eftersom de inte har öppnat sina hjärtan för att njuta av en sådan värdefull gåva. 

26 Israel, du är återigen min budbärare. Jag hade lovat att återvända, och här har mitt ord blivit 

verklighet. Jag tillkännagav min återkomst till er bland änglar och på ett moln. Men om ni vet hur man 

utforskar och tolkar rätt, kommer ni snart att veta vilka änglarna är som jag talade till er om, och vad 

molnet är som jag meddelade. 

27 Elia förberedde era sinnen genom att säga till er: "Var beredda, för Mästarens ankomst är nära, och 

tillsammans med honom kommer ni att uppleva mirakel, andliga härligheter och betydelsefulla händelser i 

universum." Men endast en liten del av mänskligheten väntade på att dessa profetior skulle uppfyllas och 

undrade om Herrens närvaro redan var nära förestående, eftersom tecknen redan hade inträffat. 

28 När Min Ande sedan var närvarande för att avslöja sig själv i den tredje tidsåldern, kallade Jag en 

efter en av er för att bekräfta er tro på att detta är tiden för Min återkomst och för att uppmana er att sträva 

andligt uppåt tills ni uppnår andlig förening med Mig. 

29 Men om era medmänniskor missbedömer er för att ni hör mig och följer mig, om ni blir förtalade, 

frukta inte. Stäng öronen för prat och meningslösa ord. Förvänta dig inte att bli förstådd i världen. Den 
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enda som kan tillfredsställa din längtan efter visdom, fred och kärlek är jag. Men för att uppnå detta måste 

du överlämna dig till mig och jag kommer att ge dig frid och hälsa. 

30 Be mer med anden än med kroppen, för för att få frälsning räcker det inte med ett ögonblick av bön 

eller en dag av kärlek, utan det krävs ett liv av uthållighet, tålamod, generösa gärningar och att följa mina 

bud. För detta har jag gett dig stora förmågor och empati. 

31 Mitt arbete är som en frälsningsark som bjuder in alla att komma in. Den som lyder mina bud ska 

inte förgås. Om ni låter er ledas av mitt ord kommer ni att bli frälsta. 

32 Detta frö som jag har fört till hjärtan kommer att bära frukt och ge näring åt mänskligheten. Men 

jag säger er att ni måste vara ihärdiga så att de verk som inte har blommat kan blomma. För allt som har 

sitt ursprung i kärlek och tro tenderar att växa. Tro, kärlek och god vilja bär frukt många gånger om. 

33 Jag vill att de starka ska hjälpa de svaga, att de friska ska ge hälsa, att ni ska dela med er av frukten 

av era gåvor till era bröder och systrar, och att ni i denna uppfyllelse ska känna hur er själ går framåt och 

hur lycklig den är när den praktiserar välgörenhet. 

34 När Mitt Ord slutar genom röstbärarna ska ni, Mina arbetare, erbjuda Mitt Ord. Men hur mycket 

måste ni förbereda er för att ta emot mina inspirationer! Den tid som du har sett långt borta närmar sig 

redan. Därför ska ni inte betrakta mina ord som små, hur enkla och ödmjuka de än må vara. Var och en av 

dem har gudomlig kraft och förmågan att trösta och läka många hjärtan. Denna kraft kommer att komma 

som ett lysande ljus för alla dem som inte har förstått meningen med tillvaron och som har förväntat sig ett 

resultat av sin kamp i livet, vilket de inte fick eftersom jag skickade ut dem för att arbeta för sin själs bästa 

och inte för sitt kött. Mitt enkla och ömma ord ger dem frid och låter dem vila. 

35 Be för de nationer som inte har mitt ord. Be för de folk som lider av krigets bitterhet; be för dem 

som inte har något hem för andlig fred - även för de försvarslösa kvinnorna, för de män som obarmhärtigt 

dras in i kriget. Be, det är en tung timme som ni lever i, och endast er enighet kan rädda er. 

36 Ni har gått in i sluttiderna, och när de fortskrider förstår mänskligheten hur den gudomliga domen 

väger över den och får människor att gå in i en grundlig granskning av alla sina gärningar. Men domen 

kommer inte att ruinera människan, tvärtom, den kommer att rädda henne. Och då kommer ni alla att 

komma till mig rena och utan skuld som varelser som har fullgjort det uppdrag som anförtrotts dem. 

Endast kärlekens praktik, som visas i min undervisning, ger dig rätt till det högsta goda, som är andens 

frid. 

37 Till Maria, den kärleksfulla Advokaten som vakar över er, har jag sagt: Vänta i tålamod, för 

människor kommer snart att ta vägen till förnyelse och vända sina tankar till er. 

38 Ni som kommer för att höra mitt ord, låt er inte förvirras av den korruption som råder i den här 

världen. När ni ser att människans ideal är mänsklig storhetsvansinne, fåfänga och nöjen som smickrar 

sinnena, bör ni i era hjärtan väcka en längtan efter andlig upphöjning. 

39 Jag kommer att inspirera er; för detta ändamål har jag valt dessa ödmjuka platser från vilka jag 

kallar er för att förbereda er som ett frö som kommer att lyckas - när det gror på mina fält och förökar sig - 

att motverka den ondska som råder på jorden. 

40 Det uppdrag jag anförtror er är kärlekens uppdrag. Men betrakta er inte som de renaste på jorden 

på grund av att ni har blivit kallade av mig. Kom ihåg att du fortfarande är långt ifrån fri från synd. Men 

känn dig inte mindre älskad på grund av det, för i många fall har mina mest brinnande lärjungar vuxit fram 

bland de största syndarna. 

41 Till dem hör ni, till vilka jag nu säger: Kom steg för steg på kärlekens väg, förtrösta alltid på mig, 

men lev alltid vaksamt, för när som helst kan köttets svagheter komma fram i er varelse, och ni måste 

kämpa med dem tills ni har renat ert kött och befriat er själ. 

42 I sanning säger jag er att när ni förändras kommer jag att avslöja er mer och mer alla de andliga 

gåvor som ni har. Förkasta därför inte de prövningar som jag skickar er dag efter dag, för de är den mejsel 

som formar och slätar era själar. Inse att efter en prövning kommer ni att resa er igen med större fasthet 

och större tillit till mig och till er själva. Vad skulle det bli av soldater som kämpar för någon sak om de 

inte först förberedde sig för strid? Vad skulle därför hända med mina soldater om de inte kände till 

frestelsens fallgropar för att kunna avvisa dem? De skulle vara svaga, de skulle gråta vid den första 

svårigheten och retirera vid varje slag. 



U 123 

73 

43 Se, lärjungar, år 1950, då jag skall sluta tala till er som jag gör nu, är redan nära. Därför meddelar 

jag er att de skaror som kommer att lyssna till mig i de sista dagarna kommer att vara mycket stora, vilket 

är anledningen till att många människor också kommer att få ta del av detta budskap. 

44 Man kommer att uppleva i världen att Kristus har varit bland mänskligheten på nytt - inte längre 

som människa utan i ande, och man kommer att förstå att jag har en ny form för att uppenbara mig i varje 

tidsålder. 

45 Förstå: Om jag på den tiden kom för att göra förtjänster för er frälsning, kommer det nu att vara de 

förtjänster som ni har förtjänat som kommer att rädda er och genom vilka ni kommer att rädda era 

medmänniskor. Lärjungar, ni som har haft en lärare som undervisade er med så mycket kärlek - tror ni att 

min offerdöd som människa var förgäves, och att även det utgjutna blodet var förgäves? Sannerligen säger 

jag er: Nej! För blodet från Guds lamm, som symboliserar den gudomliga kärleken, är fortfarande färskt i 

varje själs samvete. På den tiden, när folkmassorna ledde mig till Golgata, bar jag korset; idag kommer 

alla som älskar mig och följer mig i ödmjukhet att bära det, och för honom kommer jag att vara hans stöd 

på den sorgsna vägen och sända honom skyddsänglar för att ge honom ljus och andlig styrka i dödens 

stund. 

46 Om ni tänker på att jag gjorde min närvaro kännbar i väst och inte i öst vid den här tiden när jag lät 

er höra mitt ord, bli inte förvirrade, för jag söker inte specifika punkter på jorden, utan själar. 

47 Om du tror att Mitt Ord inte är utsökt, förstå att det är ödmjukhetens, enkelhetens lärare som talar 

och att om du går till botten med denna undervisning kommer du snart att upptäcka sann visdom i den. 

48 Ni är fortfarande inte tillräckligt förberedda och har ännu inte nått höjden av striden, för den stora 

dagens arbete börjar inte förrän i slutet av 1950, och ni kan inte veta när det kommer att sluta. De som 

faller i strid kommer att höra min röst som säger till dem: Din själ har inte fallit, du har stigit andligt, och 

om du inte har fått några hedersbetygelser på jorden för din uppoffring, oroa dig inte, för mitt rike väntar 

på dig, så att du därifrån kan se hur dina barn och lärjungar fortsätter ditt arbete. 

49 Detta folk kommer att få motstånd av hedningar och fariséer för att stoppa dem, men samma 

personer kommer att underkasta sig sanningen, rättvisan och kärleken som flödar från mina ord. Håll ut, 

älskade lärjungar, för när folkmassorna anländer till det förlovade landets portar kommer de att öppnas 

som ett tecken på välkomnande för mitt folk, som triumferande kommer att nå evighetens trösklar. 

50 Hur vacker är inte striden som väntar mina soldater, hur betydelsefull och hur ädel! 

51 Ni, mina lyssnare, kan inte kasta er in i denna kamp eftersom ni fortfarande känner er svaga, men 

jag kommer att veta hur jag bland er ska hitta det frö som kommer att föra fram de goda nyheterna till alla 

jordens folk. Frukta inte, jag ber er inte om något omöjligt, och jag leder er inte heller till döden. Jag 

kommer att följa varje steg för den som går sin väg i mitt namn, och om hans tro är stor kommer han att 

upptäcka oövervinneliga krafter i sin själ. Men den som förnekar mig av rädsla som Petrus, eller tvivlar på 

mig av brist på tro som Thomas, kommer att bli mer olycklig än den svagaste, han kommer att känna sig 

klumpig och behövande, han kommer att tvingas stänga läpparna och gömma händerna för att han har 

glömt att han är full av gåvor, och han kommer till och med att förneka att han har lyssnat på mig. 

52 Känn er inte bättre än någon annan för att ni har fått nåden att höra mig just nu. Men ni skall veta 

att detta ord som ni har tagit emot är det tredje testamentet som jag har gett er ande, och att endast de två 

första delarna av denna bok hittills har varit kända i världen - den första delen, som uppenbarades genom 

Moses och profeterna, och den andra delen, som jag gav er genom Jesus. Men ni hade inte den tredje 

delen, som är den som min Ande har sänt er i denna tid. 

53 Dessa är de tre testamenten, som tillsammans omfattar lagen, kärleken, visdomen och det eviga 

livet. 

54 Jag ser att många av er längtar efter fred och upplyftning och uttrycker en önskan om ett liv i 

spiritualisering och kärlek; denna önskan kommer snart att bli ett rop på andlig frigörelse i hela 

mänskligheten. 

55 Därför frågar ni ivrigt, närhelst ni hör Mig tillkännage upprättandet av ett fredsrike i er värld: När 

kommer dessa profetior att bli sanna, Mästare? När kommer alla människor äntligen att leva i moral och 

dygd? När kommer vi att se ömsesidig respekt mellan föräldrar och barn och mellan makar? När kommer 

vi återigen att se oskuld hos barnen, renhet hos jungfrurna, rättfärdighet hos människorna, hederlighet hos 

de äldre, rättvisa hos domarna, storsinthet hos de styrande, med ett ord: kärlek bland människorna? 
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56 Jag välsignar dig, för du börjar längta efter allt som är gott, vackert och sant. Men jag säger er att 

om ni vill att tiden fram till rikets ankomst ska förkortas måste ni vakta, be och kämpa. För denna kamp 

vill jag utrusta er med kropp och själ, för om jag inte motsätter mig det som jag har avslöjat i andra tider, 

måste jag också säga att jag inte är emot de lagar som styr naturen. Jag ger er min kärlek så att ni kan 

uppnå harmoni med allt som omger er. 

57 Förstå att det som Min Lag ogillar är det som är onödigt, laster, missbruk eller överdrifter, vare sig 

det är i den fysiska världen eller i den andliga. Det är därför jag alltid säger till er att fördjupa er i 

kontemplation av lagen, så att ni inte faller offer för misstag, passioner eller fanatism. 

58 Ni är de stenhuggare med vilka jag bygger förandlighetens tempel, det tempel där jag kommer att 

förnya mig och där ni kommer att ta emot det eviga livets bröd. 

59 Uppfyll mina lagar på jorden och du kommer inte att ha någon anledning att frukta din ankomst i 

det bortomliggande. Precis som du såg dagsljuset när du anlände, och precis som du kände dina föräldrars 

närvaro på jorden, kommer du att känna din Herres närvaro i den "dal" som väntar på ditt återvändande. 

Och när ni har nått fram till min barm ska ni höra min röst säga till er: Älskade barn, här är er Fader. Titta 

på mig, erkänn mig, älska mig och betrakta sedan skapelsen, för jag vill att ni ska veta att det som är mitt 

är också ert. 

60 Lärjungar, för att komma in i mitt rike måste ni gå igenom den andliga stegen, som är vägen, där ni 

bor i en bostad i dag och en annan i morgon, tills ni kommer fram till de fullkomliga andarnas bostad. Var 

medvetna om vad jag sa till er under den andra eran: "I min faders hus finns många bostäder." 

61 Be därför och förnya er själva så att lidandet försvinner från er, och sedan, när ni är befriade från 

dess börda, ägna er åt själens arbete, som består i att sträva efter en moralisk förbättring av era liv genom 

att göra gott och så era medmänniskors väg med kärlek. 

62 Välsignade är de som ändrar sina vägar av kärlek till mig och för att föregå med gott exempel för 

andra, för de kommer att vandra orubbligt på den väg som jag har förberett för dem. 

63 Ni som vet att Israel var fånge hos andra nationer i gångna tider och att jag förbarmade mig över 

det och sände en befriare, är samma personer som nu från djupet av era hjärtan ropar att jag ska rädda er 

från det slaveri som ni lider av. Du ber mig med fruktan att befria dig från allt som förföljer, hotar och 

plågar dig. Till allt detta säger jag er samma sak som jag en gång sa till er: "Vad har den att frukta som är 

med mig?" Avvik inte från mig och du kommer att känna dig trygg i alla tider och på alla platser. Om du 

är rädd är du antingen inte på rätt väg - och om du är det har du blivit svag i din tro. 

64 Ni bör ägna era liv åt att älska, tjäna och göra gott, så att alla era verk kommer att vara inriktade på 

ett ädelt mål - både i den mänskliga och den andliga världen. 

65 Se ingen fiende i någon, se dina bröder och systrar i alla människor, det är ditt uppdrag. Om ni 

framhärdar i detta ända till slutet kommer rättvisa och kärlek att råda på jorden, och detta kommer att ge er 

den fred och trygghet som ni längtar efter. 

66 Tror ni att jag saknar medkänsla eller att jag inte känner era svårigheter? Varifrån får du idén att 

jag upphöjer vissa och nedvärderar andra? 

67 Livet är en kamp, men kalla aldrig dina medmänniskor för fiender, och be mig absolut inte om att 

jag ska avlossa min rättvisa mot dina förtryckare. Be för alla och din bön kommer att bli ljus och fred som 

kommer att spridas minut för minut på jorden. 

68 Ta det exempel som Israels folk satte upp när de korsade öknen i dess andliga mening, så att det 

kan tillämpas av mitt nya folk vid denna tid och senare efterföljas av hela mänskligheten. Även om Israels 

folk hade stunder av svaghet, så segrade deras tro och uthållighet till slut och fick dem att inta det land 

som de drömt om. 

69 Dess långa vandringar på jakt efter ett liv i frihet, kärlek och fred var en ständig kamp mot livets 

motgångar och växlingar. Dessa människor upplevde hunger, törst, förföljelse och förföljelse från de 

fiender som omgav dem, och de var tvungna att kämpa mot allt för att försvara sina liv. De var tvungna att 

kämpa mot andra folk som stod i deras väg och hindrade dem från att nå det land som var deras ideal. 

70 Dessa kamper, denna brottning mot motgångar, liknar dem som du står inför idag för att uppnå ditt 

ideal av frigörelse, uppåtgående utveckling och frid för själen. Men ni har ännu inte förenat era krafter, 

som Israel gjorde då, för att nå det mål som ni längtar efter, för många saknar fortfarande förståelse för 
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den uppgift inom det arbete som anförtrotts er, som är att kämpa med iver och utan uppehåll tills målet är 

uppnått. 

71 Sträva nu efter "det förlovade landet" i evigheten; där kommer du att finna den frid som du har 

kämpat för längs ditt livs långa väg. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 124 
1 Folk, Israel, arvtagare av mitt ord, jag förbereder dig för att bli mänsklighetens tröst. Sök upp de 

andligt fattiga, de sjuka, de trötta och de fysiskt och andligt behövande och ge dem detta andliga bröd som 

ger styrka och hälsa. 

2 I denna tid av nåd kommer jag att utgjuta min Ande över er så att ni i morgon kan vittna om mig 

och sprida ordet om att jag manifesterar mig som Mästare, som Fader och som Domare, så att mina barn 

kan finna mig i den form i vilken de vill söka mig, för i mig finns alla former av kärleksmanifestationer. 

3 Elia, som är vägvisaren, hämtar de förlorade fåren för att föra dem till mig. Hans kämpande Ande 

inspirerar dig att tala med perfektion och hjälpa honom i hans välsignade uppdrag att befria själar från den 

förvirring som råder i denna tid. 

4 Det är bara för er, människor, som denna kunskap - Elias stora uppdrag, hans egenskaper och hans 

fulländning - har uppenbarats. Han kommer att vägleda mänskligheten och leda den till mig. Men jag 

säger dig också att du inte får glömma Maria. Ta din tillflykt till henne, som är gudomlig barmhärtighet 

och godhet. Alla fullkomligheter och skönheter har funnits för evigt i hennes ande, och jag har anförtrott 

henne mänskligheten som en dotter som hon alltid har vakat över. Höj er till henne i era svårigheter, känn 

hennes frid och kärlek. De ögon som har uppnått förmågan att se de andliga sfärerna från jorden ser henne 

stiga ner från perfektion till er värld full av nåd, och de hjärtan som har blivit känsliga genom Mitt Ord 

känner hennes närvaro. 

5 Du har alla dessa nådegåvor. Du har konkreta bevis så att du inte tvivlar för ett ögonblick. Din 

ande känner att den nåd som den har fått är så stor att den önskar att hela världen ska höra mitt ord och att 

varje själ ska bli upplyst. Men jag säger er: Du kan arbeta för mänsklighetens bästa, för det har jag gett dig 

stora gåvor. Min vishets sol lyser upp alla människor för närvarande, min rättvisa full av kärlek får alla 

människors själar att uppmärksamma den. 

6 Världen frågar sig varför det finns så mycket katastrof, varför synden förökar sig och ingen 

människa kan stoppa den. Då tror de att endast en högre makt, endast den himmelske fadern kan hjälpa 

mänskligheten att återgå till balans och förnuft. 

7 Ni, mina lärjungar, ska ge dem svaret. Introducera dem till min kärlekslära, som kan återställa 

freden för alla dessa varelser och erbjuda dem en ny horisont, ett nytt liv, genom att följa mina lagar. 

8 Skapa en värld av fred och förståelse i era familjer, lev och utvecklas i den. Låt dina verk tala om 

mig. Undervisa inte förrän den tid har kommit då du är utrustad.Berätta sedan för dem som hör dig hur 

mycket frid du har funnit i att älska dina medmänniskor, hur lyckligt det är att älska din Gud, och visa alla 

dina erfarenheter. 

9 Ditt uppdrag, Israel, är att tjäna dina medmänniskor. Vem av er är beredd att föra ut ett 

fredsbudskap till andra nationer? De som är ämnade att ta emot de goda nyheterna finns redan. Det lidande 

som de har gått igenom har nått er, och er ivriga bön har lindrat många sorger och gett dem frid och hopp. 

I dessa nationer har det enligt Min vilja dykt upp pionjärer som talar om förandligande och förbereder 

hjärtan för Mitt verk som de ännu inte känner till. Mitt ord skall bli känt i alla länder. Om mänskligheten 

hörde mig skulle den kunna livnära sig på en enda av mina läror, för i dem sprider jag min gudomliga 

essens, och min närvaro känns verkligen i alla mina manifestationer. 

10 Jag har fyllt tomheten i era hjärtan med min kärlek, jag har väckt stora andliga ideal i er som 

stärker er, och er tro har segrat. De prövningar som tidigare tyngde era hjärtan verkar nu små för er, och ni 

är nöjda och glada eftersom ni har funnit mig. 

11 Människor dömer er och sätter sitt hopp till er, och även när de tvivlar erkänner deras ande 

inombords att ni är mina utvalda. Ert uppdrag är stort, därför ska ni alltid be och vakta för att visa 

uppmärksamhet på den plats där jag har placerat er som mina lärjungar. 

12 Jag talar för närvarande till lärjungarna i den tredje tidsåldern, som jag lär att söka efter den 

andliga essensen som finns i detta ord, för den som upptäcker dess innebörd kommer att kunna förstå det 

gudomliga språket. Kärlek och sanning finner inga mänskliga termer som kan uttrycka dem i all sin renhet. 

Därför måste du söka dem på ett språk som ligger bortom det mänskliga ordet. Ni är de lärjungar som 

börjar förstå vad sann kärlek är. Stanna inte upp för att bedöma om ett visst ord har uttalats bra eller dåligt 

av röstbäraren. Sådana yttre bagateller bör inte vara en stötesten för dina studier. Detta är fel som är 
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typiska för otränade och enkla människor. Jag har kommit från kärlekens och barmhärtighetens rike till en 

värld där kärlek är något främmande, och jag har börjat min undervisning genom ett okänt, enkelt folk 

som lever obemärkt bland mänskligheten, men detta folk har lyssnat på mig, och mer än så, de har trott på 

mig. 

13 Om jag hade gett mitt ord till alla nationer skulle majoriteten ha förkastat det, eftersom 

materialismens fåfänga och människornas falska storhet inte skulle ha accepterat en undervisning som 

talar om förandligande, ödmjukhet och broderskap. Världen är ännu inte beredd att förstå kärlek, och 

därför skulle inte alla ha varit mottagliga för Min närvaro i denna form. 

14 Precis som Kristus sökte sig till en hålighet i en klippa för att födas som människa, så upptäckte 

jag idag detta hörn av jorden som var redo att höra mig och som har likheter med grottan och krubban som 

välkomnade Guds son den välsignade natten. 

15 Här har jag förberett er i tystnad; därefter kommer den dag då ni måste ge er iväg för att bereda 

vägen för att mitt ord ska nå alla hjärtan. Vid den tiden kommer världen att renas av lidande och mitt ord 

kommer inte längre att framstå som ett främmande språk, utan som något som hjärtat och anden lätt kan 

förstå och känna. Jag ger dig boken som talar om sanning och kärlek så att du kan föra den vidare till hela 

mänskligheten. 

16 Det finns inga människor på jorden som jag skulle kunna säga att du inte behöver åka dit eftersom 

de inte behöver denna uppenbarelse. Vilken nation kan hävda att den verkligen är kristen - inte bara till 

namnet, utan på grund av sin kärlek, barmhärtighet och förlåtelse? Vilken nation kan bevisa sin andlighet? 

I vilken del av världen älskar de varandra? Var följer människor faktiskt Kristi läror? 

17 I sanning säger jag er att ni har min lag skriven i böcker, ibland i era sinnen, men jag ser den inte 

förverkligad i era liv. Säg inte till mig att detta inte är sant, för jag har prövat er på grund av det, och när 

timmen kom för att förlåta visste ni inte hur ni skulle förlåta brottet, utan hämnades istället. När en 

behövande hand knackade på er dörr erbjöd ni inte kärleksfullt hjälp, och när det var nödvändigt att offra 

er själva för att rädda någon, offrade ni hellre era medmänniskor för att rädda ert liv och era ägodelar. Det 

är därför jag säger till er att mänskligheten bara har mitt ord i dammiga böcker. 

18 Om Mitt Ord verkar mycket ödmjukt för dig, säger jag det igen: Detta är bara den yttre formen av 

uttryck. Gå bortom alla mänskliga begrepp och du kommer att höra Faderns röst i oändligheten, som talar 

ett himmelskt språk som inte kommer att vara främmande för din ande, utan bekant, eftersom det har sitt 

ursprung i Gud. 

19 Är du medveten om det uppdrag och det ansvar som du tar på dig just nu? 

20 Låt ingen finna min undervisning främmande eller hans kors betungande, för sannerligen säger jag 

er att det liv ni lever i världen är svårare och mer betungande. Mitt kärlekskors är det mildaste av alla ok. 

21 Tänk på att din ande har följt mig under tre tidsåldrar av andlig utveckling och att du fortfarande 

inte har nått slutdestinationen på vägen. Ni har följt mig frivilligt, för jag har aldrig tvingat någon att göra 

det. 

22 När din bekännelse uppstod från djupet av din varelse, där du sa till mig: "Mästare, du är min 

Herre", var det din tros röst som talade, och sedan det ögonblicket av inre upplysning har du följt mitt spår, 

steg för steg, ibland faller du och sedan reser du dig igen för att följa mig. Hur glad är inte den ande som 

känner att kärlekens kors är en börda för den. Bara den som inte tar på sig det med kärlek kommer att visa 

sig missnöjd och orolig i sitt livs sista stund, och i sin orimlighet kommer han ibland att häda sin Herre 

och på så sätt göra som rånaren som korsfästes på Golgata till vänster om mig. Detta jordiska liv är bara en 

förberedelse, ett stadium för att nå det sanna livet. 

23 Min doktrin är den lag som lär dig att leva i harmoni med det andliga och med naturen. Trots ljuset 

som lyser i ditt sinne och visar dig den säkra och rätta vägen, fäller du ibland tårar för att du ibland avviker 

från lagen, och då dömer och straffar ditt samvete dig. När du utmanar naturen och bryter mot hennes 

lagar, så hemsöker hon dig omedelbart. Men du skulle vara orättvis om du sa att hon har tagit hämnd, för 

jag är i naturen som jag är i allting. Om du vill falla ner i en avgrund, hur kan du då undvika smärtan från 

fallet? 

24 Känn hur du andligt går igenom en enorm öken; bortom den ligger en boning av frid, fulländning 

och ljus som är utlovad till din ande. Tänk på den avlägsna, syndiga staden, hur långt borta den är. Idag är 

ni fria från kedjor, för äntligen har ni befriat er från passionernas slaveri. Idolerna som ni böjde er för 
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förblev långt bakom er, vansinniga och döda. Senare kommer de att bli nedslängda från sina piedestaler av 

andra som kommer att komma efter dig. Men om dina fiender skulle förfölja dig, kommer ett frälsande 

hav att blockera deras väg, så att du kan nå slutet av ditt livs resa i säkerhet. 

25 Vem skulle vilja vända tillbaka? Så framåt, vid horisonten lyser redan hoppets ljus. Bakom dig 

ligger besvikelsens mörker. 

26 Gå ut modigt, mitt folk! Öknen är torr och het, men manna faller på dig och vatten sprider sig från 

dess klippor. Vakta och be, för även i öknen kommer frestelser att förfölja er. Ve den som inte vakar och 

ber! Ve den som är svag i sina beslut om förnyelse! 

27 Som soldater ska ni korsa de stora avstånden och ödemarkerna. Jag har redan bekantat mig med 

era vapen. Striden kommer att bryta ut, och då ska ni mäta er styrka mot dem som försöker stoppa och 

förgöra er. Hur kommer du att klara dig i den striden? Genom att inte förlora tron, genom att gå igenom 

mörkret och förvirringen utan att släcka ljuset, och genom att nå slutet av öknen med ett hjärta fritt från 

förolämpningar, förbittring och hat, och genom att älska och förlåta dina fiender. Du kommer då att 

uppleva att din ande blev oerhört mycket starkare i kampen, eftersom den tvingade den att varken stå stilla 

eller dra sig tillbaka, och använde sig av alla sina kända krafter och förmågor och sökte efter okända eller 

vilande andliga gåvor inom sig själv. 

28 Var ödmjuk inför din Herre och du kommer att bli stor i anden. Svag inte inför världens och köttets 

frestelser. Människor kommer att säga till dig: Medan Jesus gör dig "sist" och låg, kommer de själva att 

göra dig "först" och stor på jorden; men tro inte på dem. 

29 Jag kan också ge kronor, troner och spiror i världen, som jag gjorde för David och Salomo när de 

kände sin Herre, men jag lät dem känna min rättvisa när de förrådde mig och lät dem beröva sig själva 

gåvan av makt, inspiration och visdom. 

30 I dag erbjuder jag er inte världens riken, utan jag har avyttrat era jordiska ägodelar så att ni kan 

följa mig med större frihet. Det rike som jag erbjuder dig är bortom all mänsklighet. Den som lyckas 

komma in i detta rike kommer aldrig att lämna det igen. 

31 Se folket och jordens härskare. Hur kort är inte deras ära och deras regeringstid. Idag lyfts de upp 

av sina folk, och imorgon knuffar de dem från sina troner. Låt ingen söka sin tron i detta liv, för om han 

tänker sig att avancera kommer han att stoppa sin kurs, och ditt öde är att avancera utan att stanna tills du 

når portarna till Mitt Rike. 

32 Om ni i slutet av 1950 inte längre hör Mitt Ord, upphör ni inte att vara Mina lärjungar, för Min 

inspiration kommer att fortsätta att nå er ande och ert sinne för att få er att förstå allt som ni har fått i Mitt 

Ord. 

33 Endast den sista delen av boken saknas, det sjunde kapitlet, som fortfarande är förseglat. När detta 

sigill väl har öppnats kommer ni att få den sista lektionen från ande till ande. 

34 Min rättvisa för klokt nog mänskligheten lite efter lite närmare den stora uppenbarelsen. Livet som 

mästare lär och korrigerar oavbrutet, prövningarna låter sin andliga röst nå människorna genom samvetet. 

35 För att världen äntligen skulle lyckas kommunicera med mig från ande till ande var jag tvungen att 

närma mig er i den här formen i förväg och förbereda er för det steg som människorna var tvungna att ta 

på sin utvecklingsväg. Mitt ord som uttalas vid den här tiden - genom röstbärarna - kommer att tjäna till att 

befria er från fallgropar, från tvivel eller misstag på er väg. I den kommer du att upptäcka klarheten i min 

undervisning. 

36 Jag ber er, människor, att förkunna mitt löfte att jag kommer att förena mig med människor från 

ande till ande. Jag vill att ni ska föra det här ljuset vidare till era barn, så att de kan lysa upp sin väg med 

hoppets ljus. 

37 Om ni sover, om ni glömmer att vakta och be, om Mitt löfte blir verklighet och Min Ande kallar 

er, då kommer ni återigen att plågas av förvirring och tvivel, vilket människor alltid har haft när Jag 

återvände till dem eftersom de inte visste att de skulle vänta på Mig. 

38 Jag vill att ni, från det ögonblick då jag tystar mitt ord, ägnar er åt att studera det och åt andliga 

övningar som ger er den nödvändiga utvecklingen för att nå fram till en direkt kontakt med min Ande. I 

denna inre, intima, andliga utveckling får du de vackraste frukterna av inspiration, uppenbarelse, andligt 

ansikte och styrka. Då kommer detta folk att vara på gränsen till att se mitt löfte förverkligat när det sista 

inseglet lossas och det avslöjar sitt innehåll för världen. 
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39 När ni inte längre har Min manifestation, ha inte önskan att ersätta den med falska imitationer eller 

yttre former av dyrkan, för ni skulle då sjunka ner i slöhet, i rutin, och skulle inte kunna höra Min 

gudomliga röst när den kommer för att upplysa er ande. 

40 Jag vill inte att det bara ska vara en vag föraning som får människor att förvänta sig min närvaro i 

andevärlden. Jag vill att det ska vara en visshet, en fullständig övertygelse om att mitt rike kommer att 

komma till människor på detta sätt. 

41 Under den andra eran tillkännagav jag min återkomst, men det var inte i vaga ordalag utan i tydlig 

form. Folket tröttnade dock på att vänta och glömde slutligen mitt löfte. 

42 Jag lät alla tecken som skulle förkunna min återkomst dyka upp, men även de förblev obemärkta 

av människorna eftersom de var andligt insomnade, beroende av världen och stagnerade i sina religioner. 

43 Jag vill inte att du ska hamna i fel händer igen. Lyssna på mitt ord, som talar om hur jag kommer 

att kommunicera med människor från ande till ande. 

44 Förvisa all materialism från era hjärtan så att ni kan förvänta er denna gemenskap i den högsta 

form ni kan föreställa er, och på så sätt inte drabbas av någon besvikelse eller förvirring inför verkligheten. 

45 När Messias utlovades till Israels folk i den första tidsåldern förväntade sig folket att han skulle bli 

en mäktig kung på jorden, men när de hade honom framför ögonen kände de inte igen honom. 

46 Medan jag var i världen tillkännagav jag min återkomst till människorna och gav dem förståelse 

för att den skulle vara andlig. Men idag, sedan jag har sänt er min ljusstråle, som har blivit ett ord i mina 

röstbärares sinnen, har många som tror på mig förnekat mig för att de hade glömt att jag skulle återvända, 

eller för att de tror att när jag återvänder till världen kommer det att ske i samma form som jag en gång 

kom, det vill säga som en människa. 

47 Jag talar om detta nu så att ni kan förbereda era medmänniskor och era barn på att vakta, och sedan 

när timmen kommer och den gudomliga rösten söker er för att bli hörda, kommer män och nationer att be, 

för deras glädje kommer att vara oändlig och de uppenbarelser de får kommer att vara ojämförliga. 

48 Den nuvarande tiden ska vara en tid av förtjänst, människor. Redan patriarkerna gav er lärdomar 

och exempel, och profeterna har redan meddelat mina budskap till er. Ni har redan haft Kristus bland er, 

som gav er allt för er frälsning, och senare var det apostlar och budbärare som förde er till ljuset. 

49 Nu är det din tur att ta upp det kors som du brukade överlåta åt andra. Nu måste du leva genom din 

egen passion så att du kan nå din själs högsta uppskattning. Din uppgift är att sprida ljus och fred bland 

dina medmänniskor, likt en fruktbar och stärkande dagg. Luta dig inte bakåt för att sova. Vill ni att de krig 

som rasar i öst (Europa) ska sprida sig till väst (Amerika)? Vill ni se er hemgrund fläckad av blodet från 

era fäder, barn eller makar, och att kvinnorna tar upp arbetsredskapen för att skaffa sig det dagliga brödet? 

Kommer du att vänta tills vägarna blir bitterhetens vägar? 

50 Kom ihåg: Medan mänskligheten lider och förblöder får du inte anordna festligheter eller ens vara 

likgiltig. Ni bör bära era grannars smärta i era hjärtan, skicka ut era böner och tankar som ett ständigt 

budskap om kärlek och fred och be om nåd för era lidande medmänniskor. 

51 Jag ser att ni vill ha fred, människor, men ni kämpar inte för den. Ni vill att jag ska förlåta er, men 

utan att först ha förlåtit varandra. Jag lär er att älska varandra även om ni inte känner varandra och att 

känna er nästas smärta även om ni inte ser honom eftersom han är långt borta. Du är inte ensam i din 

kamp, jag är med dig, jag som kom just nu "på molnet" för att ge dig stöd och kärlek i den öken du 

genomkorsar. 

52 Jag har förberett allting i detta hörn av jorden så att du kan utföra din uppgift. Ett nytt land som 

flödar av mjölk och honung, en strålande himmel, en jungfrulig jord som är fruktbar och produktiv och 

som svämmar över av underverk och skönhet. Allt var förberett för att din kamp för livet och dina jordiska 

plikter inte skulle överväldiga dig och lämna tid och kraft åt din ande att minnas din himmelske Fader och 

att vara till nytta för och älska din nästa. Men eftersom ni inte visste hur ni skulle be för att uppnå er 

andliga utveckling uppåt, vakade ni inte över det ni ägde i världen, och så kom det sig att när ni gick 

genom era länder kände ni er som främlingar, och när ni tittade på ert arv hade ni ingen rätt till det. Nu 

måste ni uppfylla ert andliga öde, även om ni ibland bär på bitterhet och till och med elände i era själar. 

Därför ger jag er styrka i mitt ord så att ni inte blir trötta i er kamp och vet att ni fortfarande kan uppleva 

rättvisans tid. 
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53 När den andliga kampen är stor, ge varandra värme och uppmuntran; detta är den enhet jag ber er 

om. Du vet genom mig att det på din väg kommer att uppstå de som kommer att kämpa mot dig. Redan 

1950 närmar sig, och jag säger er: Välsignade är de som använder mitt ord, för min avgång kommer inte 

att skada deras hjärtan. 

54 Ingen är en profet i sitt eget land. Dina släktingar har fått dig att blöda och gråta med sina tvivel 

och sitt hån. Men håll ut och var som Jesus, var som profeterna och apostlarna som i stället för att gråta 

gick till andra regioner och andra nationer för att predika sanningen där de fann tro. 

55 Efter 1950 kommer det att finnas de bland er som kommer att åka till andra provinser och även till 

andra nationer där de kommer att finna mer förståelse, och där kommer deras sår att sluta. 

56 När mitt ord upphör kommer mina profetior att förverkligas en efter en. Då kommer de icke-

troende att omvända sig och finna tro. 

57 Tolka mitt ord korrekt, utför mina order, fortsätt ert förnyelsearbete, förenas i sanning, och jag 

säger er att det kommer att bli fred i detta land. Ni kommer att frossa i överflödet och den goda smaken av 

dess frukter, och det kommer att ses av utlänningar som en ledstjärna, ett rättvisans bålverk och en fridens 

hamn. 

58 Förvisa varje onödig illusion, varje falsk avgud från din syn, rena dina vägar och be för freden 

bland folken. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 125 
1 Se, här är jag i er värld och talar till er genom ert samvete, för jag är er domare. Jag har anförtrott 

er alla en uppgift, och i dag kommer jag för att fråga er vad ni har gjort med den. 

2 Jag har inte kommit hemligt under denna tid. Sedan de första gångerna har Min andliga 

manifestation tillkännagivits. Därför får du inte bli förvånad. 

3 Varför var då ingen vaken och väntade på min ankomst? Vem har städat sitt hem så att jag kan 

komma in i det? Vem tvättade sina händer för att dela brödet på bordet? Vems hjärta var fyllt av kärlek för 

att ta emot mig? Ingen. Ändå är jag här och uppfyller mitt löfte bland er. 

4 När jag visar dig att du ska hålla ett löfte, förstå då att det är rätt att du tar mig som exempel och 

fullföljer din uppgift. Älskat folk, när ni hör mig förebrå er, kom ihåg att ni inte har haft fred - trots att ni 

har fått i uppdrag att be för världens fred - och därför har ni frågat mig: "Herre, varför kommer inte freden 

till folken, trots att jag vakar och ber?" Men jag säger er: För det räcker inte med att be, utan det krävs 

också förtjänstfulla gärningar. 

5 Profeterna har redan gett sitt blod för att förkunna sanningen för er. Jag var redan på jorden som 

människa för att leva en perfekt passion bland er. Apostlarna och martyrerna gav också sina liv för 

kärleken till mänskligheten. Nu är det dags för er att ta upp ert kors och fullfölja ert uppdrag så att ni kan 

uppleva fredens ankomst. 

6 Människor, öppna era hjärtan och vakna upp ur den djupa sömn som har tagit er. Kämpa och tvivla 

inte, för om ni tror att öknen som ni genomkorsar är oändlig, så säger jag er att mitt i den, när solen är som 

mest brinnande het på era ansikten, kommer ett moln att dyka upp vars närvaro kommer att få era hjärtan 

att känna att jag är mycket nära er. 

7 Du säger mig från djupet av ditt hjärta att du inte är värd min nåd eller min frid. Men varför är du 

inte värdig? Jag har ställt hela naturen till ert förfogande för att ni ska kunna tjäna mig bättre, jag har 

överöst er med gåvor och välsignelser för att ert liv ska bli trevligare och en hymn av kärlek till mig ska 

stiga upp ur era hjärtan. 

8 I dag var jag tvungen att säga till er: Gör ditt liv enkelt så att du har tid att tänka på dina 

medmänniskor. Endast på detta sätt kan du ge din själ möjlighet att frigöra sig från den materialism som 

omger den och fullfölja uppgiften att älska och tjäna sin Herre i sin nästa. 

9 Kämpa, mina barn, för fredens och broderskapets sak, men tro inte att segern är nära, den är 

fortfarande långt borta. Var inte självsäker, för fienderna ligger på lur för dig, och även om de inte har 

någon andlig makt, anser du dem vara mäktiga och oövervinnliga. 

10 Varför dömer jag er? - För jag vill inte att hemliga överträdelser och fel ska finnas i era hjärtan, för 

jag kommer att föra er till dem som ska ta emot mitt budskap från er, och jag vill inte att de ska hitta fel 

hos er, för på så sätt skulle ni inte hedra er Mästare. 

11 Vad skulle det bli av dig om jag dolde dina brister för dig? Skulle du förbättra ditt sätt att leva om 

dina överträdelser inte fick några smärtsamma konsekvenser? 

12 Se hur mycket lidande det finns bland människorna. Detta är frukten av deras utsäde. Jag talar till 

dem genom samvetet för att få dem att ångra sig och ändra sig. Men deras hjärtan har blivit döva för min 

röst. 

13 Ni män som styr era folks öden: Är ni inte redan trötta på blod och (förstörda) människoliv? Hör 

du inte samvetets eller förnuftets röst? Ni är stolta och högmodiga, men min rättvisa kommer att krossa ert 

högmod. 

14 Ni är arroganta eftersom ni med er vetenskap har byggt det nya Babels torn, från vilket ni utmanar 

min makt genom att tala om för nationerna att er kunskap överträffar de gudomliga uppenbarelserna. På så 

sätt har ni trampat på Faderns lag och förfalskat Jesu ord, i rädsla för att sanningen ska bli känd och att ni 

därmed ska förlora världens ära och makt. 

15 Jag har låtit ert torn växa högre och er vetenskap växa, men jag ber er: Vem har gett dig rätten att 

bestämma över din nästas liv? Vem har tillåtit dig att utgjuta deras blod? Och slutligen, vem kan ingripa i 

sina egna bröders och systrars öde utan att bryta mot lagen? 

16 Mänskligheten, ljusets dotter, öppna dina ögon och inse att du redan lever i andens tidsålder! 
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17 Varför har du glömt min och velat mäta din makt med min? Jag säger er att jag kommer att lägga 

min scepter i hans hand den dag då en forskare med sin vetenskap skapar en varelse som liknar er och 

utrustar den med ande och ger den ett samvete. Men din skörd kommer att vara annorlunda för tillfället. 

18 På lik och spillror kommer vetenskapen att bygga sitt rike, som kommer att vara mycket kort, så att 

rättvisans, fredens och kärlekens rike kan etableras. Jag kommer att söka dem som fallit i strid, dem som 

har förlorat vägen, dem som har fått en annan väg att gå. Jag kommer att söka dem för att höja dem till det 

sanna livet, oavsett person, och jag kommer att trycka Min kärlekskyss på den rena pannan såväl som på 

den fläckiga. 

19 Fadern talar till dig, han som inte har någon att böja sig till i bön. Men sannerligen, jag säger er, 

om det fanns någon större än jag, skulle jag böja mig för honom, för ödmjukhet bor i min Ande. Se hur ni, 

trots att ni är mina små varelser, får mig att komma ner för att tala till er, för att lyssna på er, för att trösta 

er, snarare än att ni kämpar för att stiga upp till mig. 

20 Min hemliga kammare har öppnats för dig och tiden närmar sig då du kommer att älska sanningen 

och fly från det fiktiva och tomma liv som du har skapat. Den materialistiska epokens glans kommer snart 

att uppleva sin nedgång och gå in i sitt slutskede. Idag förstår ni lite av det jag säger till er, men snart 

kommer alla att förstå. 

21 Hur skulle ert liv inte kunna domineras av det materiella när ni själva förstår det gudomliga endast 

genom det materiella och tror endast på det ni uppfattar genom era sinnen? 

22 De som påstår sig känna mig har representerat mig dåligt på jorden, och det är anledningen till att 

många har vänt mig ryggen. De som kallar sig ateister kommer jag inte att ställa till svars eftersom de har 

förvisat mig från sina hjärtan, men de som förvrängde sanningen och presenterade en Gud som många inte 

kunde acceptera. 

23 Allt som är rättvist, hälsosamt och gott innehåller den sanning som jag alltid har förkunnat. 

24 Timmen har kommit för er att återigen älska sanningen, det vill säga för er att inse vad som är 

rättvist och gott. Eftersom du är född av mig måste du nå det höga, det eviga och det rena. 

25 Jag har inte fängslat någon, jag har inte tvingat någon att lämna den väg han har valt. Jag har tillåtit 

dem som vill utforska, och de som vill roa sig, jag har tillåtit dem, men för dem alla har jag ställt min lag, 

den enda lagen, framför dem, så att de inte skall avvika från vägen. 

26 Det som kommer att finnas i slutet av den väg som mänskligheten felaktigt följer i dag, och som 

människan kommer att finna när hon når målet, kommer att vara trötthet, utmattning, besvikelse och 

smärta. Kommer den mänskliga anden att kunna finna sig i en sådan skörd, och kommer detta att vara den 

frukt som den presenterar för sin Fader i evigheten? Nej, människorna, den mänskliga anden kommer att 

vakna upp inför konsekvenserna av hans gärningar, och i den stunden kommer han att vara sin egen 

domare, och sedan, efter denna dom, kommer han att resa sig full av styrka och förnya och återuppbygga 

sitt liv, med hjälp av sina erfarenheter och genom att ägna sig åt uppgiften att älska och endast söka 

sanningen. Då kommer han att ha funnit den väg genom vilken han kommer att höra min röst som säger 

till honom: Välkommen, du tålmodiga och kloka Israel, du har nu kommit fram till fredens land i den 

tredje tiden. 

27 Jag har sökt upp dig och säger till dig: Låt själen stå upp och skåda mig. Jag är densamma, tiden 

går inte förbi mig. Jag är Mästaren som talade till er på många platser och på många sätt i Judeen om det 

Eviga Sanningens Rike. Du däremot har förändrats. Världens själviskhet och ondska har förgiftat era 

hjärtan och ni känner er ibland ovärdiga till min närvaro. Jag har kommit för att jag älskar er, och jag vill 

att ni ska ändra er och kämpa för era andliga framsteg. 

28 Slösa inte bort den tid som jag ger dig. Titta och be, så ska jag berätta hur du ska arbeta. Älska och 

du kommer att få glädje, skapa fred och du kommer att känna att livet på jorden är en återspegling av det 

eviga hemmet. 

29 Kom ihåg att jag inte har kommit för att ge er materiella rikedomar, utan för att be er att leva ett 

andligt liv med avstående och ödmjukhet. Och återigen säger jag till er: "Den som vill följa mig tar upp sitt 

kors och följer mig." Detta kors kommer inte att vara tungt om ni vet hur ni ska bära det med tålamod och 

mod, och jag försäkrar er att ni inte längre kommer att kunna leva utan det, så till den grad att om dess 

ljuva börda togs ifrån er skulle ni be mig att lägga det på er igen, även om ni kände det mer än tidigare. 
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Anledningen till detta är att ni har förstått vikten av det uppdrag jag har gett er och att korset är er 

räddning. 

30 Eftersom jag har format allt som skapats på jorden för människans uppfriskande, använd det alltid 

till din fördel. Men glöm inte att det finns en röst inom dig som visar dig vilka gränser du kan använda dig 

av allt som naturen erbjuder dig, och du bör lyda denna inre röst. Precis som du strävar efter ett hem för 

din kropp, efter skydd, näring och tillfredsställelse för att göra din tillvaro mer behaglig, bör du ge själen 

det den behöver för sitt välbefinnande och sin uppåtgående utveckling. Om den dras till högre regioner där 

den har sitt sanna hem, låt den flyga upp. Håll henne inte fången, för hon söker mig som ska ge henne 

näring och styrka. Varje gång du låter henne frigöra sig på detta sätt kommer hon att återvända till sitt 

kroppsliga skal. 

31 På så sätt förbereder ni er för att uppfylla andens lagar och de lagar som styr livet på jorden. 

32 Jag försörjer alla varelser, och när jag har sagt till er: "Fåglarna varken sår eller skördar, de spinner 

inte heller, men ändå får de näring och är klädda med så mycket kärlek" - varför tvivlar ni då på min makt, 

ni som är de gynnade barnen? Mitt i kampen för den dagliga försörjningen får du inte glömma att det finns 

en Fader som bryr sig om dig och som aldrig kommer att låta dig gå under. Jag säger er också att om ni 

lydde mina bud, skulle ert livs kamp bli mindre sorglig, för då skulle det inte krävas så mycket 

ansträngning från er sida för att klara av att försörja er, och i era prövningars timme skulle ni uppleva 

mirakel. 

33 Under den första epoken gick Israels folk igenom stora svårigheter, och när Mose såg hur 

förtvivlad folket var på grund av brödbrist, sade han till dem: Be att Herren ska vara så vänlig att han 

skickar mat till sitt folk. Mose bad och väntade med tålamod och förtröstan på den gudomliga viljan. Som 

svar och belöning för mannens tro föll mannat ner för att tillfredsställa folkets behov. På så sätt klargjorde 

jag att jag hade hört deras bön och att jag var med honom. 

34 Nu har jag sagt till mitt folk att det återigen kommer att komma besök över dem, att smärtan bland 

folket kommer att vara stor och att brödet inte kommer att räcka till för att mätta folket; att jorden, som 

fortfarande är bördig idag, kommer att bli ofruktbar under en tid, och att ni kommer att bevittna smärta, 

hunger och korruption överallt. Eländiga processioner av män och kvinnor går från dörr till dörr och ber 

om en kärleksgåva. Bägaren kommer att vara mycket bitter, men om ni vet hur man ber, kommer det att 

finnas bröd på bordet och ni kommer att få tröst för er själva och era medmänniskor. 

35 Med böner och kärleksfulla aktiviteter kommer du att locka till dig de goda andarna som kommer 

att skydda dig. Om ni vill känna er mycket nära mig måste ni förnya er andligt, då kommer jag att ta 

hedersplatsen vid ert bord. Du kommer inte att sakna det nödvändigaste och du kommer att se till att dina 

medmänniskor får del av samma nåd. 

36 Har du inte tillräckligt med kärlek för att skydda din nästa i prövningens stund? Precis som jag har 

kommit till er ska ni gå till era medmänniskor och göra med dem vad jag har gjort med er. Ännu en gång 

säger jag er att genom ett litet antal arbetare som med sann uppriktighet ger sig ut för att sprida Min lära 

kommer Mitt verk att bli känt och förbli förankrat i hjärtat hos dem som senare kommer att bli Mina 

pionjärer i alla nationer. 

37 Vetenskapen har inte slagit rot i dig. Jag ser att ni är ödmjuka, och det är därför jag har valt er. Jag 

har gett er mitt ord så att ni kan få den sanna vetenskapen som er egen, för den kunskap som människor 

har kan inte bota den ondska som plågar mänskligheten. Detta ljus, denna vetenskap som människan är så 

stolt över, omvänder inte hjärtan och räddar inte heller själar. 

38 Mitt Ord, som för närvarande flödar rikligt genom röstbärarna, kommer ni inte längre att höra i 

denna form efter 1950. Endast de som höjer sig andligt med sann utrustning kommer att få min inspiration, 

och när de talar i mitt namn kommer de att finna tro. Andlig förnyelse och spiritualisering är vad ert 

uppdrag kräver för att kunna utföra mirakel. När jag har använt dig som ett redskap för att bota en sjuk 

person har jag tagit hänsyn till din utrustning. Ni behöver inte alltid anstränga er alltför mycket för att 

övertyga era medmänniskor om denna sanning, för ni kommer att märka att många känner tro från första 

stund, och andra kommer ödmjukt att erkänna att det var den gudomliga kraften i Mitt Ord som botade 

dem. 

39 Du måste koncentrera dig på det innersta av ditt hjärta och bilda en enda ande i föreningen av dina 

tankar, så att din bön kan falla som kristallklart vatten vid fötterna på detta unga lilla träd som du håller på 
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att uppfostra. Busken kommer sedan att bli ett mäktigt träd och ge er riklig frukt som ni kan ge näring åt er 

själva i tider av prövning. 

40 Var inte oroliga för att ni inte kan ta emot mig med pompa och ståt eller stora ceremonier. Din 

ödmjukhet och enkelhet är den bästa miljön du kan skapa för min manifestation. Jag vill ha själar, för det 

är dem jag söker; för dem kom jag ner till världen i en annan tid och för dem gav jag mitt blod. 

41 Det var jag som angav plats och tid för min ankomst som människa vid den tiden. Jag bestämde 

också den plats och tid då jag skulle komma till människorna i den tredje tidsåldern. Allt var förberett med 

perfekt rättvisa och visdom. Ett nytt land skulle bevittna min nya ankomst. Västvärlden skulle bli upplyst 

av min närvaro. Lyssna: För länge sedan, i norra delen av ert land (Mexiko), levde en stor folkstam från 

vilken en profet inspirerad av Mitt Ljus kom fram. Han gav sig iväg och ledde folket till ett vackert land 

där han skulle grunda en stad. Med tanke på det trevliga löftet gav sig dessa stammar iväg i hopp om att 

visa sig värdiga denna nåd. De passerade genom urskogar, korsade öknar och besteg berg. Ingenting 

hindrade dem, och om de stötte på hinder på sin väg hjälpte tron dem att övervinna dem tills de kom fram 

till den utlovade platsen, som var en bild av Kanaan, israeliternas förlovade land, landet där mjölk och 

honung flödade, precis som israeliterna i den första eran. 

42 Inse att inget trädblad rör sig utan min vilja och att ingenting är främmande för mina gudomliga 

råd och planer. 

43 Denna stam, inspirerad av tron på ett löfte som hade uppfyllts, byggde sin stad och där erbjöd den 

sin primitiva tillbedjan till sin Gud; den byggde sina hem och gav sitt rike en prakt som liknade Salomos 

prakt i sin glans. Det landet var enligt löftena ett land av välstånd och lycka. Mannen var stark, kvinnan 

var graciös och ömtålig och båda var vackra. Men den tid kom då detta folk skulle lära känna namnet på 

Kristus, hans Herre, och hans gärning; de goda nyheterna kom till dem genom munnen på främmande män 

som kom från andra sidan havet och som de redan hade sett i sina drömmar. Mycket stort var uppdraget 

för dem som förde ljuset från Min undervisning till dessa länder. Men sannerligen säger jag er att mycket 

få visste hur de skulle uppfylla lagen om kärlek, barmhärtighet och humanitet som Mina läror 

rekommenderade, för i sin majoritet lät dessa människor sig styras av girighet, glömde alla principer om 

broderskap och utgöt floder av oskyldigt blod för att ta allt som deras ögon skådade. 

44 Erövrarna störtade detta folks avgudar och fick dem att häda den Gud som de uppenbarat för dem 

med så mycket orättvisa och grymhet. Skulle dessa avgudadyrkare genom sådana omänskliga handlingar 

kunna erkänna Kristus, kärlekens Gud, den som inte tar någons liv utan ger sitt eget för att rädda just den 

som har sårat honom? - Dessa stammar föll i slaveri och under den starkares herravälde, på samma sätt 

som Israel under den första eran hade fallit under faraonernas och kejsarnas ok. Det var tider av smärta, 

bitterhet och tårar som drabbade detta folk, och när deras klagan ekade i himlen drog de över sig Marias 

kärlek, universums välvilliga moder, som en mantel av oändlig godhet. 

45 På grund av sin känslighet var dessa människor förutbestämda att dyrka Maria, för när de insåg 

och älskade denna gudomliga sanning fann de himlens andliga stege som leder själarna till mig. 

46 Och vilka är dessa människor? - Det är er som efter sina strider och sin långa utvecklingsresa har 

upplevt den tredje tidens ankomst i och med min andra ankomst. 

47 Det är mitt levande ord som ni nu hör, så att ni med det kan förgöra all fanatism och avgudadyrkan 

som ni kan ha omgett mitt namn med. Jag lär er en gudstjänst genom vilken ni kan söka mig från ande till 

ande. Detta folk kommer att bli mycket stort och starkt i anden när de lever och praktiserar den gudstjänst 

som jag lär dem. Då kommer den att kunna avskaffa falskheten och till andra länder föra ut det budskap 

om förandligande och ljus som nationerna väntar på. 

48 Detta folk kommer att förberedas för den kamp där Min rättvisa kommer att leda den stora kampen 

mellan ideologier, trosbekännelser och doktriner. Alla kommer att bli förvånade över att mitt i 

virvelvinden höra en lugn och säker röst som kommer att vara den från mina lärjungar som fullföljer sitt 

uppdrag av andligt brödraskap. 

49 Under tiden ska ni förstå att så länge människor inte uppnår fullständig andlighet kommer de att 

behöva materiella kyrkor och måste placera skulpturer eller bilder framför sina ögon som gör min närvaro 

märkbar för dem. 
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50 Man kan mäta människornas grad av förandlighet eller materialism med hjälp av hur deras 

religiösa dyrkan ser ut. Materialisten söker mig i de jordiska sakerna, och om han inte får se mig i enlighet 

med sina önskemål, representerar han mig på något sätt för att få en känsla av att han har mig framför sig. 

51 Den som förstår mig som Ande känner mig inom sig själv, utanför sig själv och i allt som omger 

honom, eftersom han har blivit mitt eget tempel. 

52 Från tid till annan har jag gett er mer och mer avancerade uppenbarelser som människorna inte har 

kunnat förstå eftersom de har skapat mer och mer avgudadyrkan runt omkring sig själva. Vid den andra 

tiden sade jag till mina lärjungar: "Ser ni hur stort, majestätiskt och storslaget Jerusalems tempel är? Och 

ändå kommer inte en enda sten av den att lämnas kvar på någon annan." Mitt ord blev verklighet, för jag 

utplånade med min undervisning all avgudadyrkan och vanhelgelse som pågick där. Jag lovade att 

återuppbygga det på "tre dagar", vilket uppfylls just nu i denna "tredje tid", då jag i människornas hjärtan 

bygger det nya templet, den nya helgedomen, som byggs på den renaste grunden i människornas själ. 

53 Erkänn min barmhärtighet som Fader när du ser - så snart avgudadyrkans altare faller samman - 

hur mitt ord redan väntar på dig och hur ett nytt ljus lyser upp din väg för att inte låta dig falla ner i 

mörkret. 

54 Bli inte förvånade eller indignerade när jag säger att all prakt, makt och pompa i era religioner 

måste försvinna, och att - när detta sker - det andliga bordet redan kommer att vara dukat, och att de 

mängder som är hungriga efter kärlek och sanning kommer att äta sig mätta. 

55 Många människor - när de hör dessa ord - förnekar att de är mina. Men sedan kommer jag att fråga 

dem varför de är indignerade och vad de egentligen försvarar? Deras liv? Det är det som jag försvarar. 

Min lag? Jag ser också till att det sker. 

56 Var inte rädda, för ingen kommer att dö när han försvarar min sak; endast ondskan kommer att dö, 

för godhet, sanning och rättfärdighet kommer att bestå för evigt. 

57 Människor, vilken röst är det som ni hör i hjärtat, vilka vägar leder den er till och varför ber ni om 

den? Jag vet varför du följer mig: För ni vet att rösten ni hör är er Guds röst, som ni har sökt genom 

tiderna och er utveckling i många olika former. 

58 Ni vet alla att denna röst som tränger in i ert inre är er Faders röst, för han behandlar er som barn, 

som små barn med fullkomlig kärlek. 

59 Jag visar mig för er som en kärleksfull Fader, som en ödmjuk Mästare, som aldrig är likgiltig inför 

era lidanden och som alltid är överseende och barmhärtig med era brister, för ni kommer alltid att vara 

små barn i mina ögon. 

60 Jag måste döma er när jag ser hur de varelser, som formades med så mycket kärlek och var 

avsedda för evigt liv, envist söker döden på jorden utan att bry sig om det andliga livet och utan att ha en 

önskan om att lära känna de fulländningar som den tillvaron har i beredskap för er. 

61 Studera mitt ord så att du kan förstå att det är min lag och att det därför är en konungs ord som 

aldrig kommer att dras tillbaka. Du bör inte heller dra dig tillbaka på vägen, med tanke på att du i din ande 

bär mitt ord, som är lag, och att din kropp är underordnad din ande. Lyssna därför mer på samvetets röst, 

där jag är närvarande, och inte på köttets röst. 

62 Mitt gudomliga ord sänker sig över själen och du känner dig full av andlig styrka. Men om detta 

ord var falskt skulle din själ aldrig känna sig nöjd efter att ha hört det, och du skulle inte heller komma 

samman igen för att vänta på det med den önskan som du nu gör. 

63 Jag är den gryning som har förebådat en ny tid för människorna, när deras själ kommer att se den 

upplysta vägen som leder till mig. Vet du på vilket steg du befinner dig på stegen mot perfektion? Vet du 

om du är andligt hög eller om du har sjunkit ner i ondskans rike? Sannerligen säger jag er att ingen av er 

kan besvara denna fråga på ett tillfredsställande sätt. 

64 Tro inte att din själ, medan du är inkarnerad och lever på jorden, måste begränsa sig till att leva 

den materiella tillvaron. Nej, ni bör alla veta att ni redan från er jordiska vistelse kan bo andligt i ljusets 

regioner, där det rike finns som ni en gång kommer att bo i för evigt. 

65 Själen upprätthåller sig själv på jorden endast genom ett svagt stöd, vilket är kroppen som tjänar 

den till att leva i världen och ta emot den undervisning eller de prövningar som Fadern sänder den för dess 

bästa. Hur lång och sorglig försoningstiden i världen än må vara, ska du aldrig betrakta den som ett 
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fängelse. Ingen har dömts till döden, tvärtom, jag säger er att ni alla är ämnade att leva. Varje varelse fick i 

början av sitt liv en kyss från Skaparen, som var ett motgift mot ondska och en rustning mot bakhåll. 

66 Jag är orsaken till din existens, inse därför att ditt ursprung är gott. Om ditt förflutna på jorden har 

varit oärligt, syndigt eller på något sätt utanför min lag, låt ditt samvete nu lysa, lyft dig upp till ett nytt liv 

och lämna den väg bakom dig där missbruket av jordiska nöjen resulterade i att du hamnade under 

inflytande av laster och smärta. Sök i det exempel som jag gav dig genom Jesus den lysande vägen för din 

själ, för mina steg på jorden, mina verk och mitt ord var den perfekta läran och likheten med det eviga 

livet, som jag testamenterade till människans ande som ett arv. 

67 Du är smord med min helande balsam och med min förlåtelse. Lär känna mig, mitt lilla barn, för 

den kunskap du har om mig är fortfarande mycket liten. Det jag berättar för dig i en undervisning är inte 

allt jag har att avslöja för dig. Kom outtröttligt till mig och Livets bok kommer att öppnas inför dina ögon. 

68 Ni har redan fått det första testamentet, min lag och min närvaro på Moses tid. Ni har också fått det 

andra testamentet i den andra tidsåldern, som Kristus har lämnat till människorna genom sitt gudomliga 

ord. Nu får ni direkt från Min Ande det tredje testamentet, så att ni med föreningen av de tre 

uppenbarelserna kan bli den tredje tidens stora lärjungar. 

69 Människor, medan ni lyssnar till mig går ni in i hänryckningar och skådar min närvaro i ett andligt 

ansikte. Det är inte dina sinnen som skådar mig i det ansiktet, och det är inte heller ett påhitt av din fantasi: 

det är tron med vilken du lyssnar till mig, det är din förandligande och upphöjning i detta ögonblick. Här 

känner du Min frid, men hur nära dig finns inte de som orsakar smärta. De är makthungriga och tvekar inte 

att döda sina medmänniskor för att triumfera. Förbered er för strid så att de snart får lära sig att de inte ska 

söka höga positioner som vilar på falska grunder, för den gudomliga rättvisan förstör allt som är ogiltigt. 

70 Sjuka människor, kom till mig, jag ska bota er. Låt den hungrige veta att jag väntar på honom. 

Mördaren, genom vars ådror hatet flödar, kom till mig, för jag ska förvandla hans mörka förvirring till ljus 

och hans bitterhet till välbefinnande. Kom alla och lyssna på mig och förbered er själ, för efter 1950 

kommer ljusets välsignelse att börja. Idag är ni knappt ett frö, imorgon kommer ni att bli plantor och 

slutligen kommer ni att bära kärlekens frukter. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 126 
(proklamerad 1944) 

1 Från vem kommer rösten som tränger in i djupet av ditt hjärta? Vart leder den dig och varför 

längtar du efter den? - Du söker den för att du i den finner närvaron av honom som ihärdigt har sökt 

människor. Och eftersom din ande har ett behov av att dyrka sin Gud när den känner honom nära vill den 

inte längre skilja sig från honom. 

2 På många sätt kommer människorna i sökandet efter mig. Det är de olika religiösa samfund som 

finns på jorden, och inom dem är de som känner Mig närmast de som har en större andlighet, de som sår 

kärlek när de utövar sin verksamhet. 

3 Min röst är en faders röst eftersom den smeker dig. Mitt ord är en mästares ord, eftersom det ger 

dig instruktioner. Jag betraktar er som småbarn och barnbarn, och därför ger jag er min omsorg. 

4 Jag vet att den form i vilken jag kommunicerar med er, det ord som jag ger er nu, kommer att 

motarbetas och förnekas av många. Men jag vet också att den kommer att förstås och tros i efterhand. Då 

kommer mitt ljus att börja lysa med glans i människornas hjärtan. Denna tid kommer att bli som en ny dag 

för mänskligheten. Men inte för att det gudomliga ljuset lyser med större intensitet än tidigare, för det är 

oföränderligt. Anledningen är att din andes ögon öppnas och tränger in i sanningen. 

5 Idag möter jag en mänsklighet som är andligt försvagad på grund av det missbruk den har gjort av 

gåvan med fri vilja. Jag har utformat en väg av rättvisa, kärlek, barmhärtighet och godhet. Människan har 

skapat ett annat skenbart ljus som har lett henne till fördärvet. 

6 När jag kommer tillbaka kommer mitt ord att visa dig just den väg som du inte ville gå, och det 

skulle vara orättvist och orimligt om någon skulle säga att denna undervisning gör dig förvirrad eller 

apatisk. 

7 Mitt ljus lyser från oändligheten in i själarna och får er att med större klarhet känna igen de vägar 

ni har skapat - antingen för att gå bort från mig eller för att söka mig. Rör dig mot mig, mot det perfekta. 

Endast de som bestiger toppen av berget kan veta hur mycket de har kvar under sig, hur mycket de har 

gjort framsteg och hur mycket de har befriat sig från. Tror du, mänsklighet, att jag - eftersom du har 

sjunkit så lågt - inte skulle söka dig och rädda dig från din synd? Här har du min närvaro, jag kommer att 

läka dina sår och torka dina tårar, trösta dig i dina svårigheter och följa dig i din ensamhet. Jag kommer att 

samtala med din ande för att få dig att känna min gudomliga kyss. 

8 Min kärlek kommer att dra upp dem som fallit ner i sörjan ur den och rädda dem, för även de kom 

fram ur den gudomliga livmodern för att fullfölja ett kärleksuppdrag. 

9 Inse att närhelst du faller i fel, söker du döden utan att inse att du skapades för att leva. Du springer 

efter lidandets bägare, trots att jag har sått din tillvaro med höga glädjeämnen och verklig lycka. 

10 Se, människor, hur annorlunda min rättvisa är jämfört med vad ni föreställer er om ni tror att min 

härskarstav skulle falla över er för att förinta er för att ni inte lyder mina lagar. Jag har kallat dem som har 

smutsat ner sig mest för att ge dem vackra uppgifter och ädla uppdrag som kommer att göra dem värdiga 

bland andra och rädda dem från sina misstag. Detta välsignade arbete ska bli känt genom gärningar, och 

för att ni ska kunna vara bland dem som är ett exempel för andra måste ni förbereda er andligt. 

11 Jag placerar mitt ord, som är lag, lära och säd, i din ande, inte i ditt "kött". Anden är förvaltaren, 

den ansvarige. Om du behåller detta ord där kommer det inte att falla i tomhet, det kommer inte att 

fördärvas. 

12 Jag är gryningen som börjar skina i denna tid, och ni är bland de första som vaknar upp i denna 

gryning. Det är inget nytt ljus, utan samma ljus som alltid har lyst upp ditt samvete. Den röst som i dag 

säger till er: "Stig upp till mig genom förandligande" är samma röst som en gång sa till er: "Håll ut i 

godhet och ni kommer att bli frälsta", och som sa till er: "Älska varandra". Denna andliga väg som jag nu 

talar till er är samma väg som jag visade för Jakob i de avlägsna dagarna när jag avslöjade stegen till 

fulländning för honom. Himlens stege står framför varje själ som en väg som inbjuder dig att stiga upp. 

Din utgångspunkt är den här människovärlden, men det finns fortfarande avgrunder där nere, som jag dock 

inte har skapat. Mot toppen finns trappsteg i oändligt antal, som en kulle som leder till spiritualiseringens 

topp. 
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13 Vem kommer knappast att vara med på det första steget? Vem i avgrundens mörker? Vem kommer 

att vara på den högsta nivån? - Detta är hemligheter som endast min rättvisa känner till. 

14 Jag sänder dig ut i det platta landet, i dalen, för att börja din vandring där, och jag visar dig vid 

horisonten de berg du måste bestiga. 

15 Se hur denna undervisning är till nytta för din själ, för medan kroppens materia närmar sig lite mer 

till jordens sköte för varje dag som går, närmar sig själen å andra sidan mer och mer till evigheten. 

16 Kroppen är den bas som själen vilar på så länge den bor på jorden. Varför låta den (kroppen) bli en 

kedja som fängslar eller en fängelsehåla? Varför låta den styra ditt liv? Är det rätt av en blind man att 

vägleda den vars ögon ser? 

17 Det är jag som gör livet känt för er i alla dess faser. Den tjänar både till att bevara kroppen och 

själen. Den som uppfyller andens lagar och människans lagar har vigt hela sitt liv åt Skaparen. 

18 Jag kommer att vara din föregångare när du är på väg att komma till det andliga hemmet. Jag går 

alltid före dig. Din själ ska aldrig falla i sysslolöshet, utan alltid sträva efter att ta ytterligare ett steg på 

vägen mot andligt framåtskridande, vilket är fulländning. 

19 Nöj er inte med att säga: "Jag tror på Herren". 

- visa att du tror på det du gör. Säg inte bara med ord: "Jag älskar Fadern" - sätt er själva på prov för att ta 

reda på om ni verkligen älskar mig. 

20 Jag har talat till dig och mitt ord är smörjelse. Jag har alltså kallat er till lärare. 

21 Varför fortsätter människorna att missbedöma mig mer och mer, trots att det mänskliga sinnet har 

blivit upplyst av nya framsteg? - Eftersom de har varit noga med att bara odla vetenskapens träd har de 

försummat själens fulländning. 

22 En gång sa jag till er: "Vakta och be, så att ni inte faller i frestelse." Men även bönen, som är det 

språk som Anden använder för att tala med sin Herre, har glömts bort. Det är ett språk som är okänt för 

människorna i denna tid. 

23 När de väl känner ett behov av att be finner de inga ord för att uttrycka sig till mig. Ändå förstår 

jag helt och hållet vad alla ber om utan att det behövs ord eller ens tankar. Men när Min Ande svarar dem 

förstår de mig inte eftersom de inte har förberett sig. Då är deras Mästares röst, som borde vara bekant för 

dem, okänd för dem. 

24 Om den bön som jag har lärt mänskligheten hade tillämpats med ett rent hjärta, skulle människor 

från generation till generation ha uppnått högre andlighet varje gång de hörde min röst. Då skulle deras 

andliga förbindelse med det gudomliga tjäna dem under denna tid för att skapa en mer kärleksfull, rättvis 

och verklig värld än den som de har skapat med sin materialism. 

25 Varför har du trott att spiritualism (doktrin om spiritualisering) är något som motsätter sig ditt 

materiella livs utveckling? När har jag fördömt er vetenskap när den tillämpats för mänsklighetens bästa? 

Om någon vågade säga detta skulle han inte vara rättvis mot sin Fader. 

26 Genom förandligande uppnår man en grad av upphöjdhet som gör det möjligt för människan att ta 

emot idéer bortom vad hennes sinne kan föreställa sig och att ha makt över det materiella. 

27 Tänk ett ögonblick: Om själens andliga upphöjning omsätts i praktiken i studiet av den materiella 

skapelse som naturen presenterar för dig, eller i något annat mänskligt mål, så kan du föreställa dig de 

frukter som du skulle kunna skörda om dina upptäckter inte bara skulle tillskrivas intellektuell forskning, 

utan om du också skulle delta i den andliga uppenbarelse som han som har skapat allting skulle ge dig. 

28 Vakta och be, säger jag er igen, så att ni kan lära er att känna igen min röst, så att min inspiration 

kan komma till er och ni kan förstå den, för många är de lektioner som jag ännu inte har gett er. 

29 Jag räddar dig från ditt skeppsbrott. Jag är fyren som lyser i mörkret. Sök mig, lita på mig och jag 

kommer att hjälpa dig att förvandla ditt liv till en värld av fred, dygd och andlig upplyftning. 

30 Dela med mig den glädje som fyller min ande varje gång du planterar ett av de träd som ska ge 

skugga åt folket. Sju mötesplatser öppnade sina dörrar 1944 som en representation av de sju som Roque 

Rojas grundade 1866. Men om de första var splittrade och inte visste hur de skulle leva i harmoni med 

varandra, bör ni å andra sidan utföra ert uppdrag lydigt och broderligt. Ta den sjätte mötesplatsen från 

vilken ni kom fram som ett exempel och förbli trogna mot mina bud. Gör de sju till en enda skyddande 

skugga och ge alla samma frukter. Innan era hjärtan avlägger löftet att följa mig, prövar jag er, renar er och 
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stärker er så att er beslutsamhet är obrytbar och ert samvete säger er att detta löfte skrevs före det nya 

förbundets ark. 

31 Det förbund du ingår med mig är inte en jordisk förpliktelse, utan ett andligt uppdrag som du var 

beredd att ta emot från din Fader - från den som skapade allt skapat. Jag visar dig hur du kan uppfylla ditt 

andliga uppdrag. Men jag uppmanar er också att uppfylla varje åtagande och löfte ni gör i mänskliga 

frågor, så att ni kan bli kända för er sanningsenlighet i er anda och ert hjärtas uppriktighet. Låt ditt ja alltid 

vara "ja" och ditt nej alltid vara "nej". Då kan du lita på att du kan hålla fast vid dina föresatser. Bryt aldrig 

ett heligt förbund som äktenskap, föräldraskap och vänskap. 

32 Om förnekandet av mänskliga plikter och löften medför ett så stort lidande, vad händer då när ni 

vänder ryggen åt ett andligt uppdrag som ni har åtagit er inför er Herre? Det är sant att min sak kräver 

avkall och uppoffringar, men samtidigt säger jag er att det är ett ideal som aldrig gör den som strävar efter 

det besviken. Den som når målet kommer att uppnå odödlighet. Nu säger jag till er: Studera mitt ord 

grundligt så att ni inte bildar en avskild grupp på jorden. Uppnå en sådan grad av förståelse och utrustning 

att du kan leva andligt tillsammans med alla och inte separat. Min undervisning vill inte så frön av 

oenighet. 

33 Tiden närmar sig när sanning, förnuft och ljus kommer att segra över makt, våld och rädsla. Men 

när kommer människan, liksom Kristus, att kunna säga: "Mitt rike är inte av denna värld", och kommer 

hon att inse att jordiska tillgångar är förgängliga - utan att sakna något av det som har skapats och utan att 

använda allt i rätt mått. Förstå att den sanna makten ligger i det andliga, att jordens makt, dess 

fåfängligheter, dess härligheter och vetenskapens glans, hur länge dess styre än varar, faller undan inför 

evigheten. 

34 Genom sin strävan efter falsk storhet har mänskligheten drabbats av många besvikelser, och 

sannerligen säger jag er att den kommer att drabbas av ännu större besvikelser. Vad kommer att hända 

med människorna när deras samvete - som är deras domare - väcker dem och de tänker på sina gärningar? 

Deras smärta kommer att vara grym, deras ånger kommer att vara stor och deras reaktion kommer att vara 

att söka ett andligt sätt att sona sina överträdelser. Denna tid kommer att präglas av religiös extravagans, 

som kommer att nå den högsta höjden av fanatism. Detta kommer att följas av strider och "strider" mellan 

religiösa samfund och sekter. Ni bör dock vara vaksamma och inte vänta tills det är bullret från striden 

som skrämmer er, för då vet ni inte var era vapen finns. Se hur jag för närvarande ökar antalet av dessa 

samlingsplatser - som jag symboliskt kallar "träd" - så att deras grenar kan sprida sig och ge sina frukter. 

35 Jag håller för närvarande på att bygga den Helige Andes tempel. Men när detta byggs kommer det 

inte längre att finnas några möteslokaler, kyrkor och pilgrimsorter, eller så kommer de att ha förlorat sitt 

existensberättigande, tillsammans med sina religiösa symboler, sina riter och traditioner. Då kommer du 

att känna min storhet och min närvaro, du kommer att erkänna universum som kyrka och kärlek till din 

nästa som dyrkan. Från Moder Naturs barm kommer ny kunskap att växa fram som kommer att göra er 

vetenskap till en väg av välstånd, eftersom samvetet - som är Guds röst - kommer att leda den in på rätt 

väg. 

36 Hjärnan kommer inte längre att vara herre över världen, utan medarbetare till anden, som kommer 

att vägleda och upplysa den. 

37 I dessa tider då kärlek och barmhärtighet har flytt från människornas hjärtan säger Fadern till er: 

Var lugna och var inte oroliga. 

38 Jag har prövat er i alla tider, och ännu mer i denna tid. Ni har frågat er själva vad orsaken till er 

smärta är. Du lyfter upp din ande för att tala till mig och säga till mig: "Mina lidanden är större än mina 

medmänniskors." Nej, mina barn, kriget med alla dess konsekvenser har inte nått er nation. Andra lider 

mer än du. Om du känner smärta är det för att du bär på ett stort ansvar och för att du känner andras 

smärta. Om du lider för dem, så var välsignad, för ditt arbete kommer att bära god frukt. Arbeta bland 

folket och mitt ord kommer att uppmuntra dig hela tiden. 

39 Du känner att domaren är mycket nära dig just nu och alla är redo att redovisa sitt arbete. Du går in 

i en inre samling, rannsakar ditt hjärta och förväntar dig att samvetets röst ska visa dig dina fel. Men jag 

säger er: Jag har sett att ni har lagt era tankar och ert hjärta i era verk, att ni ibland har gjort mer än vad ni 

borde och att ni har gått till offer för att uppfylla mina instruktioner. För detta välsignar jag er, men i 
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sanning har jag inte bett er att göra offer. Det finns arbeten som jag ska göra åt dig, eftersom de ligger 

utanför din förmåga. Du ska bara be och lita på. 

40 När jag idag gör mig känd för människorna upptäcker jag att de själva och deras seder och bruk har 

förändrats, och för att förstå mig och följa mig måste de anstränga sig mer för att förstå mig och följa mig. 

Synden har ökat och miljön är förorenad. De dåliga influenserna sprider sig och orsakar förvirring, de 

förmörkar sinnet och hjärtat, och mitt i denna atmosfär kämpar "Israels folk" för att uppnå sin befrielse 

och hjälpa mänskligheten. Dina förtjänster kommer att bli större om du arbetar tålmodigt och ödmjukt för 

Mitt verk och övervinner de svåra levnadsförhållanden som du lider av. 

41 Om du känner dig rustad att tala om min undervisning, gör det. Om du ännu inte har fått klarhet 

och ditt ord inte har någon övertygande kraft, ta mer tid på dig. Fortsätt att lyssna på mig tills du har gjort 

min undervisning till din egen. 

42 Hur många finns det inte som - trots att de har hört Mitt Ord som har getts genom det mänskliga 

förståndsorganet - varken har trott på Mig eller övertygat sig själva! Hur många fler kommer att tvivla på 

er om ni inte förbereder er! Världen kommer att komma till dig med sina vapen, med sina teorier, och om 

du inte är förberedd kommer du att bli svag. De kommer att förhöra er skoningslöst, de kommer att fråga 

er hur ni tog emot uppenbarelsen om min ankomst, på vilket sätt ni tog emot min undervisning, och ni 

kommer att svara på alla deras frågor. Ni ska vara välvilliga och överseende, ni ska försöka att på det 

enklaste sättet förklara sanningen i Mitt Ord, få dem att förstå dess innebörd, och ni ska hjälpa dem så att 

de kan finna upplysning. 

43 Jag lämnar Min fred bland er, njut av den, gläd er i den så långt ert liv tillåter er, för fredens rike 

har ännu inte kommit ner till människorna.Ändå har jag gett er motgiftet mot allt ont och lovar er i 

uppfyllelse av Mitt ord från gångna tider att freden kommer att stiga upp som en strålande gryning och 

lysa upp er själ, och att inget spår kommer att finnas kvar av denna sorgens tid. 

44 Tiden närmar sig redan när nya generationer fulla av gudomlig välvilja kommer att befolka jorden 

och föra med sig ett heligt uppdrag. Då kommer mitt ord att bli sant, som säger: "Den siste skall vara den 

förste och den förste den siste." Låt var och en fullfölja sitt uppdrag under sin livstid, för ni vet inte om jag 

kommer att bevilja er att återvända under fredens tid. 

45 Känn min tröst, mänsklighet. Lev i mig och du kommer inte att frukta prövningars hårdhet. 

46 Maria, din förbön, välsigna dig. Jag välsignar också dig. 

47 Kristendomen glömmer ofta bort Jesu andliga gärningar eftersom den lägger större vikt vid vissa 

av hans materiella gärningar. Till exempel förväxlar man hans mänskliga fattigdom med hans ödmjukhet 

och hans fysiska smärta med den verkliga passionen han genomgick i anden. Och hon tror att hans fysiska 

blod är det som tvättade bort världens synder och glömmer att det sanna blodet, som är evigt liv för själen, 

är kärnan i hans ord. 

48 Mästaren säger till dig: Om denna kropp hade haft någon anledning att för alltid vara bland er 

skulle Fadern ha skyddat den från sina bödlar, eller om den efter sin död på något sätt hade varit 

användbar för er frälsning skulle han ha lämnat den till er. Men efter att hans uppgift på korset var 

fullbordad kunde era ögon inte längre se honom, så att ni kunde söka från den gudomlige Mästaren det 

som ni skulle ta från honom: Hans ord, hans gärningar, hans ödmjukhet och alla hans exempel på 

fullkomlig kärlek. 

49 När den mänskliga formen hade försvunnit från jorden fanns bara den gudomliga essensen av 

"Ordet" som talade från Jesus kvar i medvetandet. Det är detta som du bör längta efter: essensen, den 

andliga innebörden av detta budskap om liv och kärlek. 

50 Avstå från att dyrka din Fader genom materiella former av dyrkan så att du kan lära dig att älska 

honom direkt med anden. 

51 När någon frågade Jesus: "Är du kungen?" svarade Mästaren: "Det är därför jag har kommit." Men 

alla tvivlade på att han kunde vara kung - med tanke på hans fattiga kläder. Ingen misstänkte bakom den 

mannens blygsamhet majestätet hos den som talade, och ingen misstänkte heller att det i det djupaste av 

detta ord fanns ett löfte om ett rike av fred, kärlek, lycka och rättvisa. 

52 Människans blick är alltid fäst vid det yttre. Den tränger inte djupare, och det är därifrån som 

människors orättvisa och falska tolkningar kommer. 
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53 Vet du att Jesus blev förhörd, förolämpad och till och med helt avvisad? Vet du att inte ens hans 

egna lärjungar kunde säga vem han var när de fick frågan? På samma sätt kommer världen vid denna tid 

att undra vem han är som talade till dig, och många kommer att förneka att det var Kristus som talade med 

dig. Då kommer några av mina lärjungar att bli förvirrade och undra vem som talade till dem, om det var 

Fadern, Ordet eller den Helige Ande. Till detta säger jag er att precis som sanningen är en, så är också den 

gudomliga essensen en, som jag har gett er genom tiderna, oavsett om ni kallar den för lag, lära eller 

uppenbarelse. 

54 Den som har älskat denna sanning och följt detta ljus har älskat sin Fader och följt honom. 

55 Den andligt sinnade lärjungen bör alltid söka efter kärnan i Mina verk så att han upptäcker 

sanningen i Mina gudomliga budskap. Du kommer då att uppleva hur lätt det är att upptäcka den djupa 

innebörden av allt det som vissa höljer i mysterier och andra komplicerar med sina teologiska dogmer. 

56 Spiritualisering innebär enkelhet. Varför då komplicera det som är så enkelt, klart och 

genomskinligt som ljuset? 

57 Under denna tid har ni sökt efter Mitt Ord för att släcka er törst efter rättvisa och kärlek. Ni lyssnar 

till mig som goda lärjungar och ser uppmärksamt sidorna i instruktionsboken passera förbi er. Ni är de 

utvalda, bli inte förvånade när jag ger er denna undervisning. Men ni är inte de enda gynnade. I mitt arbete 

för jämlikhet och kärlek har jag gett alla själar värdefulla egenskaper. Ni som har blivit kallade tidigare, 

tro inte att ni är bättre. Förbered er bara i ert inre så att ni kan fullgöra er uppgift och bli förstådda av era 

medmänniskor så att de kan följa er. 

58 Ni har alltid sökt mig för att tacka mig för de förmåner som jag ger er. Och min Ande, som ni inte 

kan se, är den som talar klart och tydligt till er i denna nuvarande form. Jag tillåter inte att de röstbärare 

jag använder mig av ljuger. Jag kommer att göra mig känd i deras samveten och de kommer att veta, 

genom den frid som deras hjärtan känner, att deras arbete är tilltalande. 

59 Jag kommer att uppfylla din önskan om framsteg. Jag placerar er alla vid början av vägen så att ni 

kan börja dagens arbete. 

60 Inse att anledningen till att jag kommer till er för tredje gången är min kärlek till mänskligheten. 

Jag har kommit i Anden för att uppfylla mitt löfte. 

61 Jag sa en gång till er: "Den som känner Sonen känner Fadern." Jag gav vittnesmål om mig själv 

och i denna tid, med min Andes ljus, klargör jag det som var ett mysterium för mänskligheten. Jag 

upplyser er så att ni kan förena Jehovas budord, Jesu ord och de uppenbarelser som Min Heliga Ande ger 

er i denna tid i en enda bok, och ni bekräftar att jag har kommit till er för att vittna om Min sanning i de tre 

tiderna. 

62 Mitt ord från tidigare tider har inte tolkats korrekt, men fröet finns i själarna och där kommer det 

att vårdas av mig. 

63 Israel kan tala till sin Gud från en hög andlig nivå. Kom till mig, och om du har tvivel, fråga mig. 

Det var min vilja att ni skulle förbli i ständig gemenskap med mig, men ni har fallit in i förälskelse eller 

fanatism i er önskan om förandligande. Men det är min vilja att ni förstår mitt ord, som rekommenderar 

enkelhet och renhet i alla era handlingar. 

64 Idag kommer ni i små mängder för att höra mig, men de andliga legioner som samlas runt mig vid 

dessa manifestationer är omätbara. Mitt ord är som renande vatten som renar allt. Jag instruerar er så att ni 

kan känna ert ansvar och inte senare säga till Mig: "Jag visste inte vad jag gjorde, jag saknade upplysning, 

mina föräldrar gav mig inga råd, mitt hem var en plats för oenighet." - Jag har sett att barn missbedömer 

sina föräldrar, att föräldrar inte ger sina barn ett gott exempel, att bröder och systrar slåss mot varandra, 

och därför ber jag er: När kommer ni att vara enade mellan er? Jag har alltid sänt er dygdiga varelser till 

jorden så att de kan ge er råd och inspirera er till andliga framsteg i er värld. 

65 Om ni är makar och hustrur, tänk på att makar och hustrur som har förenats i äktenskap ska göra 

sitt hem till ett tempel så att de kan ta hand om och uppfostra sina barn där. Lämna dem inte ett sorgligt 

arv. Var och en kommer att få rättvis ersättning för sina gärningar under sitt liv. 

66 På samma sätt som du försöker behaga en vän, försök också att behaga mig. Be och be, så ska jag 

ge dig. Jag har skapat dig till glädje för min Ande, och det ger mig tillfredsställelse att ge dig det som 

hjälper dig i din utveckling. 
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67 Frestelsen ingjuter hat i dig, och människan, som är svag av naturen, orsakar förödande skador i 

sina medmänniskors hjärtan. Men jag frågar er: Vilken rätt har ni att förstöra det som jag har skapat? 

Varför dödar ni tron, varför dömer ni? Mänskligheten gör inte verk som behagar mig just nu, men ljuset 

från min Ande lyser och förbereder er för att bekämpa ondskan. Jag ber er att kasta bort allt som är 

skadligt, allt som får er att hamna på efterkälken i er utveckling. 

68 Stärk er med mig. När ni får näring av mitt ord så att ni aldrig blir hungriga. I dag har ni en 

festmåltid vid mitt bord, ni njuter av mitt bröd, och för alltid kommer ni att minnas att Mästaren satte sina 

lärjungar vid sitt bord, talade till dem och gav dem näring för evigt. Jag har sagt till er att närhelst ni 

åkallar mig med ett rent hjärta är jag med er. Jag har hört din bön och därför har jag kommit ner. Se på 

mig med de trosögon som jag har förberett. Jag är framför dig och jag har gjort dig värdig min närvaro. 

Känn mig genom sanningen i mitt ord. Detta är den livmoder från vilken ni hade avlägsnat er. Men om 

världen vänder dig bort från mig måste du anstränga dig för att återvända, och detta kärleksfulla hjärta 

kommer alltid att vara öppet för att ta emot dig. 

69 På samma sätt som jag kom till er under den andra tidsåldern som ett tecken på förening med 

mänskligheten och sedan återvände till Fadern, har jag kommit idag för en tid, men min universella stråle 

kommer att hållas tillbaka 1950. Därför har jag sagt till er att efter det året kommer ni inte längre att ha 

den här manifestationen. Då kommer du att förbinda dig med mig från ande till ande och min nåd kommer 

att sänka sig över ditt hjärta. Den dag kommer att komma då ni kommer att känna er mycket nära mig, ni 

enkla hjärtan av mitt folk. Tjäna mig genom att tjäna dina medmänniskor. Bli läkare, och om ert 

kärleksarbete betalas med ett leende är ni nöjda. Jag kommer att skriva ner dina verk i framtiden. 

70 Älska Maria, din kärleksfulla Moder, sök henne andligt. Placera inte en bild framför dig för att 

känna henne nära dig. Hon är Jehovas moderliga kärlek som ni har sett manifesteras i alla tider. Hon är din 

gudomliga advokat. Älska henne så att jag kan säga till henne igen: "Mor, detta är din Son! 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 127 
(proklamerad den 1 januari 1945) 

1 Stäng dina fysiska ögon vid denna manifestation, för det är din ande som jag vill tala till. 

2 Jag lovade dig att jag skulle återvända, och därför kunde jag inte låta bli att vara närvarande vid 

detta andliga möte med dig. 

3 Var fridfull så att du lyssnar uppmärksamt till mig och låter mitt ords mejsel forma din själ. 

4 Ni har vandrat mycket på jakt efter en plats som skulle kunna ge er frid, men ni har inte funnit 

den.Och när ni först kom till dessa ödmjuka mötesrum för att höra mitt ord, kunde ni inte föreställa er att 

ni i dem - fattiga och enkla - skulle finna den frid som ni hade längtat så efter. 

5 Jag vill vinna dig för mig genom kärlek. Det är därför jag ger er denna instruktion, så att ni genom 

den kan lära era medmänniskor, resenärerna, de som är på väg, med samma omsorg och kärlek som jag 

tog emot er. 

6 Människan lever inte enbart av bröd, för det finns hunger och törst inom henne som inte kommer 

från kroppen, och för att tillfredsställa dem måste hon söka det andliga vattnet och brödet. Men det är 

nödvändigt att smärta drabbar er så att ni kan förstå mina läror. 

7 Vissa frågar mig: "Herre, är mänsklig kärlek kanske otillåtlig och avskyvärd inför dig, och 

godkänner du bara andlig kärlek?" 

8 Nej, människor. Även om de högsta och renaste kärlekskänslorna tillhör anden, har jag också 

placerat ett hjärta i människokroppen för att den ska kunna älska, och jag har gett den känslor för att den 

genom dem ska kunna älska allt som omger den. 

9 Jag anförtrodde det mänskliga livet åt andliga varelser så att de skulle leva på jorden, och när de 

väl är på jorden ska de bevisa sin kärlek till mig. För detta ändamål delade jag upp människorna i två delar 

och gav den ena den starkare och den andra den svagare egenskapen. Dessa delar var mannen och kvinnan. 

Endast tillsammans kunde båda varelserna vara starka och lyckliga, och för detta ändamål instiftades 

äktenskapet. Mänsklig kärlek välsignas av mig när den är föranledd av Andens kärlek. 

10 Kärleken, vars rötter endast finns i det fysiska, är speciell för meningslösa varelser eftersom de 

saknar ett samvete som belyser deras väg. Dessutom säger jag er att goda frukter alltid kommer att komma 

från goda föreningar och att ljusets andar kommer att inkarneras i dem. 

11 Nu är det dags för er att rena er säd, o folk, så att ni kan bilda en familj som är stark både andligt 

och fysiskt. Förstå mig, mina barn, så att ni kan tolka min vilja korrekt, för år 1950 närmar sig redan, och 

ni får inte glömma att det är det år som jag har utsett till den sista av mina manifestationer. Jag vill att ni 

ska vara förberedda på den dagen, för endast de som har uppnått denna förberedelse kommer att kunna stå 

fast vid sina positioner. Dessa kommer att vara de som i framtiden kommer att bära ett sant vittnesbörd om 

mig. 

12 Kom ihåg att endast de som har kunnat förandliga sig själva kan göra Mitt verk känt; för de som 

inte har förberett sig för den nya formen av förening - hur skulle de kunna få den nödvändiga inspirationen 

för att ta emot Mina tankar och reproducera Mina budskap? 

13 Jag vill att ni alla ska göra dessa framsteg så att ert vittnesmål kan vara till gagn för mänskligheten. 

Se, om vissa skulle tänka på ett sätt och andra på ett annat, skulle de bara skapa förvirring bland 

människorna. 

14 Kärnan i detta Ord har aldrig förändrats sedan början av dess manifestation när jag talade till er 

genom Damiana Oviedo. Innebörden av min undervisning har varit densamma. 

15 Men var finns kärnan i dessa ord? Vad hände med dem? Dolda är skrifterna av de gudomliga 

budskap som var de första under denna tid då Mitt Ord spreds så rikligt bland er. Det är nödvändigt att 

dessa läror kommer fram i ljuset så att ni i morgon kan vittna om hur denna manifestation började. På så 

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

vilket kommer att ge er år 1950 - det angivna året då denna tid av uppenbarelse ska avslutas. 

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

tystats, och ni kan inte heller föreställa er den virvelvind som en sådan händelse kommer att utlösa bland 

nationerna. Du måste se till att ditt ansvar ökar för varje gång, för med varje ny tid kommer du att få mer 
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och mer upplysning. Ditt arv är redan mycket stort, och det är viktigt att du delar det med dina 

medmänniskor, de behövande, innan du lämnar denna jord. 

17 Gör era hjärtan känsliga så att ni kan förstå mitt ord, för ni har ännu inte förstått det. Hur ska ni då 

kunna ta emot och förstå mitt ord om jag ger er det i morgon genom intuition? 

18 Förena er i sanning och ande och skilj er inte åt, inte ens i de största prövningarna. En Gud, en vilja 

och ett ord har varit med er. Därför kommer inga andra instruktioner än de som ni nu har fått att dyka upp 

i framtiden. 

19 Kommer någon att våga lyda min vilja? Detta skulle innebära att stridigheter och fiendskap skulle 

uppstå i detta folks famn, för medan vissa skulle hålla fast vid sanningen, skulle andra använda falska ord 

för att leda församlingarna bort från den sanna vägen. 

20 Bli inte svaga, människor, kom alltid ihåg att jag har kallat er "starka". Om jag inte har bedragit er 

tro och bevisat för er att innebörden av mitt ord inte är föränderlig, hur skulle ni då kunna bedra era 

medmänniskor genom att ge dem ett dåligt exempel? Det är dags för dig att förbereda vad du kommer att 

lämna efter dig till kommande generationer. 

21 Många säger till mig i sina hjärtan: "Mästare, förutser du att vi kommer att vara dig otrogna? Hur 

skulle detta vara möjligt?" Och jag svarar er på samma sätt som jag sa till mina apostlar i den andra eran: 

"Vakta och be, så att ni inte faller i frestelse", för ni vet alla att det bland dem fanns en som skulle förråda 

och sälja mig, och ni vet inte vem som gör det i denna tid, fastän han kallar sig för min lärjunge. 

22 Min Ande kallar er, min röst kommer som en lärare till era hjärtan, och för alltid kommer er 

himmelske Faders Ande att vara omkring er och söka er för att smeka er. 

23 Jag är den högsta nivån som varje ande bör sträva efter, för den som uppnår den kommer att veta 

hur man skådar all skönhet i skapelsen och härligheten i sin Faders verk. 

24 Mitt ord arbetar som en mejsel på era hjärtan och formar era själar tills det har gjort dem lika Min 

Ande i ljuset. 

25 Kom ihåg att ni inte står inför förvirrade sinnen, utan inför honom som bevisar fulländningen och 

sanningen i sin Ande. Jag har fört er närmare livets träd, på vars grenar de goda frukterna hänger. I dag är 

det fest i mitt hus, många sitter vid mitt bord. Men vem av de närvarande kommer att vända mig ryggen i 

morgon? Det är bara jag som vet. 

26 Alla som önskar ett andligt arv, kom till mitt bord, sitt med mig och ät av detta bröd, så att han när 

han reser sig upp kommer att känna sig som ägare till min frid och hans ande kommer att bli ytterligare en 

länk i den kärlekskedja som jag nu håller på att forma och som jag förenar mina barn med. 

27 Kom, kom och knacka på mina dörrar. Kom närmare, ni utstötta, ät och klä er, men gå sedan i 

mina fotspår. Lär er de lagar som jag har fastställt och lyd dem, så att ni inte dricker bitterhetens bägare. 

Förstå: Den som avviker från den perfekta vägen lämnar mitt rike och riskerar att finna döden. 

28 Jag ger dig mer än vad någon kan behöva. Varför? Så att ni kan ge era medmänniskor något av de 

många saker som jag har anförtrott er. Men andliggör er själva så att ni inte bara berörs av de lidanden 

som era ögon ser, utan också av dem som ligger bortom era ögon, för de ligger inte utanför området för er 

kärleksfulla aktivitet. Din känslighet bör inte heller begränsas till att känna lidandet hos varelserna i den 

här världen. Nej, du bör också känna när en själ osynligt närmar sig dig i sin önskan om kärleksfull hjälp. I 

dessa fall är det bara andlighet som kan avslöja deras behov för dig. 

29 Vilken glädje kommer att fylla Min Ande när den ser den ström av liv som kom ut ur Mitt sköte 

flöda från en till en annan, släcka deras törst och tvätta dem rena från sina orenheter. 

30 Gör det mesta av ditt liv, för det är kort; ett år är ett ögonblick som försvinner i tidens oändlighet. 

Följ villigt Faderns intentioner och du kommer inte att slösa bort en enda dyrbar stund av det liv som 

anförtrotts dig. 

31 Jag har sagt till er att mitt goda nöje har tagit slut och att ni måste tänka djupt så att ni förstår vad 

jag vill säga er. Det tålamod jag har haft med ditt själviska och materialiserade liv har nått sin gräns. Men 

jag kommer att ge er en ny välvilja, men den kommer att vara av andlig natur. 

32 Boken är öppnad, det var jag som öppnade den. Sidorna visar dig hela tiden sitt gudomliga 

innehåll. 
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33 Min blick omfamnar er i dessa ögonblick när er bön har nått mig. Mitt ljus har sänkt sig över din 

ande som Fader, som Mästare och som Domare. Ja, folk, för det är den dag då jag kommer för att ta emot 

era offer, för att fråga er vad frukten är av de arbeten som ni presenterar för mig idag. 

34 Ditt sinne är tyst, ditt hjärta är tyst för ett ögonblick och ditt samvete är närvarande vid din 

bedömning. 

35 Jag betraktar er inte längre som små barn, för ni är stora själar som redan har placerats av mig på 

den andliga fulländningens väg sedan den första tidsåldern. Det är därför jag har kallat er förstfödda och 

gjort er till min Andes förtrogna och arvtagare. Det är därför jag nu kräver en redogörelse från dig och 

frågar dig vad du har gjort med din själ och även med den här kroppen som har anförtrotts dig som ett 

instrument. Jag har sänt ut er i denna tredje tidsålder med det svåra uppdraget att göra det sjätte sigillets 

ljus känt, och för att ni ska kunna samla de stora skaror som kommer att utgöra mitt folk runt omkring er. 

Jag har gjort mig känd genom det mänskliga sinnet för att undervisa och utrusta er, och jag har fastställt år 

1950 som slutet på denna manifestation. Var medvetna om detta, för den dagen närmar sig, och ni måste 

rannsaka er själva i tid i samvetets ljus, så att ni kan veta om ni har använt den tid som anförtrotts er eller 

inte. 

36 Jag har gett er nåden att kommunicera med ljusets andliga värld så att den kan lysa upp er 

arbetsdag, och jag har sänt Elia före er så att han kan bana väg för er och uppmuntra er i prövningarna. Jag 

har sänt er fredsängeln för att ni ska känna hur hans inflytande skyddar er mot hotet från krig och naturens 

otyglade krafter. 

37 Jag talar till er som Fader, men sök mig inte som domare. Jag älskar er och har väntat länge på er, 

men glöm inte att min dom över universum kommer att vara obarmhärtig, och att ni kommer att förenas i 

mig för att bära Mästarens ord överallt. 

38 Om du vill ha fred och lycka och om du vill ha rätt till hälsa och välbefinnande, inse att du bara 

kan få dessa nådegåvor om du älskar din nästa, förlåter dem som förolämpar dig och delar ditt bröd med 

de behövande - det outtömliga brödet från Anden som jag har gett dig i överflöd. 

39 Var fredsandar i dessa krigstider, då er bön borde vara som en mantel av broderskap som sprids 

över hela jorden. 

40 Jag tänker på jorden som är röd av människoblod och på de människor som inte slutar med sina 

brott. Dra Min fred över världen, för annars kommer Min rättvisa att skipas från nation till nation, och ni 

kommer också att få stå till svars inför Mig för er brist på välgörenhet. 

41 Jag vill inte se er som anklagade inför mig, utan jag vill alltid se er som mina barn som min 

faderliga kärlek alltid är redo att hjälpa. Jag har skapat er till min andes ära och för att ni ska kunna förnya 

er i mig. 

42 Jag vill inte se på dina överträdelser, och jag vill inte heller se på din synd. Jag vill se hos er en 

beslutsamhet att ändra och en andlig iver i mitt arbete. 

43 Lär dig att älska mig andligt så som jag älskar dig och torka bort dina fläckar genom min 

förlåtelse. Om detta liv i tårarnas dal är en exil för dig, gråt och lindra din smärta tillsammans med mig, ta 

nytt mod, för din själ renas i processen. Bär ditt kors med tålamod och överlåtelse och låt trons och 

hoppets låga lysa i ditt hjärta. 

44 Se dig omkring och se en mänsklighet som är föräldralös utan fred. Men förlåt henne om du 

känner av krigets konsekvenser. 

45 Jag välsignar dem som har stått emot de prövningar som jag har skickat dem, jag välsignar dem 

som har arbetat i min vingård. Jag välsignar de händer som har botat de sjuka och de män och kvinnor som 

har förnyats moraliskt. Jag välsignar de sjuka som har välsignat mig mitt i sin smärta, och alla de som 

tillskriver de fördelar som de har fått till min kärleksfulla omsorg. Men jag välsignar inte bara den som 

älskar eller erkänner mig, utan jag välsignar alla mina barn med samma kärlek. 

46 Det är min vilja att ni eliminerar all fanatism och även allt som är onödigt i er religiösa kult, för jag 

vill finna i er ande den sanna fristaden för min gudomlighet. 

47 Lägg min helande balsam i de sjuka; men om du trots all din inre förberedelse och kärlek inte kan 

bota några av dem, överlåt saken till mig och jag ska svara för det. Jag säger till er: Om någon av mina 

lärjungar skulle uppnå fulländad andlighet skulle han vara som Jesus, som botade sjuka och uppväckte 

döda med synen, med rösten, med viljan eller bara genom beröring. 
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48 Lärjungar, på samma sätt som jag har kommit ner för att ta emot frukten från detta folk, på samma 

sätt kommer jag att samla in skörden och skatten från hela universum, från alla naturkrafter, från alla 

riken, från alla världar och bostäder, från alla varelser som är kända och okända för människorna, från de 

mest fullkomliga till de som är mest avlägsna från fullkomlighet. Över alla häller jag ut mitt ljus och låter 

dem känna min närvaro. 

49 Mänskligheten lever andligt i den tredje tidsåldern. Men alla som inte vet vad "tredje tidsåldern" 

betyder bör studera och fördjupa sig i Mitt Ord, som ger er stora uppenbarelser.Även om mycket av det ni 

fortfarande måste lära er att förstå kommer ni inte att få veta i detta liv, eftersom er intelligens inte är 

tillräcklig för att förstå det. När du går in i det andliga livet kommer jag att ge dig nya uppenbarelser. 

50 I detta ögonblick talar jag till jordens nationer. Alla har mitt ljus; med det ska de reflektera över att 

de har vågat förfoga över livet som om de vore dess ägare. I sanning säger jag er att er förstörelse och 

smärta har orsakat djup omvändelse hos många och har väckt miljoner människor till ljuset som söker mig 

och åkallar mig, och från dem stiger ett klagorop upp till mig och frågar: Fader, kommer inte kriget att 

vara över 1945, och kommer du inte att torka våra tårar och ge oss fred? 

Profetia som mottogs den 1 januari 1945 

51 Här är jag närvarande bland er, ni sju nationer! Sju huvuden, ni som har stigit upp inför mig i 

världen! 

52 ENGLAND: Jag upplyser dig. Min rättvisa kommer fortfarande att drabba dig hårt, men jag ger 

dig styrka, rör vid ditt hjärta och säger till dig: dina ambitiösa mål kommer att falla, dina rikedomar 

kommer att tas ifrån dig och de kommer inte att ges till någon. 

53 TYSKLAND: Jag hemsöker din stolthet i detta ögonblick och säger till dig: förbered dig, för din 

säd ska inte förgås. Ni har bett mig om nya länder, men människor har stört mina höga råd. Jag böjer din 

nacke och säger till dig: Ta min styrka och förtrösta på mig så räddar jag dig. Men om du inte litar på mig 

och ger efter för din stolthet, kommer du att falla och bli en slav i världen. Men detta är inte min vilja, för 

det är den tid då jag störtar herrarna och befriar slavarna och fångarna. Ta mitt ljus och stig upp. 

54 RUSSA: Min ande ser allt. Världen kommer inte att vara din. Det blir jag som regerar över er alla. 

Ni kommer inte att kunna utplåna mitt namn, för Kristus som talar till er kommer att härska över alla 

människor. 

55 Befria dig från materialism och förbered dig för ett nytt liv, för om detta inte sker kommer jag att 

krossa din arrogans. Jag ger dig mitt ljus. 

56 ITALIEN: Du är inte längre herre som förr i tiden; idag har hån, slaveri och krig ruinerat dig. Som 

ett resultat av er degeneration genomgår ni nu en stor rening. Men jag säger er: Förnya er själva, ta bort er 

fanatism och avgudadyrkan och erkänn mig som Herrarnas Herre. Jag kommer att hälla ut ny inspiration 

och nytt ljus över er. Ta min helande balsam och förlåt varandra. 

57 FRANKRIKE: Du för din smärta inför mig. Din klagan når min höga tron. Jag tar emot dig. Du 

brukade lyfta dig själv till Herren, nu visar du mig bara kedjorna som du släpar med dig. Ni har varken 

tittat eller bett. Du har gett dig själv åt köttets nöjen och draken har gjort dig till ett byte. Men jag ska 

rädda er, för era hustrars klagan och era barns gråt stiger upp till mig. Du vill rädda dig själv och jag 

sträcker ut min hand till dig, men i sanning säger jag till dig: Se upp, be och förlåt! 

58 FÖRENADE STATERNA: I detta ögonblick tar jag också emot er. Jag ser på ditt hjärta - det är 

inte av sten, utan av metall, av guld. Din hjärna av metall ser jag härdad. Jag finner ingen kärlek hos dig, 

jag upptäcker ingen andlighet. Jag ser bara storhetsvansinne, ambition och girighet. 

59 Fortsätt, men jag frågar dig: När ska min säd slå djupa rötter bland er? När kommer ni att riva ner 

er "guldkalv" och ert "Babels torn" för att i stället uppföra Herrens sanna tempel? Jag rör era samveten, 

från den första till den sista, och förlåter er. Jag upplyser er så att era sinnen inte blir förvirrade i den 

högsta timmen, när prövningen når sin höjdpunkt, utan att ni tänker med klarhet och kommer ihåg att jag 

kommer före er. 

60 Jag ger dig ljus, makt och auktoritet. Blanda er inte i mina höga råd, för om ni skulle vara olydiga 

mot mina dekret eller gå över den linje som jag drar upp, kommer smärta, förstörelse, eld, pest och död att 

komma över er. 
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61 JAPAN: Jag tar emot dig och talar till dig. Jag har gått in i din helgedom och sett allting. Ni vill 

inte vara sist, ni har alltid velat vara först, men sannerligen säger jag er: denna säd är inte behaglig inför 

mig. Det är nödvändigt att du dricker lidandets bägare så att ditt hjärta kan renas. Det är nödvändigt att ditt 

språk blandas med andra språk. Det är nödvändigt att världen närmar sig dig. När världen finner sig själv 

förberedd och ren, kommer den att ge er den säd som jag kommer att ge den, för jag ser ingen som är 

förberedd. 

62 Jag ser inte fröet till min gudomlighet i dig. Men jag kommer att bana vägen. Snart kommer det att 

uppstå ett kaos av idéer i universum, en förvirring av vetenskaper, åsikter och teorier, och efter detta kaos 

kommer Ljuset att nå dig. 

63 Jag förbereder er alla och förlåter er och ser till att ni tar rätt väg. När tiden är bestämd och freden 

kommer till nationerna, var inte motsträviga, stör inte mina höga råd och motsätt er inte min vilja. När 

folken har slutit fred, förråda dem inte, för då kommer jag att föra min dom över er. 

64 Sju nationer! Sju huvuden! Fadern har avlat dig. Världen finns framför dig, under ditt herravälde. 

Du är ansvarig inför mig för det! 

65 Låt ljuset från "De sju seglens bok" vara i alla nationer, så att människorna kan utrusta sig enligt 

min vilja. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 128 
1 Jag ger er Mitt Ord, som är en stege som leder in i Mitt Rike. Om du förverkligar det jag lär dig 

kommer du att vakna upp till ett nytt liv. Alla som vill fullända sig själva kommer att finna vägen 

asfalterad. Min röst kallar på er eftersom ni alla är mina älskade barn. 

2 Kom till mig och ta mitt rike i besittning. Kom, ni barn och ungdomar, för det behagar mig att höra 

era böner. Ni ensamstående kvinnor, jag är den kyskheta makan som vill följa er; älskade män, tillhör mig. 

Jag ser er alla besegrade av prövningar, men jag ska resa er upp ur dem. Bli inte förvånad över att jag 

söker upp dig för detta. Har du inte sett hur kärleken återspeglas i min omsorg? Har ni inte sett hur modern 

gråter av kärlek till mänskligheten? Den bägare som ni alla dricker är mycket bitter, men den renar er, för 

de tårar som ni fäller är som de essenser som Magdalena hällde ut när hon smorde Jesu fötter. Nu som då 

förlåter jag era synder. 

3 Ni går genom världen och stöter på ondska och måste gå över den utan att orena er. Men min 

styrka stöder dig så att du inte faller, för utan den skulle du bli svag. Var klok, vakta och be, så blir du 

oövervinnerlig. 

4 Jag ser mänskligheten som andligt fattig, eftersom den makt som den har fått är materiell. Jämfört 

med det andliga är de materiella verken små, de gör inte själen odödlig. Endast de förtjänster som 

förvärvats i kampen för det goda kommer att ge den evigt liv och göra den stark. 

5 Den stolta mannen tror att han är stark, även om besöken påminner honom vid varje steg om att 

han inte är suverän, att hans "storhet" är bedräglig. Använd den styrka jag ger dig för att göra det goda. 

6 Tvivla inte på mina ord. Jag ger dig ett frö av tro så att du kan odla det och på så sätt lära dig att 

uppskatta mina mirakel. Jag har placerat samvetets ljus i din ande så att du kan känna till de lagar som jag 

har gett dig och genom dem kan du vägleda din själ och kropp. I min undervisning hittar du hälsa, frid och 

glädje. Det är därför jag har sagt till er att den som smakar på detta bröd aldrig mer kommer att bli 

hungrig. 

7 Jag visar mig för er så att ni kan känna igen mig och senare föra vidare den kunskap som jag ger er 

som ett arv. 

8 Ni lever i nuet och vet inte vad jag har bestämt för er framtid. Jag förbereder stora legioner av 

andar som kommer att bo på jorden, med ett känsligt uppdrag, och ni måste veta att många av er kommer 

att vara föräldrar till de varelser i vilka mina budbärare kommer att inkarneras. Det är er plikt att förbereda 

er internt så att ni vet hur ni ska ta emot och vägleda dem. 

9 Jorden är beredd av mig och är lika ren som jag skapade den. Om det finns något dåligt på den är 

det människans verk. Hur mycket ondska du har skapat genom din synd, mänskligheten, även om någon 

kanske säger att du inte är ansvarig för vad som hände i det förflutna. Men jag svarar dig: Din själ har 

redan bott på jorden vid andra tillfällen, den har varit frånvarande och skändat jorden. Vet du vem du är? 

Hur mycket ansträngning måste du inte göra för att gottgöra mänskligheten för allt du har förnekat den. 

10 När du är trött, luta dig mot bönens stav, för genom den kommer du att återfå kraft. När ni hör Mitt 

Ord kommer ni att höja er till högre regioner där ni kommer att känna Min Närvaro. Förstå att för att 

uppfylla min lag räcker det inte med att höja själen genom bön, utan ni måste också göra verk av kärlek 

och barmhärtighet. 

11 Tiden närmar sig redan när detta rally kommer att vara över. Men var alltid medveten om att min 

Ande inte kommer att lämna er. 

12 När jag slutar att göra mig känd i denna form är det ett tecken på att förberedelseperioden är slut. 

Jag ska försegla sinnena hos dem som har tjänat mig och ge dem vila under den stora perioden av arbete, 

och jag ska ge en belöning till dem som har varit lydiga tjänare i min vingård. Dem lämnar jag min Andes 

frid. Men de kommer att fortsätta att vara instrument för en högre uppenbarelse. 

13 Precis som "Ordet" inte längre blev kött efter att ha varit i Jesus, så kommer denna manifestation 

av min Ande genom människan inte att upprepas. Endast Mitt ljus kommer att fortsätta att stråla från 

oändligheten för att vägleda er andligt på den sanna vägen. 

14 Om du är uppmärksam på detta ljus kommer du inte att avvika från den rätta vägen. Om ni följer 

mina lagar kommer tron och tilltron till era andliga gåvor att bli mycket stor. Förstå vad Marias, Jesu och 

Elias krafter är, för jag har gett er en del av dem. 
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15 Var vid gott mod när ni lyder mina föreskrifter, som inte skall vara ett offer utan snarare en glädje 

för er ande. Var som små barn vid sin Faders sida, som litar och hoppas på honom. 

16 Jag har sett dessa människor be för mänskligheten, älska den och inspireras av Mästarens kärlek. 

Er smärta är också stor, men det är den som kommer att förena er och göra er till en sann familj. Jag 

kommer att trösta dig under hela din livsresa tills du når fram till löftets land. 

17 Den fred du hoppas på kommer att komma och den kommer att vara lika stor som smärtan har 

varit. Enandet (av alla andliga gemenskaper) kommer också att komma, men innan dess kommer jag att 

skicka meddelanden till er som förkunnar att tiden närmar sig när dessa profetior kommer att uppfyllas. 

18 Välkommen, ni som har gått över tröskeln till en ny tidsålder. Ni har hört den lugnande klockan 

ringa och ni har samlats för att lyssna till dess rop, eftersom ni har insett att det är er Faders röst som 

uppmanar er att lyssna till honom. Denna önskan och lydnad gjorde att du kände igen min röst när den 

nådde ditt hjärta. 

19 Eftersom du inte vet hur länge ditt (jordiska) liv har givits till dig, är det nödvändigt att du ger dig 

iväg från detta ögonblick, för hur långt din livsväg än är, kommer den alltid att vara full av incitament för 

dig att nå målet. Varje gång har ett mysterium klarats upp inför dina ögon. I denna tredje tid, när mitt ord 

blir till andlig frukt som ger er näring, kommer jag att avslöja för er det som bevaras för er ande. Mitt ord 

strömmar ut över de andligt ödmjuka och de som är enkla i sitt sinne, för det är som en ström av 

kristallklart vatten som, när det rinner genom sinnet och från sinnet till hjärtat och därifrån till anden, inte 

har färgats av de orenheter som det möter på sin väg. 

20 Under denna tid har jag inte gått in i världens stoft. Endast Min Ande finns i det inre templet som 

finns i djupet av din varelse, där jag lämnar spåren av Mina fotspår. Ni som har suttit vid Herrens bord 

känner till smaken av detta bröd, detta vin och denna frukt, så att ni aldrig kan falla i bedrägeri. 

21 Jag fann din själ sjuk, men jag ställde mig framför den och sade till den: "Jag är vägen, jag 

erbjuder dig min hjälp. Gör som jag säger, så kommer du att nå det land du söker." 

22 När du inte hade någon aning om det andliga livet hädade du Gud när du kände dig desperat och 

önskade dö för att vila - som du trodde - utan att veta att vila som du föreställer dig inte existerar, för 

anden finner fullkomlig lycka endast i aktivitet. Inaktivitet är egoistiskt, och egoism tillhör köttet, inte 

anden. Endast kroppen finner vila när livets sista andetag har slocknat i den. Andas er, o folk, så att ni kan 

se er Mästares ansikte, som ler mot er med ömhet och frid. 

23 Likt ett frö som förökar sig och sprider sig kommer min undervisning att sprida sig över 

mänskligheten för att rädda den. Inte bara de som hör mig kommer att bli frälsta, utan även de som inte har 

haft förmånen att få höra detta ord. 

24 På detta folk har jag utgjutit andliga gåvor som i morgon kommer att göra åkrarna bördiga, där 

kärlek, samförstånd och fred kommer att gro, för min säd kommer att bäras av mina budbärare till det vida 

landet, till provinserna och städerna. 

25 Jag har sökt upp er i er cell eftersom ni var fångar i materialism, egoism och synd. Men jag har gett 

er friheten att föra ut denna goda nyhet till hjärtan. Du kommer aldrig att kunna flytta dig bort från mig. Ni 

är de mjuka bladen på livets mäktiga träd, ni är grenar eller skott. Genom din själ flyter trädets saft. Detta 

är det förbund som förenar dig med mig och som aldrig kan förstöras. Trädet är familjen, i det är fadern, 

modern och barnen förenade för alltid. I den måste alla Herrens barn känna igen sig som bröder och 

systrar: Syskon inte bara av princip eller ursprung, utan också av kärlek. 

26 Symbolen för detta träd var korset som ni spikade fast mig på. 

27 Här är Mästaren för att söta din väg med sitt ord, för de som en gång har känt frid på denna väg 

lämnar den knappast, eller faller tillbaka i sina tidigare livs misstag, där virvelvindarna piskade dem. Mitt 

ord, som alltid är fullt av nya läror och uppenbarelser, ger er livskraft så att ni inte står stilla eller drar er 

tillbaka. 

28 Gång på gång säger jag till er att ni ska utnyttja den tid då jag ger er min undervisning med mitt 

ord, för när min avgångstimme kommer kommer ni inte längre att höra denna "näktergal" slå. 

29 Jag vill att de "första" ska vara goda lärare för de "sista". Inse att det bland dem kommer att finnas 

stora andar som - efter att ha gått igenom lidandets smältdegel 

- kommer att omfamna Mitt andliga arbete med stor kärlek och med Min undervisning i sina hjärtan och 

Min uppmuntran i sina andar kommer de att börja sin kamp bland människorna. 
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30 Låt mig lära dig, förbereda dig och pröva dig så att du blir stark och din tro blir sann. Jag kommer 

att använda er som redskap för min vilja och genom er förmedling kommer jag att utföra många verk. 

Genom dina läppar ska jag tala till folkmassorna, och bland dem ska jag välja ut dem som ska följa mig i 

denna tid. 

31 Var fylld av kärlek, känn mänsklighetens tragedi, förstå dess prövningar och försoning så att du 

kan be och vakta för den. Kom ihåg att Mästaren inte överger er i era kristider, så att ni som mina 

lärjungar kan göra detsamma för era medmänniskor. 

32 Tror du att du är oumbärlig för att mitt budskap ska nå dina medmänniskors hjärtan? Nej, 

människor, men ni måste fullfölja det uppdrag som jag har anförtrott er och för vars fullgörande jag ger er 

allt som behövs. Vet du vad de som inte har något att erbjuda dig i dag kan göra för dig i morgon? 

33 En stor rening väger över mänskligheten, och ni kan känna Min rättvisa till och med i luften ni 

andas. Men just denna lidandets bägare kommer att förvandla mänskligheten moraliskt och andligt. 

34 Sträva efter att förnya er och inte längre vara små barn inför min undervisning, så att ni undan för 

undan kan bli lärjungar - inte bara på grund av det ni förstår utan också på grund av det ni omsätter i 

praktiken. 

35 Vila i skuggan av detta träd, ni trötta vandrare, och när ni har återfått era krafter, bli trädets väktare 

och ta hand om det. Denna omsorg och denna kärlek till dess bevarande kommer att vara som vatten som 

gör jorden bördig och fräschar upp den. Då ska du få grenarna att växa så att skuggan sprids och många 

behövande kan finna en fristad under den. Mängder kommer att komma och önska sig hälsa och andlig 

frid, och ni ska då vara beredda, för på detta träd kommer de att finna frukt som de inte kan finna på någon 

annan plats. 

36 Låt böner uppstå från er ande för fred i världen och för upplysning för dem som styr nationerna, 

för ni ska inte vara hårdhjärtade och svårmodiga, så att inte Mitt verk går i stå. Jag planterar och sprider 

för närvarande Mina "träd" i många områden för att rädda de vilsna hjärtan. Dessa "träd" har till uppgift att 

eliminera människornas (religiösa) fanatism och avgudadyrkan. 

37 Återigen säger jag till er: Jag är vägen, gå inte längre på farliga stigar. 

38 Alla dessa samhällen kommer tillsammans att utgöra det hinder som Elia kommer att lägga fram 

för sin Herre. Men ni som har i uppdrag att vakta dessa samhällen, håll era öron öppna för att höra mitt 

ord, som kommer att bli det ljus med vilket ni ska räta ut de krokiga stigarna. 

39 I sanning säger jag er att ni har mig mycket nära i mitt ords väsen, och ni har också min "andliga 

värld" med er genom dess hjälp, skydd och råd. Min barmhärtighet stärker er så att ni inte blir missmodiga 

på vägen, för det uppdrag ni har fått vid denna tid är mycket känsligt. Men jag lämnar er utrustade med de 

nödvändiga andliga gåvorna så att ni kan gå vidare. 

40 Bär ditt kors inte som en börda utan som en välsignelse. 

41 Må min barmhärtighet vara med dig som Fader och min undervisning som Mästare. Känn min 

värme och min frid, och jag försäkrar dig att när min undervisning är slut kommer din tro att vara större 

och du kommer att ha mer mod att möta kampen. 

42 Mitt ord ska vara en sköld i era hjärtan och ett svärd på era läppar. Men vet hur man använder den 

rätt i strid och i fred. 

43 Här är din frälsare. Har ni inte sökt mig med möda på alla sätt och vis? Har ni inte åkallat mig med 

hymner och psalmer för att rädda er? Nåväl, här är jag, även om jag nu har kommit i en form som ni inte 

hade väntat er. Men formen, som inte är ny, bör inte göra dig främmande. Sträva hellre efter att söka efter 

kärnan i min undervisning, och ni kommer att övertyga er själva om att den ton som jag talar till er, den 

kärlek som mina ord sprider över er och den visdom som lyser i var och en av mina läror, är ett språk som 

er ande förstår. 

44 Använd ljuset från mitt ord och frigör er med det, för under lång tid har ni bara varit upptagna av 

jordiska saker och blivit väktare av jordiska varor, utan att ta hänsyn till att själen är ämnad att återvända 

till sitt gamla hem och att ni måste förbereda de förnödenheter och den käpp som kommer att hjälpa den 

på sin resa. 

45 Människor strävar efter odödlighet i världen och försöker uppnå den genom materiella verk, 

eftersom jordisk ära - även om den är tillfällig - svider i ögonen, och de glömmer andens ära eftersom de 
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tvivlar på det livets existens. Det är bristen på tro och avsaknaden av spiritualisering som har lagt en slöja 

av skepticism framför människornas ögon. 

46 Om denna mänsklighet hade trott på Mitt Ord och burit Mig i sina hjärtan, skulle de alltid ha den 

mening av Mig närvarande som Jag en gång sade till de skaror som lyssnade till Mig: "Sannerligen säger 

Jag er, även om ni bara ger ett glas vatten, kommer det inte att vara utan belöning." 

47 Men människor tänker: om de ger något och inte får något tillbaka, så bevarar de det de har genom 

att behålla det för sig själva. 

48 Nu säger jag er att det i min rättvisa finns en perfekt balans så att ni aldrig behöver vara rädda för 

att ge bort något av det ni äger. Ser du de människor som samlar på sig skatter och aldrig låter någon ta del 

av deras ägodelar? Dessa människor bär sin döda ande inom sig. 

49 De som å andra sidan har ägnat sig åt uppgiften att ge sin nästa allt vad de äger ända till sitt sista 

andetag, ända tills de såg sig själva ensamma, övergivna och fattiga i sin sista stund - dessa har alltid styrts 

av trons ljus som i fjärran visade dem närheten till det "förlovade landet" där Min kärlek väntar på dem för 

att ge dem ersättning för alla sina gärningar. 

50 Sannerligen säger jag er: Dagens mäktiga kommer att upphöra för att ge plats åt dem som på grund 

av kärlek och barmhärtighet mot sina grannar kommer att bli stora och starka, mäktiga och kloka. 

51 Lärjungar, ta mitt ord som ytterligare ett bevis på min kärlek till er. Känn i din kropp och själ Min 

helande balsam. Men om ditt samvete säger dig att din smärta är ett resultat av din synd, förvisa den från 

din varelse, för i min undervisning kommer du att finna styrkan att övervinna ditt kötts svaghet. Kom till 

mig, allihop, så att jag kan ge er styrka att uppnå er andliga frigörelse. 

52 Låt barnen komma till mig. Låt ungdomarna närma sig mig. Män och kvinnor - vissa i sin bästa 

ålder och andra på ålderns höst - kom till mig, jag vill njuta av din närvaro, jag vill höra din röst som kallar 

mig Fader. 

53 Syndare, ropa till er Mästare så att era tårar kan rena er. Men låt er gråt vara som Magdalena, så att 

er kärlek kan nå mig som den ångerfulla syndarens bön. 

54 Övervinn din stolthet så att du kan bli ödmjuk mot dina bröder och systrar. Ödmjukhet är seger, 

fåfänga är nederlag, även om man värderar dessa saker olika i världen. 

55 Vad kan du vara stolt över när ingenting på jorden är ditt? Jag har inte gjort er till arvtagare i denna 

värld. Jag har anförtrott er det på samma sätt som en jordägare gör med sina arbetare: han delar upp 

ansvaret för att odla och sköta åkrarna mellan dem, och sedan tar han in skörden och ger var och en sin 

del. 

56 Ta från jorden vad du behöver, gläd dig och njut av allt det goda som den ger dig. Men gå aldrig så 

långt att du betraktar ditt jordiska liv som om det vore andens perfekta hem, och betrakta inte heller det du 

äger i världen som din största skatt. 

57 Jorden är inte fläckad, den är välsignad och ren. Det är männen som har besudlat hennes hjärta. 

Om jorden hade syndat skulle jag redan ha förstört den och skickat er till en annan värld, men jag finner 

ingen fläck på den. Därför säger jag er att det är mänskligheten som ni måste arbeta för - för att förnya den 

- så att den på nytt kan ge er fred, välstånd, kärlek, överflöd och verkliga framsteg. 

58 Se med hur mycket tålamod jag undervisar er, så att ni också har tålamod när ni undervisar era 

medmänniskor, och när en behövande person knackar på era dörrar, så nekar ni honom aldrig er närvaro 

och tar inte emot honom med avsky. Vad kan dina händer erbjuda honom om det inte finns någon kärlek i 

ditt hjärta? Jag säger er att om någon känner trötthet beror det på att han inte har sann andlighet. Å andra 

sidan har den som alltid är beredd att ge något lyckats höja sina känslor över köttets egoism. 

59 Ibland undanhåller jag min barmhärtighet från er så att ni kan uppmanas att tänka på dem som ni 

också undanhåller den från. Men jag tar aldrig ifrån dig ditt arv, för det som jag en gång gav dig är ditt. 

60 Tror du att du har fått många besvikelser från människor? Detta hände när du förväntade dig något 

av dem och när du inte hade något att erbjuda dem. Men nu när du gradvis avstår från detta materiella 

intresse och din själviskhet, nu när du vet att det är jag som vakar över dig, även när världen inte har något 

att erbjuda dig, kan du inte längre tala om otacksamhet, besvikelse eller bedrägeri. Du bör blunda för all 

mänsklig misär och öppna dina ögon och ditt hjärta för att tjäna dina medmänniskor med sann 

barmhärtighet och kärlek. 
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61 De som får dig att lida mest är de som kan hjälpa dig att göra de största andliga framstegen. 

Uppmuntra längtan efter andliga framsteg, eliminera monotonin och rutinen i era liv. Tycker du inte att 

min manifestation genom det mänskliga sinnet är mycket betydelsefull? Är ni inte medvetna om värdet av 

alla de andliga gåvor som jag har gett er? 

62 Det är jag som tar emot allas otacksamhet, jag som älskar er och ger er allt. Men har du någonsin 

hört att jag är besviken på dig? Aldrig, mina barn. Vem kan känna dig bättre än jag för att göra mig 

besviken, när jag vet att du älskar mig och kommer att nå de döda i mitt rike? Om jag skulle tänka som du 

tänker nu, skulle det vara som om jag krävde av dig det blod som jag utgöt i en annan tid som människa. 

Men jag säger er att det var det blodet som banade väg för er att stiga upp. 

63 Det är nödvändigt att du förstår din uppgift så att du kan utföra den på det sätt som är din plikt. 

Kom ihåg: När du djupt känner en grannes smärta, gör den till din egen och för den inför mig i bön, blir du 

en sann förbön och medlare mellan Gud och dina medmänniskor. Jag kommer att placera den som 

fortfarande måste leva i världen och även den som måste lämna den på din livsväg, för du kommer att veta 

hur du ska väcka längtan efter förnyelse hos den som fortsätter sin väg på jorden, och du kommer att 

kunna visa den väg som leder honom till ljuset för den som snart kommer att lämna den andliga sfären. Jag 

har gett er andliga gåvor för att ni ska kunna använda dem för era medmänniskors bästa och för ert eget 

bästa, men inte för att ni ska dölja dem för världen av rädsla för den, inte heller för att visa upp dem och 

till och med skryta med dem. Utöva barmhärtighet på ett sådant sätt att de okunniga, de behövande och de 

oskyldiga kan känna en önskan om att få ta del av dina gåvor och att tjäna sina grannar. Då ska du lära 

dem och avslöja för dem att varje varelse bär på gåvor från den gudomliga Anden. 

64 Låt ingen antaga att orsaka anstöt med läror som Mitt verk inte har avslöjat för honom, för de 

skulle vara orsaken till att Min lära förföljs och ni skulle behöva stå till svars inför Min Rättvisa för det. 

Tala om min sanning utan att någonsin ändra den. Var aldrig tyst av rädsla, för sannerligen säger jag er att 

om ni skulle vara tysta skulle stenarna tala. Tänk på att strukturen på er planet är gjord av sten och att det 

från dess inre skulle brista ett dånande ljud som skulle berätta om rättfärdighetens tid. Vänta inte på detta 

vittnesmål, utan tala själv. Men låt denna röst komma från ditt hjärta, för i den kommer din ande att tala. 

65 Människor, jag har kommit för att förgylla er tillvaro, för att ge er det eviga livets bröd. Gör mig 

till din förtrogna och jag kommer att placera min frid i dig. 

66 Det behagar mig att ge er mitt ord i denna tid, så som jag gav det till er i den andra tiden: ett enkelt 

ord så att ni kan förstå det, och när ni hör det mättar ni era hjärtan med mod och dygder. Se hur dess 

gudomliga essens har fångat din ande och varit en balsam på dina sår, så att du i morgon också kan bota 

dina medmänniskor genom att få dem att höra mitt ord. 

67 Om ni förbereder er andligt kommer ni att se mirakel, ni kommer att bli friska och era 

medmänniskor kommer att få nåd och välsignelse. 

68 Stora lidanden kommer att drabba mänskligheten och ni kommer att vara profeter och bålverk. Be, 

arbeta och naturens krafter kommer att passera över dig utan att lämna några spår. Lyft upp din förbön och 

jag lovar dig att en mantel av kärlek och skydd kommer att skydda dina nära och kära. Jag kräver inga 

botgöringar eller offer av er. För att vara mig till lags räcker det att lyfta din ande och jag kommer att 

översvämma dig med frid. Älska varandra så ska jag välsigna er. 

69 Jag har inte bett er att åka till avlägsna platser för att sprida min undervisning; den tiden har ännu 

inte kommit. Men det ögonblick kommer när ni kommer att flytta med era nära och kära till andra platser 

där ni kommer att slå er ner och fortsätta att vara de outtröttliga såarna av det dyrbara frö som jag har 

anförtrott er. 

70 Mitt folk kommer att sökas av människor av olika raser och trosbekännelser, och det är nödvändigt 

att mina lärjungar visar dem den kortaste vägen till mig genom att lära dem att älska varandra. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 129 
1 Från mitt rike kommer jag till människans hem och söker efter trons lampa. Jag har knackat på 

varje hjärta för att urskilja i var och en den goda viljan att skynda på min kallelse. I vissa fann jag en 

helgedom upplyst av en lampas låga, i andra bara mörker. Vissa är rena platser där jag kan komma in, 

andra är besudlade och måste först rena sig själva för att kunna ta emot mig. Men jag välsignar dem alla 

med samma kärlek. 

2 Den som knackar på era dörrar kommer inte i kunglig klädsel, fastän han är en kung. Han kommer 

i vandrarens kläder och söker ett värdshus. När jag ser er vakna, alerta och väntande på mig, strömmar 

mitt ord in i er som en outtömlig ström för att göra era hjärtan fruktbara. Detta hjärta som slår inom dig är 

en lämplig jordmån för att så det gudomliga fröet. Din ande är gudomlighetens tempel, det är mitt hem. 

Ditt samvete är uttolkaren av min rättviserapp och stöd för min spira. Alla dessa krafter säger dig att du 

inte är oberoende, utan att du kommer från en allsmäktig varelse som du måste underkasta dig din vilja, 

eftersom den är fullkomlig. 

3 Fadern närmar sig sina barn för att samla in deras förtjänster från dem som den bästa skörden, och 

inte bara tårarna från era lidanden, för de är inte vad jag lagrar i mina kornbodar. Nästan alltid är din gråt 

frukten av din olydnad mot min lag. Det är sällan du gråter av kärlek eller ånger. 

4 Jag har funnit att ditt hjärta har hårdnat under denna tid. Men om jag har huggit min lag i sten 

under den första epoken, varför skulle jag då inte hugga in den i ditt hjärtas sten i denna tid? Där kommer 

jag att visa dig kraften i mitt ord och skriva inte bara en sida utan en bok som innehåller hemligheter av 

min dolda visdom som bara jag kan avslöja. 

5 Jag talar till er som Fader och Mästare, men när jag talar till er som Domare, frukta min rättvisa, 

men fly inte från den, för även den rösten är en vän, och när den ställer er till svars gör den det för att den 

älskar er. På så sätt visar jag mig inför era ögon så att ni kan lära känna mig. Hur skulle du kunna göra 

detta om jag levde evigt gömd bakom en mystisk slöja? Förstå att det var min önskan att avslöja mig själv 

lite efter lite inför din ande så att du slutligen kan skåda mig i all min härlighet. Om jag i början av din 

andliga utveckling hade visat mig för din ande i all min storhet, vad skulle du då ha sett, känt eller förstått? 

Ingenting! Om du hade känt dig nära mig skulle du ha uppfattat en oändlig tomhet, eller om du hade 

strävat efter att förstå den djupa sanningen skulle du ha funnit ditt sinne oförmögen och din ande för svag. 

I dag drar jag återigen undan slöjan av mitt mysterium lite grann så att ni kan lära känna er Gud bättre. 

6 Vem är blind så att han inte kan se mig? Vem är okänslig så att han inte kan känna Mig? Under 

lång tid har jag förberett er på att höra mig i denna form, som är som: skåda mitt ansikte, samtidigt som ni 

förbereder er för kommande tider då ni behöver veta mer om mig. Så om ni längtar efter ljus, om ni 

hungrar och törstar efter sanning, lyssna till mig med alla era sinnen och själskrafter och ni kommer att se 

mig. Vänj dig inte vid detta ord som något vardagligt, och fall inte in i rutinen för en gudstjänstritual. Ta 

inte min undervisning som en materiell ideologi och använd den inte för att dra nytta av dina 

medmänniskors goda tro eller fysiska eller psykiska lidande. 

7 Tiden för förståelse har kommit för er, upplysningens ögonblick är här, och inte långt borta är den 

tid då ni bör ge er iväg för att låta detta ljus lysa i andra hjärtan. Jag ger dig känslighet och kunskap så att 

du kan fullfölja ditt andliga uppdrag. Ni är alla kapabla att ge ljusfyllda råd till dem som behöver dem, att 

torka tårarna hos den som gråter. Jag har gett er i överflöd en dyrbar helande balsam som inte ska förbli 

oanvänd för en dag. Smärtan har renat dig så att du kan utveckla dina andliga gåvor. Besudla inte er själva 

på nytt med synd. Dina läppar och ditt hjärta har också renats - den ena för att bli en källa till välgörenhet 

och goda känslor, och den andra för att kunna uttrycka det rena, det sublima. 

8 Här är min undervisning, klar, genomskinlig som det vatten som du släcker din törst med. Jag 

förvandlar ditt hjärta till en källa så att det kan samla detta vatten och på grund av dess genomskinlighet 

kan du se ner till botten, vilket är som om du skådade Min Ande fri från varje form eller täckmantel. 

9 Lyssna på mig, lärjungar, för från mig kommer all visdom. Jag kommer till dig med ord och verk 

för att överraska dig i sömnen. Men sannerligen säger jag er: Innan jag kommer till ett folk eller ett hjärta 

sänder jag dem en budbärare eller en föregångare så att de kan känna igen och ta emot mig när jag 

kommer. Fråga er nu vilka av mina ankomster ni verkligen var beredda att ta emot mig. 
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10 Den första tidens profeter som förkunnade Mästarens ankomst hånades, förföljdes och stenades i 

städerna. Elia, som under denna tid talade genom en inspirerad och rättfärdig man vid namn Roque Rojas, 

predikade "i öknen" och mycket få hörde hans röst. 

11 Om man tittar på Moses kamp under de första tiderna ser man också bristen på tro, bristen på 

förberedelser i de avgörande ögonblicken. Kom ihåg: När Mose inför befrielsenatten instruerade sitt folk 

att ingen skulle sova och att de skulle tillbringa natten i bön, med sandaler på och vandringsstavar i 

händerna, var det många som övergav sig till sömnen, och när de vaknade hade folket redan gett sig iväg. 

När Mose lämnade folket ensamt för att be på Sinai berg, fann han vid sin återkomst att den stora skaran 

hade gett sig hän åt avgudadyrkan; de hade helt och hållet glömt bort vad deras ledare och profet hade sagt 

om Jehovas löften. 

12 Jag har aldrig velat hitta dig oförberedd eller överraska dig med att synda eller sova i världens och 

köttets famn. Det är därför som jag i förväg skickade mina budbärare till er, så att de skulle få min röst att 

nå er, från den enklaste hydda till den mest praktfulla bostad. Sju stora profeter lät jag födas bland samma 

folk för att de skulle förkunna världens frälsares ankomst - sju män som var bröder med detta folk och som 

hade dess blod och språk. I dem har jag placerat min röst, för att de ska vara en hoppets ledstjärna för de 

fattiga och förtryckta, och ett förebud om rättvisa för de stolta, de onda och orättfärdiga. 

13 När den utlovade kom till sitt folk var det mycket få som följde honom - bara de som hungrade och 

törstade efter rättfärdighet. Men de som fick många hedersbetygelser, som var fulla av fåfänga och 

strävade efter makt, och som kände att Min rättvisas pekfinger pekade på dem, det var dessa som höll ut 

korset för Guds Son. 

14 Ni ska föra fram de goda nyheterna till mänskligheten om att den redan lever i den Helige Andes 

tid, den tid som har tillkännagivits genom stora tecken i naturen, för att öppna vetenskapsmännens ögon 

för sanningen, för att röra syndares hjärtan till omvändelse och för att få världen att tänka. Men denna 

mänsklighet - som inte ville tolka dessa röster (av naturliga händelser) i deras sanna mening - när den inte 

kunde tillskriva allting till materiella orsaker, gav efter för vidskepliga rädslor. Därför har Mitt Ord under 

denna tid kommit till hjärtan som är stenar, och en ny passion för Mig har börjat. 

15 Ljuset som Min Ande har hällt över er i denna tid är det blod som Jesus utgöt på korset för 

mänskligheten. Som en föraning av dessa uppenbarelser offrade ni lamm under den första eran och märkte 

dörrarna till era hem med deras blod. Blodet är liv, offret är kärlek. Kärleken är andens ljus. Detta har 

alltid varit ditt kännetecken eller märke. 

16 O människor som har följt denna röst - glöm aldrig att Herrens kärlek har gjort er till ett stort 

uppdrag. Detta gudomliga tecken är min kärlekskyss, min skyddande kraft, mitt vapen och min sköld. 

17 Det liv som ni går igenom i dag är en större öken än den som Israel gick igenom under den första 

epoken. Men om du inte saknar kärlek och tro när du går igenom det, kommer det inte att finnas någon 

brist, ingen hunger eller törst. Det kommer att finnas manna och vatten, oaser och glädjeämnen på livets 

resa. De som inte flyr undan den heta sanden, inte drar sig undan fiender och inte heller tröttnar på den 

långa resan kommer snart att känna att de kommer till det förlovade landet. Men de som söker 

bekvämligheter, nöjen och medel för att bli stora på vägen kommer att stanna upp i sina spår och fördröja 

sin ankomst till stadens portar. Vägen är en utveckling uppåt, öknen är en prövning för tron och en 

stållning för anden. 

18 Gör inte denna väg till en väg som du vill ha, försök inte anpassa Min Lag och Mitt verk till ditt 

liv, dina vanor och dina passioner. Ni måste anpassa er till min lag. 

19 Ibland kan du inte förstå varför jag älskar dig så mycket, varför jag förlåter dig alla dina fel. Sedan 

visar jag er era grannar så att ni kan göra mot dem vad Mästaren har gjort mot er. 

20 Vem kan tvivla på godheten i Min undervisning i denna tid? Jag har sagt till männen, som jag en 

gång gjorde: "Älska varandra", till barnen: "Hedra era föräldrar", till mannen: "Respektera er hustru", till 

föräldrarna: "Var ett gott exempel för era barn". Detta är inte mörker. Mitt frö ger fred, kärlek och 

harmoni. Ni stoppar därmed den försoning som sedan urminnes tider har gått från föräldrar till barn - en 

sorglig gottgörelse som har varit det frö ni har sått och skördat om och om igen. Det är nödvändigt att 

varje överträdelse tvättas bort, och sannerligen säger jag er att ingen överträdelse undgår min rättvisa. Ett 

år, ett århundrade och till och med en tidsålder kan passera över den, men domens tid kommer. 
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21 Älska renhet, lev i enlighet med den lag som samvetet visar dig. Använd dessa 

undervisningstillfällen för att omsätta det du lärt dig i praktiken. Sov inte medan andra gråter, vänj dig inte 

vid krigsnyheterna. Kom ihåg att dessa nyhetsrapporter är fulla av gråt, klagan och rädsla. Förstå att dessa 

rapporter som når er är smärtskrik från era bröder och systrar. Det skulle vara bättre för er om ni, på 

grundval av Mitt Ord, kände dessa människors smärta och, inspirerade av medkänsla, bad för dem och 

skaffade er förtjänster så att de skulle finna fred och kriget inte också skulle överraska er nation, och 

sedan, medan ni dricker en mycket bitter bägare, utbrister: "Nu förstår jag vad dessa människor har gått 

igenom!" 

22 Vad skulle det bli av detta folk som jag har fört samman om jag inte lärde dem med ord av rättvisa, 

sanning och kärlek? Tror ni inte på mitt ord i denna tid, eftersom jag för det till era öron genom mina 

barn? 

23 Om ni dödade profeterna från den första eran på vägen och senare utsatte Mina apostlar för 

martyrskap, säger jag er att det också är döden som ni orsakar dessa röstbärare när man inte tror på det ord 

som kommer från deras läppar. Är du så förslavad av dina materiella sinnen att du inte känner det 

gudomliga väsendet i detta ord? Kom ihåg att jag sa till er: "Trädet känns igen på sin frukt." 

24 Jag förbereder er för den tid då ni inte längre kommer att höra mitt ord, för då kommer 

människorna att kalla er för folket utan Gud, folket utan en plats för tillbedjan, eftersom ni inte kommer att 

ha några magnifika kyrkobyggnader för att dyrka mig, och ni kommer inte heller att fira högtidliga 

tillbedjanden, och ni kommer inte heller att söka mig i bilder. Men jag lämnar dig en bok som ett 

testamente, som kommer att vara ditt försvar i prövningar och den väg som du kommer att följa i dina 

steg. Dessa ord, som ni hör idag genom röstbäraren, kommer att strömma ut ur Skrifterna i morgon, så att 

ni återigen kan uppdatera er med dem, och de kommer att höras av de mängder av människor som kommer 

att ansluta sig till er vid den tidpunkten. 

25 Förkasta inte det som skrevs i andra tider, för då skulle ni bli fanatiska. Låt inte passionen styra er 

och lär er att respektera era bröder som i andra tider med sin kärlek, sin tro och till och med med sitt blod 

har skrivit sidor i den bok där namnen och exemplen på dem som har vittnat om min sanning står skrivna. 

26 Älskar ni mig och känner igen mig? Älskar du Maria, din himmelska moder? För bland dessa sidor 

finns det en som är skriven med er Frälsares blod och med Marias tårar - hon som i sin barm bär Guds 

moderliga kärlek. 

27 Om du vill att de nya generationerna ska respektera det tredje testamentet, respektera de tidigare 

testamenten. 

28 De stora besöken kommer att skaka världen, och då kommer människor att uppmärksamma den 

nya Uppenbarelseboken, som de kommer att finna solid som en klippa, inristad i folkets hjärtan. 

29 Förstå mitt ord på rätt sätt. Jag har talat mycket till er om min frånvaro och mitt avsked. Men förstå 

att jag har talat till er i bild. Jag kommer inte längre att tala till er i denna form, men kan ni föreställa er att 

jag kan lämna en av er när jag är livet i er ande och bor i den för evigt? Kommer du att kunna sluta höra 

din Faders röst i ditt inre? Aldrig, om du vet hur du ska förbereda dig. 

30 Ni rör er mot detta mål, och för detta ändamål kom jag för att utrusta er med hjälp av dessa 

manifestationer. Om ni är förberedda kommer ni att höra min röst rent och tydligt; om ni inte är det 

kommer ni att bli förvirrade och oförmögna att förmedla något annat än vittnesmål. Vad kommer ni då att 

överlämna, vad kommer ni att tala om efter att ni har tagit farväl av Mitt Ord? 

31 Jag vill - utan att ni rör er från ett naturligt och enkelt liv och utan att ni hamnar i ett tillstånd som 

kan anses vara utanför det normala - att ni alltid förblir utrustade och att ni behåller förandligandet i era 

hjärtan, så att ni närhelst ni blir kallade är redo att fullgöra ert uppdrag. 

32 Jag har berättat för er att jag år 1950 kommer att samla de 144 000 märkta på jorden. Men ingen 

vet vid vilken tidpunkt på jorden jag kommer att låta dem som fortfarande befinner sig i det andliga födas, 

så att de kan fullfölja mitt uppdrag. 

33 Ditt öde finns i mig, för jag är uppståndelsen och livet. Senare kommer ni att träffas igen i det 

andliga hemmet och därifrån kommer ni att slutföra ert arbete. 

34 Andliggör utövandet av din uppgift. År 1950 närmar sig redan, och du bör inte vara oförberedd. 

Jag vill se er fullfölja ert uppdrag ivrigt, men inte fanatiskt. Använd den tid som är ljus och frälsning för 

själen. 
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35 Även om mänskligheten har kommit långt, är den fortfarande andligt splittrad. Har varje folk fått 

höra en annan sanning? Nej, sanningen är en. 

36 Den andliga separationen mellan människor beror på att vissa tog en gren och andra en annan. Det 

finns bara ett träd, men dess grenar är många. Men människor har inte velat ta emot min undervisning på 

detta sätt, och tvisterna splittrar dem och fördjupar deras meningsskiljaktigheter. Alla tror att de har 

sanningen, alla tror att de har rätt. Men jag säger er: Så länge ni smakar på frukten från en gren och 

förnekar frukten från de andra, kommer ni inte att inse att alla frukter kommer från det gudomliga trädet, 

vars helhet representerar den absoluta sanningen. 

37 När jag talar till er om dessa sanningar, tror ni inte att Mästaren menar de olika religionernas yttre 

former av tillbedjan, utan den grundläggande princip som var och en av dem bygger på. 

38 Ett kraftigt åskväder gör sig nu påmint. Dess vindbyar som skakar trädet kommer att få dess olika 

frukter att falla och de kommer att smaka på dem som tidigare inte kände till dem. Därefter kommer de att 

säga: "Hur vilseledda och blinda har vi inte varit när vi, drivna av vår fanatism, förkastade alla frukter som 

våra medmänniskor erbjöd oss, bara för att de var okända för oss!" 

39 En del av mitt ljus finns i varje grupp människor, i varje samhälle. Ingen kan därför skryta om att 

han har hela sanningen. Om ni vill tränga längre in i den Eviges natur, om ni vill nå längre än dit ni har 

kommit, om ni vill veta mer om mig och om er själva, måste ni först förena kunskapen om den ena med 

den andra, och likaså med alla andra. Då kommer ett klart och mycket starkt ljus att lysa ut från denna 

harmoni, som du hittills har sökt i världen utan att ha funnit den. 

40 "Älska varandra", det är Min princip, Mitt högsta bud för människor, utan åtskillnad av 

trosbekännelse eller religion. 

41 Närma er varandra genom att uppfylla detta högsta bud och ni kommer att finna mig närvarande i 

var och en av er. 

42 Var uppmärksamma observatörer och ni kommer att inse att kampen mellan idéer, trosbekännelser 

och religioner redan har börjat. Resultatet av era mänskliga strider leder er steg för steg in i denna nya 

kamp. 

43 Åh, om människor bara skulle vara mottagliga när Mitt ljus närmar sig dem - hur mycket smärta 

och förvirring skulle de inte bespara sig själva! Men de förstår ännu inte hur de ska förbereda sig för att ta 

emot fred. De försöker bara förbereda sig för krig, eller åtminstone för försvar. 

44 Efter att jag har tillkännagivit allt detta och varnat er - kan ni fortfarande vara förskräckta som en 

okunnig person när stridens tid har kommit? 

45 Sänd er själva för fred, för harmoni, för försoning och broderskap. 

46 Du kommer att se de stora religionerna attackera varandra, de förvirrade människomassorna fly i 

vild flykt. I den stunden kommer detta folk att ha full kunskap om sin uppgift, de kommer att vara fria från 

fördomar, fläckar eller fel, för att sträcka ut sin hand full av medkänsla till dem som behöver fred, tröst, 

ljus och hälsa. 

47 Förnya era liv, förandliga era arbeten, studera mitt ord, för i det ger jag er smaken av det 

gudomliga trädets alla frukter, så att när era medmänniskor erbjuder er de frukter som de äger och har 

odlat, när ni känner smaken av den frukt som jag har gett er, så kan ni ta emot dess frukt med kärlek om ni 

finner den ren, eller avvisa den med vänlighet om ni inte finner den ren. 

48 Anden har ett högre förnuft som gör det möjligt för den att upptäcka det sanna, rena och perfekta. 

Men det är nödvändigt att denna gåva utvecklas för att inte falla offer för fel, det vill säga för att inte äta 

osunda läror och förkasta det som verkligen är näring för din ande. 

49 Jag ska ge dig min undervisning, men lägg först din sorg hos mig, gråt vid Mästarens hjärta, 

återhämta dig, och när du har lindrat din smärta, när tårarna på dina kinder har torkat, lyft din ande så att 

min undervisning kan komma över den. 

50 Jag vill inte se hunger eller törst hos någon av mina lärjungar; jag vill se er nöjda när ni har ätit och 

druckit vid mitt bord. Endast på detta sätt kan ni göra verk som är värdiga mig i denna värld. Glöm inte att 

för varje dag som går närmar sig min avresa, och den som inte utnyttjar denna tid av undervisning kommer 

senare att känna sig som en föräldralös. 

51 Det var inte en slump som ledde dig in i min närvaro. Min röst kallade dig på livets stigar och min 

barmhärtighet vägledde dig. Nu vet ni att ni har lärt känna den uppgift som jag har sänt er för att utföra på 
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jorden. I Mitt Ord har du lärt dig vad ditt ursprung är och vad ditt mål är. Du har fått en uppenbarelse om 

att du är en del av ett folk som tog emot Andens manna i tre steg. 

52 Om du överför allt som hände med Israels folk under de två första epokerna till det andliga, 

kommer du att inse att samma sak har hänt med dig i vår tid. 

53 Detta folks liv, dess historia, är en läxa för hela mänskligheten, en liknelse, en bok vars 

grundstenar är den lag som jag uppenbarade för er på Sinai. Innehållet i den är profeternas röst, ett folks 

utveckling, dess kamp, segrar och nederlag, glädjeämnen och bitterhet. Den innehåller också Kristi 

fullkomliga arbete bland människorna och uppdraget för dem som följde honom. 

54 I dag öppnas boken inför din ande och du ser nya ljusstrålar bryta fram ur den, för det som inte 

förstods på den tiden har förklarats för dig i dag. Idag kan din ande knacka på portarna till det 

bortomliggande i en önskan om visdom. Idag tillåter din andliga förmåga dig att komma närmare Mästaren 

så att han kan visa dig de nya lektionerna i sina gudomliga mysterier. 

55 Mitt folk, även om det råder frid i min Andes härlighet kan jag inte avstå från att skicka er min 

hjälp, för jag ser er vandra på världens vägar och släpa med er kedjor av svårigheter och brister. 

56 Ni är på väg att korsa en öken, och mitt i den har jag låtit palmer växa så att ni kan finna skugga 

och vila. Jag har låtit en outtömlig källa sprudla ur er världs karga sten, så att ni kan dricka ur den och inte 

törsta mer. Idag ger jag er inte åkrar i världen att odla, utan ni kommer att finna era åkrar i era hjärtan. En 

del har precis börjat odla, andra avslutar ett arbete som påbörjats för länge sedan, och ytterligare andra 

skördar frukten av sin sådd. 

57 Familjefäderna bör inte ursäkta sig med att de har många barn, att deras tid enbart går åt till att 

skaffa det dagliga brödet och att de därför inte kan tänka på att göra gott mot andra. 

58 Låt inte männen säga till mig att de känner sig oförmögna att lära ut min lag. Till er alla säger jag 

att det finns mer än tillräckligt med tillfällen på er livsväg där ni kan så Mitt frö utan att slösa bort er tid 

och utan att försumma era plikter. 

59 Tjänar du mig så tjänar jag dig. 

60 Ditt hjärta bör inte bli besviket om du sår kärlek till dina barn eller dina medmänniskor och bara 

skördar smärta från dem. Du vet exakt vad Kristus sådde i världen och vad han skördade. Men han visste 

att skörden inte sker i världen, utan i himlen när tiden är inne. Även ni, lärjungar, när ni efterliknar 

Mästaren i tålamod, söker inte belöning eller ersättning på jorden, utan väntar hellre på er lycksalighet i 

det hinsides. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 130 
(Proklamation på skärtorsdagen i den heliga veckan) 

1 Världen är djupt rörd vid minnet av min passion. Den här eftermiddagen när ni minns dessa 

händelser och när Min gudomliga stråle stiger ner för att föra in den 

För att ge människors själar inre frid ser Jesus dina känslor. 

2 Ni som älskar mig och erbjuder mig ert liv som apostel, ni som erbjuder er kärleks kristallklara 

vatten till den törstande rabbinen - ni känner att Mästarens heliga Ande i sanning är bland er. 

3 Nu är det dags för sanningens anda att regera och för religiös fanatism att försvinna från folkets 

hjärtan. 

4 I detta ögonblick känner Min Ande en mycket stor glädje, eftersom jag är bland Mina lärjungar 

som Jag erbjuder vinet vid Mitt kärleksbord - inte druvvinet, som aldrig kommer att upphöra att vara 

vinrankans saft - utan Mitt eget andliga liv. 

5 Tiden har gått när jag sa till er att ni skulle minnas den heliga nattvarden genom att ta bröd och vin 

till minne av mig. Idag lär jag din ande att livnära sig på innebörden av min kärleksundervisning och att 

avstå från all symbolik. 

6 Jag försöker inte påminna er om lidanden som hör till en annan tid, och ändå gråter ni över mina 

instruktioner, men denna gråt ska vara av ånger. 

7 Världen är en bägare av bitterhet, men Kristus, Faderns Ord, kommer full av kärlek och fortsätter 

den undervisning om obegränsad kärlek som jag har gett till människorna. Under den här tiden visar jag 

dig den väg du måste följa för att uppnå frälsning från dina synder. Men jag vill inte att ni bara ska bära 

Kristus i era tankar, utan att ni ska vittna om sanningen i hans undervisning genom kärleksfulla gärningar. 

8 Se hur många av Mina barn i denna dag på ett felaktigt sätt symboliserar den måltid där Jag för 

sista gången förenades med Mina lärjungar; Mitt Ord, Min Kärlekslära har förfalskats. I detta ögonblick 

ger det gudomliga Ordet, i direkt förening med alla själar, er sin kärlek, precis som han delade ut brödet 

bland sina apostlar. 

9 Här är Kristus, fredsfursten, som folkmassorna trodde var en uppviglare och en rebell. Kom ihåg 

att Gudsmannen kom till världen och sade: "Dessa är mina barn för vilka jag ger till och med den sista 

droppen av mitt blod." Idag, mina älskade barn, talar jag till er på ett enkelt sätt. På den tiden talade jag till 

er i liknelser och många gånger förstod ni mig inte eftersom ni gav mina ord en felaktig innebörd. 

10 Mänsklighet, du är oändligt älskad av mig! Jag har kommit tillbaka till er, inte som ni hörde mig 

första gången, inte heller som ni såg och hörde mig andra gången. I dag ger jag er min undervisning 

genom en hjärna som min vishet har förberett. 

11 Bland mitt folk har det alltid funnits både de som har en känsla av andlighet och de som bara söker 

materiella ting. Under den första tidsåldern fanns det situationer där vissa dyrkade "guldkalven" medan 

andra grät av rädsla för Jehova; och under den andra tidsåldern fanns det en bland mina apostlar som ville 

få befogenhet från mig att förvandla stenar till guld, och som förevändning angav han att det skulle vara 

bra att stödja de fattiga som var hungriga med pengar. Jag svarade honom: "Att ge pengar till folket skulle 

få dem att inte värdesätta dem längre, eftersom det är lätt att få tag på dem." Och jag tillade: "Den som 

följer mig skall vara fattig som sin Mästare." Det är därför jag också ödmjukt böjde mig ner för att tvätta 

mina lärjungars fötter och sade till dem: "Se er själva aldrig som de första utan som de sista inför Fadern." 

12 Till er, mina nya lärjungar, säger jag: "Vad ni ser att jag gör mot er ska ni göra mot era bröder." 

13 Ni har förberett era hjärtan för att ta emot kärnan i mitt ord och med det den tröst, uppmuntran och 

det ljus ni behöver. Ni litar på mig eftersom ni vet att ni, liksom alla varelser, får mitt skydd. Men jag har 

sagt er att ni lever i en tid av gottgörelse och rening och att ni fortfarande kommer att känna smärta i 

högsta grad. 

14 Framtiden innebär fortfarande stora strider och lidanden för mänskligheten, och ni som en del av 

denna mänsklighet måste också lida. Endast bön och "vakenhet" kan göra lidandet uthärdligt. Många 

kommer att förlora orienteringen i dessa prövningar, de kommer att misströsta och söka lösningen på sina 

lidanden på andra sätt. Men endast om de återvänder till godhetens, fredens och rättvisans väg kan de 

återfå sin fred. Och till och med bland detta folk här som har fått sitt märke i denna tid, av de 144 000 som 
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är märkta på sina pannor - hur många av dem kommer att överge mig, trots att de nu omger Mästaren och 

hör hans undervisning om oändlig kärlek? 

15 Det är därför jag har kommit just nu för att ge er styrka i er kamp, för att visa er att arbeta för ett 

högt ideal, som är detsamma som jag alltid har kämpat för - er andliga högre utveckling. 

16 Gör alla dina andliga gåvor till dina egna och värdera dem högt så att du kan klara av denna stora 

prövning. Ge inte bort dem för att inte känna dig föräldralös, för du kommer att vara tvungen att samla på 

dig en stor mängd tro, andlig styrka och mod för att inte förtvivla. 

17 Men allt som jag meddelar er kommer inte att förgöra er utan göra er stora, för ni kommer att finna 

otaliga tillfällen att göra gott och sprida er kärleksverksamhet. Om ni vet hur ni ska förbereda er, kommer 

ni att glömma er själva för att hjälpa era medmänniskor, och ni kommer att finna deras själar lika 

mottagliga som jungfrulig jord för att ta emot fröet och det välgörande regnet från era kärleksverk. 

18 På detta sätt förbereder jag mina barns ande så att de när tiden kommer kan vittna om att alla 

händelser som de upplever har talat till dem från mig, att de har känt att min Ande har varit omkring dem. 

19 För jag är inte bara ord, jag är handling. Jag kämpar oavbrutet i mina barns själar för att förvandla 

dem, och jag är lyhörd för att svara på era frågor, svara på era samtal och komma till er hjälp så att ni kan 

uppfylla ert öde. 

20 Det är den tid då mitt ljus har hällts ut över varje ande. Den som har varit villig att praktisera Min 

undervisning har känt sig full av styrka, upplivad av en högre vilja, och de verk han har utfört har gett 

honom liv och stärkt hans tro. Denna person kan inte längre avvika från den rätta vägen, även om han 

måste gå över törnen, eftersom hans själs styrka har vuxit och han vet hur han ska övervinna lidandet för 

att nå sitt ideal. Den som ännu inte har påbörjat detta arbete bör påbörja det idag och inte stanna upp. Även 

det minsta av hans verk kommer att beaktas av mig. Det finns ingen större tillfredsställelse på jorden än att 

hjälpa en av dina grannar för att du känner hans smärta. 

21 Alla de arbeten som jag utförde under den andra eran för att visa er min undervisning om aktiv 

välgörenhet ska ni upprepa nu. Ni har sett att jag gav de blinda synen tillbaka - ni kan göra det möjligt för 

de blinda i denna tid, som lever i denna tidsålders mörker, att se det starka ljuset från min undervisning. Få 

den paralyserade att gå, som har blivit fördröjd på grund av bristen på undervisning. Återuppliva den som 

har dött till ett liv i nåd och förandligande. Få den stumme att tala som inte kan uttala ord om kärlek och 

förlåtelse. Allt du vill åstadkomma ska jag ge dig, för jag har gett dig gåvor av ovärderligt värde för att du 

ska kunna vittna om min sanning. 

22 Min kärlek till mänskligheten har varit konstant. Inte bara när jag har kommit ner till jorden har jag 

utfört mirakel; mitt arbete med att ge kärlek och skydd till människorna är evigt, och min undervisning är 

också outtömlig. När kommer ni att förstå min kamp, när kommer ni att känna igen Elia som arbetar 

outtröttligt bland er? 

23 Tidernas slut närmar sig redan och jag måste samla in skörden. Endast moget vete tar jag emot, 

endast fulländade och perfekta kärleksverk tar jag in i mitt spannmålsmagasin. Och ni, som mina 

lärjungar, måste visa mig ert arbete på detta sätt och hjälpa era medmänniskor. I alla nationer finns mina 

lärjungar, profeter, pionjärer, vars andliga gåvor uppenbarar sig på samma sätt som dina. De söker i bön 

den balsam som botar de sjuka, de kommunicerar andligt med mig, de söker ljuset som lyser upp deras väg 

och de erkänner mig som sin vägvisare och mästare. 

24 Bli inte förvånade om de - utan att ha fått Min förkunnelse genom människans intellektuella organ 

- känner till denna undervisning, för Jag har redan sagt er att själen har utvecklats och att varje varelse har 

en uppgift att uppfylla. Dess själ har renat sig i smärta, och eftersom den inte har hittat några 

sanningsenliga guider på jorden har den sökt mig eftersom den vet att jag bor i det andliga och upplyser 

och vägleder alla mina barn. 

25 Här är jag - redo att ta emot dina tankar och ditt hjärta för att erbjuda dig innebörden av mitt ord 

som det eviga livets sanna vin, som jag säger dig att den som dricker av det aldrig mer kommer att känna 

törst. 

26 Fortsätt inte att förväxla mitt ord, som är livets bröd, med kultformerna som bara är en bild av det. 

27 Den heliga andens ljus lyser upp er väg och fyller era själar med frid. Vilken nåd kommer att 

finnas på jorden när mitt folk, utspridda bland mänskligheten, ägnar sina liv åt att lära sina medmänniskor 

att älska varandra. När jag talar till er om enhet måste ni förstå att jag ser er oenighet och brist på harmoni. 
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Men ni ska veta att jag riktar denna förebråelse till alla människor och alla folk, eftersom oenighetens frö 

har förökat sig och trängt in i alla hjärtan. 

28 Oenighet har omärkligt översvämmat de innersta delarna av människors liv och har nått fram till 

att skaka om imperier, nationer, familjer, religiösa samfund och sekter. De frukter som avsaknaden av 

harmoni mellan människor har gett upphov till har varit mycket bittra, och de saknar fortfarande de 

bittraste frukterna. Men det har inte varit min vilja att människorna skulle behöva denna lidandets kalk för 

att inse sina misstag och öppna sina ögon för sanningen. För även om jag dömer er just nu, upphör jag 

aldrig att vara er Fader och jag vill att ni ska tänka efter och ångra er för att rädda er från den avgrund som 

ni för närvarande kastar er ner i. Vilka kommer att vara de som låter mig komma in i sina hjärtan? Vilka 

folk kommer att öppna sina dörrar för mig? Vilka blir de som inte lyssnar till sitt samvete? 

29 Be! Vad kan du göra i detta ögonblick när jag fortfarande ser dig som liten i din andliga 

utveckling, när du fortfarande är svag och klumpig? Bli stark genom att praktisera mina läror! Ditt liv ger 

dig dag efter dag möjlighet att förvärva meriter och att fullända dig själv. Var ett folk som reflekterar 

ljuset från Min Ande i var och en av sina gärningar, och jag kommer snart att sända ut er som ödmjuka 

apostlar för Min undervisning för att fullfölja ert uppdrag. 

30 Om ni tror att jag har lämnat min tron för att göra mig känd för er, har ni fel, för den tron ni 

föreställer er existerar inte. Tronerna är för de fåfänga och arroganta. Eftersom min Ande är oändlig och 

allsmäktig bor han inte på någon särskild plats: han är överallt, på alla platser, i det andliga och i det 

materiella. Var finns denna tron som ni tillskriver mig? 

31 Ta inte mina ord som en förebråelse för er dåliga förståelse och ert dåliga erkännande av 

sanningen. Jag har inte kommit till dig för att förödmjuka dig genom att framhäva din omognad. Tvärtom 

har jag kommit för att hjälpa er att höja er till sanningens ljus. 

32 Tror ni att jag inte är medveten om de framsteg och den utveckling som era övertygelser och 

kunskaper har gjort sedan ni hörde detta ord? Sannerligen säger jag er: Jag känner bättre än ni själva till 

vilka steg ni tar på den andliga vägen. 

33 När ni kom till Min manifestation trodde ni inte på Min undervisning med hjälp av det mänskliga 

sinnet, utan trodde att ni bara kunde finna Mig i de bilder, symboler och andra föremål som era religiösa 

samfund invigde. När du sedan, trots din brist på tro, kände att Min undervisning rörde ditt hjärta och att 

din själ kände Min frid, insåg du att ett gudomligt ljus manifesterades genom de varelser som var ämnade 

att förmedla Mitt gudomliga budskap. En ny tro föddes i ditt hjärta, ett ljus tändes som lärde dig att förstå 

att människan kan få direkt kontakt med sin Gud. Men det var inte allt, du måste fortfarande lära dig att 

förstå att det mänskliga sinnet inte är absolut nödvändigt för att Fadern ska kunna ge dig sina instruktioner. 

Då visste du att denna gudomliga manifestation genom röstbäraren skulle vara tillfällig, för senare skulle 

tiden för ande-till-ande-förbindelsen komma, när människorna skulle avlägsna materialismen, fanatismen 

och all den okunnighet som deras traditioner och riter innehåller från sina sinnen. 

tjänster, deras trosuppfattningar och kultiska handlingar. 

34 En del av er har redan förstått detta, andra lever efter det. Men ni saknar fortfarande mycket för att 

nå detta mål från vilket ni kan förstå mig i min sanning och min härlighets verklighet, och inte längre med 

hjälp av fantasier uppfunna av er lilla mänskliga fantasi. 

35 Sluta ge mig en materiell form på en tron som liknar jordens, befria mig från den mänskliga form 

som du alltid tillskriver mig, sluta drömma om en himmel som ditt mänskliga sinne är oförmöget att 

förstå. När ni befriar er från allt detta kommer det att vara som om ni bröt de kedjor som band er, som om 

en tät dimma lättade och gav er möjlighet att skåda en horisont utan gränser och ett oändligt, strålande 

himlavalv, som dock samtidigt är påtagligt för er ande. 

36 Vissa säger: Gud är i himlen, andra säger: Gud är i himlen: Gud bor i det hinsides. Men de vet inte 

vad de säger och inte heller vad de tror. Det är sant att jag "bor" i himlen, men inte på den plats som du har 

föreställt dig: Jag bor i ljusets, maktens, kärlekens, sanningens, rättvisans, välsignelsens och 

fullkomlighetens himmel. 

37 Jag befinner mig i det bortomliggande, ja, men bortom mänsklig synd, bortom materialism, stolthet 

och okunnighet. Det är endast av denna anledning som jag säger till er att jag "kommer" till er, eftersom 

jag kommer till er i er ödmjukhet, eftersom jag talar till er på ett sätt så att era sinnen kan känna mig och 
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ert sinne kan förstå mig, inte för att jag kommer från andra världar eller hem, för min Ande är hemma 

överallt. 

38 Ni har kämpat och tagit lång tid på er för att förändra era trosuppfattningar, och ni har fortfarande 

mer att göra för att nå det andliga mål som jag har bestämt er till, vilket är att lära känna er Fader, att älska 

honom och att visa honom vördnad genom Anden. Då kommer du att börja känna andens sanna härlighet, 

det tillstånd av upphöjdhet, harmoni, fred och välbefinnande som är det sanna paradiset som ni alla ska 

uppnå. 

39 Idag öppnar du dörrarna till ditt hjärta och din hjärna för ljuset från min undervisning. Med vilka 

gärningar vill ni förhärliga mig? 

40 Ni är alla tysta, anden är tyst och kroppen är tyst inför mig. Ni böjer era halsar och ödmjukar er. 

Men jag vill inte att mina barn ska ödmjuka sig inför mig. Jag vill att de ska vara värdiga att lyfta sina 

ansikten och skåda mitt, för jag kommer inte för att söka vare sig tjänare eller slavar; jag söker inte 

varelser som känner sig som fredlösa, utstötta. Jag kommer till mina barn som jag älskar så mycket så att 

de, genom att höra min Faders röst, kan lyfta sina själar på vägen mot deras andliga utveckling uppåt. 

41 Men se, jag kommer till Jakobs hus och finner bara fruktan där; jag hoppas på en fest, men där är 

det bara tystnad. Varför, mitt folk? Eftersom ditt samvete förebrår dig för dina överträdelser och hindrar 

dig från att känna glädje över min ankomst. Orsaken är att ni inte har älskat er själva, att ni inte har arbetat 

på det sätt som Jesus lärde er. 

42 Ni har saknat den andliga utrustningen för att känna den skugga av smärta som väntar på er, och 

därför är det nödvändigt att er Fader gör sig hörbar materiellt och talar till er på ert språk, så att ni kan veta 

att krigets ängel närmar sig, att hans vapen är mycket kraftfulla och att fredens ängel står mittemot honom 

och snyftar. 

43 På vindens vingar rider pesten allt närmare, och i den andliga rymden svävar tusentals varelser, 

som dag för dag faller ner på hatets och oenighetens fält, och deras störningar förmörkar era sinnen och 

hjärtan. 

44 Naturkrafterna har släppts fria och väcker vetenskapsmännen ur sina drömmar, men de fortsätter 

sitt destruktiva arbete bland mänskligheten, envist i sin självgodhet. När du glömmer att be uppfyller du 

inte den uppgift som Fadern har anförtrott dig. 

45 Ni vet mycket väl att uppgiften att skapa fred har legat på er ande sedan den tid då jag sade till 

Jakob: "Se, jag ska ge dig en talrik efterföljd som ska välsigna alla jordens nationer." Det är därför ni är 

tysta inför mig. 

46 Kommer ni att vänta tills människornas lagar gör er arvlösa och tvingar er att stänga era läppar 

som jag har tränat för att vittna om mig? 

47 Var inte människor med liten tro. Om jag har valt dig är det för att jag vet att du kan tjäna mig och 

förstår hur du ska göra det. 

48 På denna dag säger jag till er: Om folken vill ha fred ska jag göra det möjligt för dem att uppnå 

den, i enlighet med deras kärlek. Om de vill ha mer krig, låt dem få det, men genom det skall min rättvisas 

spira falla över jorden. 

49 Om mänskligheten skulle förfölja mina nya lärjungar och försöka hindra dem från att bota de sjuka 

och tala om min lära, kommer de märkligaste sjukdomar att spridas bland människorna. Forskare kommer 

att bli sjuka, många kommer att få slutna ögon och andra kommer att bli förvirrade i sina tankar. Portarna 

till det hinsides kommer att öppnas och legioner av förvirrade själar kommer att ödelägga hela regioner 

och göra människor besatta. Då, inför vetenskapens maktlöshet, kommer mina ödmjuka arbetare att resa 

sig och ge bevis på sin kunskap, genom vilka många kommer att bli troende. Alla dessa olyckor har länge 

varit förkunnade för er, men ni är fortfarande döva och blinda. Du är otacksam. 

50 Ibland är det nödvändigt att jag talar till er på detta sätt. Men förväxla inte mitt kärleksord med en 

piska. Jag älskar dig. Kom närmare så att du kan känna min värme. Närma er mig så att ni kan känna 

friden i mitt rike. Det var ni som sökte mig när ni gick igenom "öknen", det var ni som alltid jagade efter 

mitt löfte. 

51 Har du tröttnat på det här livet? Vila sedan en stund i skuggan av detta träd. Berätta dina sorger för 

mig här och gråt på mitt bröst. När kommer du att vara med mig för alltid? Jag vill redan se fred i varje 

själ. 



U 130 

112 

52 Låt "lärkan" nu breda ut sina vingar över hela universum så att du kan känna hennes frid och 

värme. 

53 Kvinnor, det är ni som med er bön upprätthåller den lilla fred som finns på jorden, ni som som som 

trogna väktare av hemmet ser till att det inte saknar kärlekens värme. På så sätt förenar ni er med Maria, er 

Moder, för att bryta mänsklig stolthet. 

54 Människor, jag har gjort er till herrar på denna jord för att representera mig på den. Din ande är 

som Faderns och din kropp som universum. Bedöm inte kroppens fulländning utifrån dess mått, utan 

utifrån det underbara liv som finns i den, dess ordning och harmoni. Men även med den största perfektion 

är kroppen begränsad, och det kommer en tid då den slutar växa. Intelligensen och känslorna fortsätter 

dock att utvecklas tills döden stoppar honom. Men all visdom och erfarenhet som han har förvärvat på 

jorden förblir inpräglad i själen, som växer och utvecklas i all evighet. 

55 Gör ditt hem till ett andra tempel, dina känslor till en andra gudstjänst. Om ni vill älska mig, älska 

era fruar och älska era barn, för från detta tempel kommer också stora verk, tankar och exempel. 

56 Ni är alla Elias får vid denna tidpunkt. Vissa lever i hans hinder, andra är fortfarande vilse. Ljuset 

från det sjätte inseglet upplyser alla själar som är inkarnerade och inte längre är inkarnerade vid denna tid. 

Medan vissa på jorden använder denna lag för att göra framsteg och rädda sina själar, använder andra den 

för att tränga in i vetenskapens mysterier och upptäcka nya underverk. Det är de profana och olydiga 

händerna som fortfarande bryter frukten från vetenskapens träd för att förgifta människornas hjärtan. Ni 

lever i den sjätte tidsperioden som mänskligheten kommer att genomgå på jorden som en återspegling av 

den väg som den måste gå i evigheten. 

57 I den första epoken förkroppsligade Abel Mig på jorden, i den andra Noa, i den tredje Jakob, 

Moses i den fjärde, Jesus i den femte, i den sjätte den nuvarande Elia, och i den sjunde kommer den Helige 

Ande att regera. 

58 Vad har ni gjort med mina budbärare? Den förste föll under sin egen brors slag, som avundsjukan 

drev honom till döden. Den andra blev missbedömd och hånad av mängder av otrogna och avgudadyrkare. 

59 Den tredje gav bevis på min makt i sitt liv och fick i gengäld ta emot otacksamhet även från sina 

släktingar. 

60 Den fjärde var tvungen att bryta lagens tavlor på grund av den ringa tron hos hans folk som han 

älskade så mycket. 

61 Den femte - trots att hans ankomst var förkunnad - förväntades inte, fann ingen tro eller kärlek, och 

efter att ha gett sitt kärleksbudskap till världen fick han av människorna den mest skändliga död som 

någonsin drabbat en profet eller budbärare. 

62 Den sjätte har kommit i andevärlden vid denna tidpunkt. Ändå är han förföljd av tvivel, likgiltighet 

och förlöjligande. 

63 När det sjunde inseglet lossas och det i stället för en sändebud är den Eviges Ande själv som 

upplyser människor - vem kommer då att försöka såra eller döda mig? 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 131 
(Påsklördag) 

1 På denna dag då klockorna ringer för att meddela världen att himlen har öppnat sig för att ta emot 

Kristus, säger jag er att för er är dessa traditioner förbi. För dig är det nu dags för inre samling i stället för 

förvirrat prat, minnen och meditation i stället för högljudda glädjesamlingar. Vad skulle hända om den 

helige Andes lärjungar skulle materialisera de gudomliga lärorna? 

2 Anden är liv, och därför kommer den aldrig att upphöra att vara. Ni har utvecklats, och beviset på 

detta är att ni frivilligt vänder er bort från de heliga bilder eller symboler som människor försöker 

föreställa mig med, eftersom ni redan uppfattar mig som den Helige Ande - oändlig och allsmäktig - och 

inte vill se mig begränsad. Du har äntligen förstått att det inte finns något bättre offer inför din Gud än 

dina goda gärningar. 

3 Sa jag till er att jag skulle återuppstå från de döda på tredje dagen? Jag har också talat till er 

symboliskt om framtida händelser: Här är jag i andevärlden i början av den tredje tidsåldern och gör mig 

själv känd genom det mänskliga förståndsorganet, och jag har också kommit till de döda - för andligt liv. 

Genom denna förkunnelse, som tillkännagivits och utlovats vid andra tillfällen, har ni hört att pråliga 

kläder och ceremonier är meningslösa, att ni bör ge er själ renhet. Ni har redan förstått att det är ett 

förräderi som inte går Fadern obemärkt förbi att framstå som rent och praktfullt utan att ha renat hjärtat. 

4 Du kan imponera på och till och med lura människan, din bror, men inte mig, eftersom min 

genomträngande blick upptäcker och styr allting. Dessutom kommer du att få uppleva hur människor i 

denna tid av stort andligt ljus förkastar allt som innehåller hyckleri. Jag förbereder er så att ni inte kommer 

att bli överraskade av någon och att ingen kommer att lura era medmänniskor. 

5 Om någon skulle dyka upp och påstå att han är den reinkarnerade Kristus, tro inte på honom, för 

när jag meddelade er att jag skulle återvända, gav jag er till känna att det skulle ske i andevärlden. Om 

någon säger till dig: Jag är Guds budbärare, misströsta honom, för de sanna budbärarna skryter inte och 

basunerar inte ut det uppdrag som jag har anförtrott dem. De identifierar sig endast genom sina verk. Det 

är upp till människorna att avgöra om de är Herrens budbärare. Minns ni att jag sa att trädet skulle kännas 

igen på sin frukt? 

6 Jag förbjuder er inte att smaka på "trädens frukter", men ni måste vara utrustade så att ni vet hur 

man skiljer den goda frukten från den dåliga. 

7 De som älskar sanningen kommer jag att sätta upp som ljusstakar för att lysa upp vägen för sina 

medmänniskor. 

8 Jag har en önskan om din själ, den som är osynlig för dina ögon och för vars skull jag en gång blev 

människa och utgöt mitt blod för att lära den att fullgöra sin uppgift. 

9 Var inte rädd för att möta människor på din väg som förnekar min närvaro i denna form. De är 

blinda människor som ännu inte har ljus i sina själar. En gång i tiden förkastade de också mig, men när de 

såg mina mirakel var de tvungna att förkunna att Jesus var den utlovade Messias. 

10 Ni kommer under denna tid att se dem som har förnekat mig ångerfulla och ångerfulla inför er, 

utan att finna ord för att bekänna att denna undervisning har kommit från Gud. 

11 På denna dag när mängder av människor rusar till sina kyrkor med ett stort utflöde av ord för att 

fira det ögonblick då himlen öppnade sig för att ta emot mig, säger jag er att allt detta bara är en tradition 

för att imponera på människornas hjärtan. De är bara ritualer som materialiserar Min gudomliga passion 

idag. 

12 Ni ska inte följa denna tendens och resa altaren och bilder. Gör inga föreställningar av heliga 

händelser och använd inte heller särskilda kläder för att utmärka er, för allt detta är avgudadyrkan. 

13 Kalla på mig med ditt hjärta, kom ihåg mina instruktioner och ta mina exempel som förebild. 

Erbjud mig din korrigering och du kommer att känna hur himlens portar öppnas för att ta emot dig. 

14 Tro att precis som Jesus uppstod från de döda på den tredje dagen, så är jag uppstånden igen idag i 

den tredje tidsåldern bland människor som är döda i tro och nåd, för att med hjälp av det mänskliga 

organet för förståelse lära er det andliga livets skönhet. 

15 Till de skaror som lyssnar till mig säger jag: Varför täcker ni er med era söndagskläder och 

smycken och klär inte hellre er själ med renhet? Jag vill bara se denna klädsel bland er. 



U 131 

114 

16 Undvik de falska och profana framställningar som görs av mig och min passion, för ingen kan 

representera mig. Lev mitt exempel och min undervisning. Den som agerar på detta sätt har representerat 

sin Mästare på jorden. 

17 Medan vissa bränner rökelse och myrra som ett offer till min gudomlighet, lär jag er att erbjuda 

mig ert hjärtas inre, er själs doft. Detta andliga erbjudande är vad jag vill ha av dig. 

18 På denna nådens morgon minns mänskligheten den tredje dagen då Kristus uppstod från de döda 

för att trösta sina apostlar och då han gick över dödens tröskel för att söka upp dem som var i andlig nöd. 

Kom ihåg att jag sa till dig: Jag är den stora jordägaren eller herden. Du får också dessa uppgifter. Vem 

annan än en herde kan vägleda själar och leda nationer? Är inte familjefadern som vårdar hjärtan eller 

läraren som vägleder sinnen landsmän? 

19 Var och en har ett antal själar att vägleda eller vårda, och denna uppgift upphör inte med den 

kroppsliga döden. Själen fortsätter att så, odla och skörda i den andliga världen såväl som på jorden. De 

större själarna vägleder de mindre utvecklade, och dessa vägleder i sin tur andra med en ännu lägre 

utvecklingsnivå, medan det är Herren som vägleder dem alla till sitt hinder. 

20 Om jag nu har berättat för er att de större själarna leder de mindre, menar jag inte att dessa själar 

har varit stora från början och att de andra alltid måste vara små jämfört med sina bröder och systrar. De 

som nu är stora är det därför att de har stigit och utvecklats i uppfyllandet av den ädla uppgiften att älska, 

tjäna och hjälpa dem som ännu inte har nått den graden av andlig utveckling, de som fortfarande är svaga, 

de som har gått vilse och de som lider. 

21 De som är små i dag kommer att bli stora i morgon tack vare sin uthållighet på utvecklingens väg. 

22 Den andliga fulländningens stege, som Jakob såg symboliserad i sin profetiska dröm, är den väg 

som börjar på jorden och slutar i himlen, som har sin början i den materiella världen och sitt slut i det 

andliga livets fulländning. 

23 Ni kommer inte att lämna era barn, era elever, era folk, inte ens med döden, för avståndet mellan 

den ena världen och den andra är bara skenbart. Från den andliga sfären kommer du att kunna fortsätta att 

ta hand om, vägleda och ta hand om ditt nummer, och ofta kommer du då att kunna utföra sådana stora 

verk som du skulle ha trott var omöjliga på jorden. 

24 Välsignad är din själs väg, som dagligen får dig att med större klarhet inse din Faders kärlek och 

lär dig förstå storheten i hans verk. 

25 Är det möjligt att någon efter denna undervisning fortsätter att hoppas att döden ska befria honom 

från hans kors, eller att det finns någon som fruktar att döden ska beröva honom hans säd? 

26 Allting lever i mig, allting fortsätter att leva i mig, ingenting går förlorat. 

27 Just nu söker jag dig i ditt hem, för om du söker mig, söker jag dig. Jag vill tala med er, låt mig 

tränga in till botten av era hjärtan och försök inte dölja er sorg eller era överträdelser för mig. 

28 Försök att höra mig i tystnad, lyft din ande till din Fader, då kommer du snart att höra min röst tala 

till dig på ett språk som du aldrig har hört och som du ändå kan förstå som om du alltid hade hört det. 

29 Du bör inte bli förvånad över detta, för du måste förstå att jag är det "universella ordet". Jag talar 

till samveten, jag talar till hjärtan, själar, förnuft och sinnen, jag talar i alla varelser, min röst upphör 

aldrig. 

30 Lär dig att höra mig och utforska mina lärdomar. Kom ihåg att jag har sagt till er att den som 

dricker av mitt ords vatten aldrig mer kommer att törsta. Jag har hällt ut min visdom över all existens så att 

du kan samla den under din livsresa. 

31 Även om det inte fanns några religioner i världen skulle det räcka med att koncentrera sig på 

djupet av din varelse för att finna Min närvaro i ditt inre tempel. Jag säger också att det räcker att 

observera allt som livet visar dig för att upptäcka visdomens bok som ständigt visar dig sina vackraste 

sidor och sina djupaste lärdomar. 

32 Då kommer ni att förstå att det inte är rättvist att världen går vilse medan den bär den rätta vägen i 

sitt hjärta, inte heller att den vandrar i okunnighetens mörker medan den lever mitt i så mycket ljus. 

33 Jag har inte kommit för att döma er i det enda syftet att döma alla syndare. Jag har kommit för att 

döma dig, men inte utan att först erbjuda dig en ny möjlighet att befria din själ från alla dess överträdelser. 
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34 Jag kallar alla, för jag vill se mig själv omgiven av denna stora familj, som för mig är 

mänskligheten, som jag har gett så mycket välvilja och ömhet till den grad att jag gjorde mig själv till en 

av deras söner. 

35 Ni som har haft möjlighet att höra mig i denna form vet att ni har kommit i rätt tid. Inte heller har 

jag kommit före eller efter rätt tid, inte heller har du kommit för sent eller för tidigt. Detta är den tid som 

har utlovats till din ande sedan de mest avlägsna tider, så att den kan få en fortsättning på en undervisning 

som knappt började i tidigare tider. 

36 Du kan inte återvända till mig utan att först ha smakat alla livets frukter och njutit av alla nöjen. 

Hur få varelser finns det inte som har vetat hur man förblir trogen och ren vid Faderns sida! De har bara 

gjort hans vilja. Men du som många gånger har upprepat i dina böner: "Herre, din vilja ske, på jorden som 

i himlen" - det är en lögn att du alltid har handlat enligt min vilja. Det är på grund av att ni har levt enligt 

er vilja, som är ofullkomlig, som ni har begått så allvarliga fel som ni nu betalar för med stor bitterhet, 

sjukdom och svårigheter. Men ni ska inte längre tvinga fram er vilja utan underkasta er en gudomlig 

auktoritet som styr allting med visdom och rättvisa. Då kommer du inte längre att begå fel och lida för 

deras skull. 

37 Be och sök ensamheten och tystnaden i din inre helgedom, och i denna bön kommer de för 

närvarande vilande sinnena och förmågorna inom din varelse att manifesteras och tala till dig om tidigare 

läror och framtida händelser som idag ligger bortom ditt sinnes räckvidd. Då kommer du att lära dig att du 

måste avsluta ett arbete som du lämnade oavslutat i tidigare liv. I vår tid börjar människan lära känna sig 

själv andligt. Han står redan framför helgedomens port där han kommer att finna förklaringen till alla de 

mysterier som hittills har omgett honom utan att han har kunnat förklara dem för sig själv. Men ve dem 

som, trots Min ständiga kallelse, visar sig vara döva eller okänsliga för den röst som oavbrutet knackar på 

dörren till deras hjärtan, för det kommer att finnas en trötthet i livet och en dysterhet i dem som hittills 

varit otänkbar. 

38 O kvinnor i detta folk, som hör mitt ord som berör era hjärtans djupaste och ädlaste strängar, vakta 

era hjärtan, håll trons låga brinnande i dem, odla dygd, fred och broderskap. Jag vänder mig till dig 

eftersom ditt hjärta är mer mottagligt för mitt ord, även om din ande är densamma som alla människors. 

39 Jag kommer att göra er alla till älskade lärjungar som lär sig att korrigera utan att såra eller döma 

någon - de som vet hur man läker ett sår utan att låta det blöda, som vet hur man förlåter utan att 

förödmjuka. När ni är så förberedda kommer jag att sända er till nationerna som rådgivare, som 

fredsbudbärare, som budbärare av dessa goda nyheter, som värdiga lärjungar till honom som har lärt er så 

mycket. Men ni får inte glömma att den ende som kan ge är Fadern, och han är också den ende som kan ge 

tillbaka allt som själen har förlorat. 

40 Efter 1950, när min manifestation i denna form är över, kommer jag inte att lämna er ensamma. 

Jag kommer att fortsätta att vara närvarande i en annan form, på ett mer känsligt sätt, och om ni i sanning 

vakar över de läror som jag har anförtrott er, och om ni andliggör er själva, kommer ni att känna min 

närvaro ännu närmare er. Om ni har tro kommer ni att skåda mig med era andliga ögon, och om ni förenar 

er som bröder och systrar i mitt arbete kommer människor att strömma till er som de har gjort vid denna 

tid när jag har gjort mig känd genom röstbärare. 

41 Ingen kommer att kunna plocka bort detta frö från ditt hjärta, för det kommer att gå vidare från en 

generation till en annan. 

42 Det kommer att bli en strid: De onda och hycklarna kommer att peka på dig och förfölja dig för att 

du följer detta spår. Men ingenting kommer att kunna få detta folk att dra sig tillbaka, för detta frö, som 

jag har sått i era hjärtan, kommer att gro i prövningens ögonblick, som ett ljusord på era barns läppar. 

43 På samma sätt som kristendomen lyckades göra Min kärlekslära känd i en tid då människor hade 

svårt att känna kärlek till varandra, kommer andligheten att kämpa i denna tid, i en epok då materialismen 

har förstenat människornas hjärtan. Och om Kristi ord på den tiden skakade om människornas liv, kommer 

detta ljus att få de känsligaste strängarna i deras hjärtan att darra även nu. Det kommer att finnas 

tidsperioder då min säd tycks ha försvunnit. Men den kommer att vara framgångsrik och bestå mitt i alla 

händelser på jorden. 

44 Om några lyckas dölja Min sanning kommer andra att arbeta för att göra den känd. Om föräldrarna 

är tysta kommer barnen att tala. Men mitt ord kommer att flöda från mina lärjungars läppar, och 
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vittnesmålen kommer att synas överallt. Men kräv inte att få uppleva uppfyllandet av allt det jag nu 

meddelar er. Låt fröet gro först, låt sedan plantan bära den efterlängtade frukten, och även efter det ska du 

låta frukten mogna. Då kommer du att se alla mina profetior gå i uppfyllelse, den ena efter den andra. En 

del av er är flitiga, andra slarviga, men jag säger er att ni alla måste vara tålmodiga och uthålliga. 

45 Om du vet vad det kostar att skörda en frukt eller ett frö efter att du har vårdat det, kommer du att 

ha sann kärlek till det. Därför vill jag att min säd ska passera genom era händer så att ni kan älska den och 

erkänna allt dess värde. För att hjälpa dig att fullgöra din uppgift stärker jag dig i kampen. 

46 Herden leder kärleksfullt flocken till sin kärleks hinder, som är Herrens barm för själar. 

47 Gå framåt, säger Min röst till dig, stanna inte på vägen. Älska tiden som en dyrbar skatt, använd 

den för att fullgöra dina andliga plikter och de plikter som dina jordiska förpliktelser ålägger dig. Använd 

den i allt som min lag befaller, och belöningen du får kommer att vara ljus och frid för din ande. 

48 För många människor i denna tid är försoningen på jorden snart slut. Ni som hör dessa 

uppenbarelser och inte vet om ni tillhör de utvalda - använd även den sista stunden av er existens och 

undersök den i ert samvetes ljus. Undersök de prövningar du måste utstå, betala så mycket som möjligt av 

alla dina (andliga) skulder, och med denna förberedelse kommer du att få en trevlig frukt som din själ 

kommer att skörda så snart den går över tröskeln till det andliga livet. 

49 Tänk inte på döden, så att det okända inte blir en deprimerande fast idé för dig. Kom ihåg att du 

kommer att leva, och var säker på att när du ser den andliga sfärens väg kommer din själ att utbrista av 

glädje och förvåning: Det känns som om jag har varit här förut! 

50 Studera och tolka mina läror på rätt sätt, för om ni inte gör det skulle ni falla in i fanatism som ett 

resultat av den dåliga tolkning som ni ger mina lärare i förandligande, och eftersom detta är andens 

upphöjning tillåter det inga misstag. 

51 Lev rent, ödmjukt och enkelt. Uppfyll allt som är rättfärdigt i den mänskliga världen, liksom allt 

som rör din ande. Ta bort det överflödiga, konstgjorda och skadliga från ditt liv och friska istället upp dig 

med allt det goda i din tillvaro. 

52 Vägen är så jämn och korsets börda så lätt om du redan har lärt dig att leva, så att det verkar lätt för 

dig att uppfylla din försoningsplikt. Men för den som bär tunga bördor och släpar kedjor med sig genom 

världen verkar det omöjligt att gå Herrens väg och följa de fotspår som han lämnade efter sig. 

53 Inse att Mästaren inte begär något omöjligt av dig. Jag säger inte ens att du ska förändra ditt liv på 

ett ögonblick. Befria ditt hjärta från materiella ting, befria det från själviskhet, och du kommer att gå 

framåt på den väg som jag har utstakat för dig med mildhet och kärlek. 

54 Mina tjänare är inte de som låtsas tjäna mig med fåfänga ord, som skryter om kunskap eller som 

dömer sina medmänniskors gärningar. Mina tjänare, mina lärjungar, mina soldater är de som med ett rent, 

flitigt och nyttigt liv sår mitt ljus i sin väg och lämnar ett spår av dygd och goda exempel. 

55 Ingen har rätt att döma sina medmänniskors handlingar, för om den som är ren inte gör det - varför 

skulle den som har fläckar i sitt hjärta tillåtas göra det? 

56 Jag säger detta till dig eftersom du alltid är ivrig att utforska din brors säd, i hopp om att hitta fel i 

den, så att du sedan kan visa honom din säd och förödmjuka honom genom att säga till honom att ditt 

arbete är renare och mer perfekt. 

57 Den enda domare som vet hur han ska väga dina gärningar är din Fader som bor i himlen. När han 

visar sig med sina vågskålar är det inte den som förstår mer som kommer att ha större förtjänst i hans 

ögon, utan den som har förstått hur man är en broder till sin medmänniska och ett barn till sin Herre. 

58 Det är nödvändigt att Mitt folk visar sig bland nationerna och ger ett exempel på broderskap, 

harmoni, välgörenhet och förståelse, som en fredssoldat bland dem som återigen missbrukar de gudomliga 

lärorna för att bråka, skada varandra och ta sina egna liv. 

59 Till Mina barn i alla föreningar, kyrkor och sekter talar Jag genom deras samvete. Jag uppmanar 

dem till försoning och inspirerar dem med stora tankar fulla av ljus. Men det är viktigt att ni vet att jag 

lämnar ett budskap till dem genom er som ni måste överlämna till dem i mitt namn. 

60 Du måste vara ödmjuk. Du måste inte ha något emot att bli förolämpad. Var försiktig. Du kommer 

att drabbas av förödmjukelser och lidanden. Men ditt ord, som skall vara mitt budskap, skall de inte kunna 

fördriva från sina sinnen. Därför säger jag till er: Om vissa förblir okänsliga och döva för din kallelse 
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kommer andra att vakna upp ur sin långa sömn och börja gå framåt och sätta sina liv på rätt väg genom 

förnyelse och omvändelse. 

61 Beväpna er med mod, tro och styrka så att ni kan möta kampen. Men jag vill påpeka för er: Låt er 

inte skrämmas när ni talar med en av era medmänniskor för att ni ser att han är välklädd eller för att han 

tilltalas som prins, herre eller minister. 

62 Ta Paulus och Petrus som exempel, som höjde sina röster inför dem som världen kallade för 

herrar. De var stora i sin anda, men de skröt inte inför någon att de var herrar, utan de förklarade sig vara 

tjänare. Följ deras exempel och vittna om min sanning genom kärleken i era verk. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 132 
1 Välkommen, ni som börjar känna kärlekens låga för er Mästare inom er. Välkommen till dig som 

vill förgylla ditt liv med mitt ords smekning. Välkomna också er som tvivlar på min närvaro, för jag 

kommer att befria er från ert tvivel och det kommer att ge plats åt min kärlek. Välkomna också er som 

kommer med ett sorgligt hjärta, för jag ska ge er den tröst ni behöver. Min kärlek omfamnar er alla. 

2 När du ser att jag tar emot dig säger du till mig från djupet av ditt hjärta: "Herre, jag har väntat på 

dig, jag har redan längtat efter din ankomst och efter ditt kärleksfulla ord." - Söker du Guds rike? Jag 

kommer att föra dig dit steg för steg tills du når den högsta nivån av perfektion. Många som har föregått 

dig på jorden har redan uppnått denna sublimitet. De är ljusets andar, Guds budbärare, som kommer 

osynligt till människorna för att ge dem budskap och inspiration. 

3 O lärjungar, sträva efter andens framsteg, och ni kommer att lära er att klargöra alla de problem 

vars lösning ni anser vara omöjlig, även om den ligger inom era möjligheter. Om du är begåvad med så 

höga gåvor, varför vill du då ha det? 

Gör jag allt för dig? Kom ihåg att ni måste komma till mig genom era förtjänster, ansträngningar och till 

och med offer. Jag visar dig hur du ska gå vidare längs vägen för att nå målet. 

4 Se, mitt ord är som ett gott frö. Ibland faller den på hård mark, under stenar och törnen: det är 

materialism, likgiltighet i hjärtan där Min undervisning inte kan gro. Ibland börjar en planta precis att 

blomma när en oren hand kommer och skär av den. Detta händer när hjärtat låter sig styras av dåliga 

passioner. Om fröet faller i bördig jord, gror det i tid, blommar och sätter knoppar, den fleråriga växten 

blir högre för varje dag och ger rikligt med frukt. 

5 Ni frågar er ibland: "Varför tar inte Mästaren - i stället för att välja sina tjänare och lärjungar - alla 

oss som är hans barn?" och jag svarar er: Jag väljer dem för vilka det är rätt tid, som för mogna frön. För 

de andra lämnar jag tid tills de når full mognad, så att jag kan tjäna dem. Mästaren agerar som en god 

fiskare som går ombord på sin båt tidigt, kastar ut sitt nät där han vet att det finns gott om fisk, och när han 

har dragit in det fullt av fisk låter han de onödiga små fiskarna glida igenom nätet och väljer på så sätt ut 

de större. Jag är själarnas fiskare som lägger ut sitt nät för att fånga era hjärtan i det. Hur många som 

fångades i Mina kärleksnät återvände inte till sina rastlöshetens och passionernas hav! De kan ännu inte 

tillhöra de utvalda som följer mig troget och avvisande. Men de kommer att ansluta sig till dem senare. 

6 Jag försöker göra Min röst hörbar i alla själar, men människors materialism tillåter dem bara att 

höra världens och köttets röst. Ändå finns det några som hör mig, och dessa är de lidande, de behövande, 

de sjuka, de föraktade, de som världen inte längre behöver och som har förpassats till glömska för att de 

inte har något mer att ge. De hör mig mycket väl eftersom de vet att de bara kan förvänta sig något av mig. 

Vad kan Min röst, Mitt ord betyda för någon som finner allt han önskar i världen? Han ser bara sin 

materiella lycka, och om han någon gång hör mitt rop säger han också till mig, som han brukar säga till en 

tiggare: "I dag har jag inget att ge dig, kom igen i morgon!" Men vem känner till denna "morgondag"? 

Vem kan veta hur länge det kommer att dröja innan han får ett samtal igen? Det kan ske i morgon, precis 

som det är möjligt i en annan tillvaro. Välsignad är den som glömmer sitt eget lidande framför andras 

smärta. 

7 Be, inse att nu är det dags för min rättvisa och mitt ljus att skaka om alla mörka krafter. Detta är en 

svår och farlig tid, för till och med de varelser som bor i mörkret kommer att låtsas vara ljusvarelser bland 

er för att förföra er och förvirra er. Jag ger er mitt ljus så att ni inte avviker från vägen och inte heller låter 

er luras av dem som missbrukar mitt namn. 

8 Bedragarna är inte bara osynliga varelser, ni finner dem också inkarnerade i människor som talar 

till er om läror som låtsas vara ljus, men som strider mot mina läror. Du bör inte lyssna på dem. Mitt ord 

känns igen på sin höga andlighet, sin betydelse och sin gudomliga "smak". Den som lyckas lära känna 

"smaken" av mitt ord och blir bekant med det kommer inte att hamna i villfarelse. Jag har gett dig rätten 

att undersöka och utforska mitt ord så att du kan lära känna det från grunden. 

9 Eftersom jag vakar över er som en herde som tar hand om sina får, när jag kastar ut mina nät för att 

rädda era själar från havets oroliga vågor, ska ni i er tur be för era medmänniskor och er bön kommer att 

sprida sig som en fredsmantel över mänskligheten. 

10 Ni förstår nu att jag har delat in min gudomliga uppenbarelse i tre stora epoker. 
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11 Det var i mänsklighetens andliga barndom som Fadern gav den lagen och lovade den en Messias 

som skulle öppna dörren till en ny tidsålder. 

12 Messias var Kristus, som kom till folket när de befann sig i sin "andliga ungdom". Han lärde 

människorna en högre form för att uppfylla den lag som de tidigare hade fått från Fadern men inte visste 

hur de skulle uppfylla. "Guds ord" talade genom Jesu läppar, vilket är anledningen till att jag säger att 

världen fortsatte att höra sin Faders röst och bud genom den perfekta Mästarens kärleksundervisning. 

13 Jesus å sin sida erbjöd sig att sända sanningens ande till folket så att han skulle få dem att förstå 

allt det som de inte hade förstått av hans undervisning. 

14 Nu så, älskade människor, detta enkla, ödmjuka ord som ni hör just nu är sanningens andes röst, är 

Guds andliga ljus som strömmar in i er varelse så att ni kan öppna era ögon för den nya eran. Detta ljus 

som börjar få dig att med klarhet förstå alla din Mästares uppenbarelser är ljuset från din Fader, den Helige 

Ande, som överraskar mänskligheten på en högre nivå av andlig utveckling, det vill säga när den närmar 

sig vuxen ålder, för att förstå Guds uppenbarelser. 

15 I allt som detta ljus avslöjar för er kommer ni att få Faderns instruktioner, för "Ordet" är i mig, och 

den Helige Ande är min egen Visdom. 

16 Denna form av kungörelse genom mänskliga röstbärare är bara en introduktion till människans 

sanna andliga förbindelse med sin Skapare och Herre, när ni, fyllda av sanningens ande, talar till er Fader 

från ande till ande. 

17 Till dem som ännu inte tror på Min manifestation vid denna tid säger Jag: Förneka inte att 

Mästaren återigen är i kontakt med människorna, för Han lovade er att Han skulle återvända, och inget av 

de gudomliga löftena har förblivit ouppfyllt. Ni får inte heller avlägsna er från er Fader genom att säga att 

det är omöjligt att ha gemenskap med honom. I sanning säger jag er att Herren alltid har varit i kontakt 

med människor i olika former beroende på deras andliga mognad. 

18 Denna nya tidsålder kommer att kallas den heliga andens tidsålder, eftersom den är en tid av 

förandligande, eftersom den kommer att vara upplyst av det gudomliga ljuset som förklarar allt och lär dig 

att förstå allt. 

19 Den nya eran har redan börjat och kommer aldrig att ta slut, för kulminationen av denna tidsålder 

kommer att gifta sig med evigheten. 

20 Känner ni ännu inte till den storhet och de underverk som ljusets tid lovar er? Glädjer ni er inte 

över tanken på att tiden redan är nära när världen ska ta sig ur sitt mörker och öppna ögonen för den nya 

dagen? 

21 De förvirrade omständigheterna kommer att upphöra, svekfullheten kommer att försvinna, 

mysterierna kommer att upplösas, och ett strålande men samtidigt ljuvligt och milt ljus - eftersom det är 

den gudomliga andens ljus - kommer att berätta för de människor som länge har sökt, tvivlat och plågats: 

Här är sanningen. 

22 Förstå att Kristus tolkade Faderns lag, och att Mästarens undervisning är upplyst av ljuset från 

samma Fader som ni kallar den Helige Ande. 

23 För att nå detta ljus, lyft era tankar, låt anden vara fri, öppna era hjärtan, för jag kommer att hälla 

en ström av välsignelser över er. 

24 Ni människor som först i dag har kommit till ljuset av mitt ord: Öppna era behövande händer och 

ta emot brödet och vinet från min undervisning. 

25 Prövningarna har gått över alla; för vissa har de varit korta men svåra, för andra har de varit 

långvariga och bittra: stunder, timmar, dagar och år av smärta kommer att vara något som hör till det 

förflutna för er, och frid kommer att återvända till era hjärtan. Från min Ande till din flödar min balsam, 

min styrka och mitt ljus. 

26 Låt er omslutas av min utstrålning, så att ni glömmer sorg, sorg, elände och tårar här. Det är nu 

dags för er att upptäcka den skatt som ni bär gömd inom er och att sluta vara pariaer i världen. 

27 Människor, var inte rädda, för jag kommer inte att ålägga er några uppgifter eller ansvarsområden 

förrän ni har uppnått den frid, den själsliga styrka och den hälsa som ni saknar. Så snart du känner dig 

stark kommer ditt hjärta att tacka mig och samtidigt be om en plats i min vingård. 

28 "Be och du skall få det" säger jag till de sjuka, till dem som behöver fred, till de fattiga, till dem 

som hungrar och törstar efter rättvisa, till änkorna, till de föräldralösa, till dem som inte har någon 
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kärleksfull person i världen, kort sagt, till alla som dricker bitterhetens bägare. Men lova mig ingenting i 

gengäld för mina förmåner. Låt mig översvämma dig med min kärlek, men du har full frihet att följa mig 

eller vända dig bort från mig. Vem som följer mig eller inte, överlåter jag till ditt hjärtas tacksamhet, din 

förståelse och ditt samvete. 

29 Det är inte ett bud som jag ger er, men ni får inte heller ställa villkor till mig för att följa mig. 

30 Det du bör komma ihåg är att för var och en som förnyar sig själv, som lever ett rättfärdigt liv och 

lägger en gnista av dygd i sina gärningar, står andens värdefullaste skatter till hans förfogande, såsom fred, 

hälsa och visdomens ljus. 

31 Om du är lydig och ödmjuk har du inget att frukta. I mig kommer du bara att se kärlek, rättvisa och 

godhet utan gränser. 

32 Din rädsla kommer att vara berättigad om du går vilse. Men då måste du frukta konsekvenserna av 

dina ofullkomliga handlingar. 

33 Bland er finns det någon som säger till mig: "Herre, varför kallade du mig när du vet att jag har ett 

mycket hårt hjärta som aldrig har känt medlidande med någon?" Till honom säger jag att han ska vara 

obekymrad, för min makt är stor och får kristallklart vatten att strömma fram till och med från klippor. 

34 Var ihärdig med att lyssna på mitt ord, det är det enda jag ber dig om. Då, när du tänker minst på 

det, kommer ditt sinnes mörker att lösas upp så att ljuset kan tränga in, och detta hjärta, som en död man i 

sin kista, kommer att återuppstå till liv, med känslor och kärlek, så som det anstår varje Guds barn. 

35 Lär dig att be, säger din Mästare. Jag ska tala till dig i din tysta kammare. Jag kommer att tala till 

mina sjuka och smörja dem och få dem att känna tröst av min gudomliga helande balsam. Jag ska ge dig 

det du har väntat på under lång tid. 

36 Lär dig att tala med läkarnas doktor, o välsignade sjuka, för ni måste fortfarande ofta åkalla mig i 

morgon när ni är friska igen och andra sjuka människor anförtros er. 

37 Ha alltid tro så att miraklet kan bli verklighet, och skaffa dig meriter så att du alltid är värd det du 

ber om. 

38 Vilka meriter kan en sjuk person som är oförmögen att kämpa för något få? Hans förtjänster kan 

vara många och stora om han vet hur han ska beväpna sig med tålamod och underkastelse, om han vet hur 

han ska vara ödmjuk inför den gudomliga viljan och kan välsigna mig mitt i sin smärta, för hans exempel 

kommer att upplysa många hjärtan som bor i mörker, som förtvivlar och ger sig hän åt laster eller tänker 

på döden när en prövning överfaller dem. Om dessa människor möter ett exempel på tro, ödmjukhet och 

hopp på sin väg, som kommer från ett hjärta som också lider mycket eftersom det bär ett mycket tungt 

kors, kommer de att känna att deras hjärta har berörts av en ljusstråle. Och så är det verkligen, eftersom de 

inte kunde höra sitt eget samvetes röst, var de tvungna att ta emot samvetets ljus som en annan 

medmänniska skickade till dem genom sitt exempel och sin tro. 

39 Ge inte upp, förklara er aldrig som misslyckade, böj er inte för lidandets börda. Ha alltid din tros 

brinnande lampa framför ögonen. Denna tro och din kärlek kommer att rädda dig. 

40 Män som i tysthet lider nöd och elände, som dag efter dag dricker förnedringens bägare, jag 

välsignar era steg. I går var ni herrar, nu är ni tjänare; tidigare var ni täckta av festliga kläder, nu är ni 

omslutna av fattigdom. Du bor i ett eländigt hörn där du minns ditt förflutna, och där fäller du dina tårar i 

hemlighet så att varken din fru eller dina barn ser dig gråta. Du känner feghet i dessa stunder och vill inte 

få dina nära och kära att misströsta. Jag är den enda som känner till denna sorg, jag är den enda som vet 

hur man torkar dessa tårar. Till er alla kommer jag att tala och lära er, för all den smärta som ni har samlat 

inom er kan jag ta bort och lämna kvar i era hjärtan endast det välsignade ljuset av erfarenhet. Jag 

försäkrar er att jag kommer att ta fram de bästa mästarna från dem som har lidit mest. 

41 Du måste lära känna mitt ord så att du kan återhämta dig och så att du kan återuppstå till det sanna 

livet, du som är död i hjärta och ande! 

42 Smärtan har utgjutit hela sitt innehåll i världen och gör sig påmind i tusen olika former. 

43 I vilken fruktansvärd brådska du lever, mänskligheten! Hur mödosamt knådar du inte degen för det 

dagliga brödet! Därför konsumerar männen sig själva i förtid, kvinnor åldras i förtid, flickor vissnar i full 

blom och barn blir avtrubbade i tidig ålder. 
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44 Den tid som ni nu lever i är en tid av smärta, bitterhet och prövningar. Ändå vill jag att du ska 

finna fred, uppnå harmoni och förkasta smärta. För detta framträder jag i andevärlden och sänder dig mitt 

ord som är en dagg av tröst, helande och frid över din själ. 

45 Hör mitt ord, som är uppståndelsen och livet. I honom kommer du att återfå tron, hälsan och 

glädjen att kämpa och leva. 

46 Jag ger er den kärlek som finns i mig och som aldrig tar slut. Du är en del av mig själv och jag ger 

dig näring, min välgörande skugga täcker dig för alltid. Som Fader har jag lärt dig att ta de första stegen 

för att uppfylla din uppgift. Du står vid foten av det perfekta berget, klättra uppåt därifrån. Min ande är på 

toppen och väntar på din återkomst. Mänskligheten kommer att följa dina steg. Jag utfärdar mitt kall till 

dem, jag talar till familjefadern som är utsedd som min representant och som har till uppgift att vägleda de 

själar som anförtrotts honom; jag talar också till den som är guvernör så att var och en kan agera inom 

mina lagar och fullgöra sin uppgift genom att övervinna den här tidens prövningar. 

47 Jag har från tidernas begynnelse skapat ett hem bestående av mannen och kvinnan, och jag har 

hällt visdom och kärlek över det. Jag har lagt ett kors på båda och ett perfekt öde. Grunden för detta hem 

är kärlek och ömsesidig förståelse. Ledarskapet tillhör mannen, vördnad och lydnad tillhör kvinnan. Jag 

har placerat värdefulla gåvor i båda så att de kan fullända sig själva. Och det är inte min vilja att denna 

välsignade institution ska missbedömas eller vanhelgas. Trots de stormar som rasar och hotar överallt - var 

vaksamma och försvara dessa principer. Bygg mänsklighetens framtid på en stabil grund. Jag, som är 

närvarande i dina handlingar, kommer då att välsigna dig och föröka din säd. 

48 Om din själ inte kan ta till sig stora idéer eller inspirationer, be, förbered er och jag kommer att 

upplysa dig. 

49 Alla uppdrag jag ger dig är mycket viktiga och ansvarsfulla. Medan jag anförtror några barnens 

förmyndarskap, gör jag andra till andliga ledare för ett stort antal människor eller till härskare över ett stort 

antal nationer. Välsignad är den som höjer sig över det jordiska för att söka styrka och ljus hos mig, för 

han kommer att vara i gemenskap med mig och jag kommer att stödja honom under fullgörandet av hans 

uppdrag i alla hans prövningar. 

50 Känn min värme som Fader, hör mig och förstå mig. Låt inte de som hör mig för första gången tro 

att denne man, genom vilken jag ger er mitt ord, vill att ni ska tro att han är Herren, Mästaren. Nej, dina 

ögon ser mig inte, men din ande tar emot mig och i ditt hjärta känner du min närvaro. Jag talar till er från 

oändligheten och det är det ljuva ekot av min röst som ni hör genom dessa läppar som jag har förberett för 

att ni ska få höra mitt heliga ord. 

51 Varför finns detta tillkännagivande? I en annan tid lovade jag att komma till dig igen. Jag 

meddelade att min ankomst skulle ske när krig skulle vara utlösta, när människornas fördärv skulle ha nått 

sin höjdpunkt och när plågor skulle ha spridit sig på jorden. Dessutom gav jag er att förstå att min ankomst 

skulle ske i anden. Tiden för mitt återvändande har redan kommit, tiden för min närvaro bland er är denna, 

när krig skakar hela jorden, hem förstörs, dygder trampas ner och lagen förfalskas. När många inser allt 

detta frågar de sig därför: "När kommer Kristus, vår frälsare?" De vet inte att jag redan är i världen och 

förbereder det frö som kommer att ge dem ljus och fred. Jag har knappt börjat uppfylla mitt löfte. 

52 På nytt har jag kommit till de ödmjuka, fattiga och okunniga, som ändå hungrar och törstar efter 

rättvisa, kärlek och sanning. Och när detta enkla och okända folk insåg att någon hade riktat sina ögon mot 

dem och att denna person var deras Herre, gav de sig iväg - drivna av en mycket stor inre kraft - för att 

söka efter Mitt Ord. Den kom ledsen, trött och sjuk - i min närvaro fann den balsam för alla sina 

sjukdomar. Den kom med ångerfullhet över sina synder, sina brister och laster, men när den kände den 

smekning som min förlåtelse ger, uppstod en fast beslutsamhet att förnya sig, att korrigera sig, i den. Han 

kände att hans ande saknade verk som var värda hans Fader, och han fick instruktioner för att kunna göra 

stora verk och mirakel. 

53 Det mänskliga och andliga livet var ett mysterium som de med sin ringa kunskap inte kunde förstå. 

Medan den lyssnade till mig här fick den veta sanningen om alla skapade ting. Om det israelitiska folket 

på den tiden väntade på Messias' ankomst som en mäktig kung, krigisk och stark i det jordiska, som skulle 

ge dem sin frihet tillbaka, ge dem vapen för att besegra och förödmjuka sina förtryckare och därefter 

överösa dem med jordiska ting för att göra dem till de största och mäktigaste människorna på jorden - på 

den tiden kom detta folk inte för att jag skulle göra dem rika i världen, eller för att jag skulle göra dem 
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stora och herrar över andra. De här människorna har kommit till mig för att finna sanning, frälsning och 

frid. Jag har också beviljat dem materiella tillgångar, men detta har gjorts som ett tillägg. 

54 De fattigas bröd i denna tid - även om det är så bittert - är inte så mycket likt det som de mäktiga, 

de stora herrarna och kungarna äter. 

55 Människor, återvänd till mig, börja be så som jag lärde er så att ni kan känna friden av min 

ankomst. Be andligt inför mig och känn de fraser som jag har lärt dig: "Fader vår, du som är i himlen, 

helgat vare ditt namn". Ditt rike kommer." Hur många gånger har ni inte uttalat dessa ord, som är en 

vädjande begäran om min ankomst, utan att förstå vad de säger, vad de innebär, och därför utan att känna 

dem. Kristus lärde dig att be genom att höja dina tankar till den himmelske Fadern, utan att en bild eller 

någon form av dyrkan lägger sig mellan Fadern och barnet. Sedan när har du glömt dessa instruktioner? 

56 Mitt nya folk Israel! Jag anförtror dig detta arbete som om det vore ett träd. I dag är den 

fortfarande ömtålig, i morgon är den mäktig. Den är avsedd att ge skugga och frukt åt den trötta och sjuka 

pilgrimen. Men om ni som kommer från provinserna och distrikten, från bergen och byarna, som vill ha 

dess frukter, inte tar hand om det, kommer detta träd att vissna, dess frukter kommer att falla och det 

kommer inte längre att ge skugga. En dag kommer det att komma en dag då du återvänder till det för att du 

känner dig hungrig och trött på livet, men när du sedan kommer till den plats där trädet stod kommer du 

inte längre att hitta några spår av det, eftersom du inte visste hur du skulle ta hand om det, eftersom du 

nöjde dig med att äta av dess frukter tills du hade tillfredsställt din hunger, och sedan vände du det ryggen. 

Detta träd växer i mina barns hjärtan. Dess frukter är kärlek och barmhärtighet.Din tillit och tacksamhet är 

den bästa bevattning du kan ge ditt träd så att det lever, växer och bär frukt. 

57 Så här är jag mitt i denna ödmjukhet, och det är därför jag inte vände mig till de stora (i den här 

världen), eftersom de skulle försöka behaga mig genom att erbjuda mig jordens skatter. Kom ihåg att Jesus 

inte ens hade en hydda i världen att födas i på den tiden. Det var en enkel grotta som gav honom skydd, 

och halm var hans säng. "Mitt rike är inte av denna värld", sade jag senare till er, och jag bevisade det för 

er från min födelse. En enkel efod täckte Min Kropp, som många gånger fuktades av syndares tårar, av 

dem som lidit mycket, och tron hos dem som rörde vid den gjorde verkliga mirakel på dem. 

58 Idag, när jag kommer till er i Anden, säger jag er att den mantel som täcker mig och som jag täcker 

er med är enbart min kärleks mantel. Kom till mig och torka dina tårar på denna välsignade mantel, för ett 

nytt mirakel kommer att lysa på din tro, din frälsnings mirakel. 

Min frid vare med er! 



U 133 

123 

Instruktion 133 
1 Välkomna, mina älskade, ni som kommer för att höra mitt ord. Här är mänsklighetens mästare. Nu 

ger jag mig till känna genom dessa röstbärare, precis som jag vid en annan tidpunkt talade till folken 

genom profeternas mun. 

2 Hittar du bland människorna något större än det som din Gud har uppenbarat för dig? - Nej, varför 

följer ni då vilseledande vägar när jag har gett er en rak väg? Endast jag kan avslöja för er vad som har 

varit hemligheter för er. Vem mer kan medla i Guds råd? Endast Mitt Gudomliga Ljus kan avslöja för dig 

att ditt nuvarande liv har beviljats dig för att sona tidigare överträdelser som ditt hjärta inte känner till. 

Med denna bittra bägare gottgör du dina misstag för att rena din själ och uppnå en uppåtgående utveckling. 

3 Glöm inte att din existens inte är begränsad till din materiella kropp. Därför dör inte din själ när 

den slutar leva när den slutar leva. Har du glömt att själen är ett frö av evighet? 

4 Begränsa mig inte heller i form av Jesus. Om du vill minnas mig eller reflektera över mitt utseende 

som människa, gör det genom att minnas min undervisning och mina verk. Förstå mig som oändlig; 

erkänn det första beviset på kärlek som jag gav er när jag gjorde mig själv lik er, så att ni genom att 

praktisera dygderna i framtiden skulle kunna likna min gudomlighet genom att efterlikna mitt exempel. 

Jag talar bara till er på detta sätt eftersom ni redan är kapabla att förstå mig. 

5 Jag är helt och hållet ande, men i alla mina verk är jag närvarande. Om du söker mig i allt som 

omger dig på jorden - i luften, i rymden, i ljuset - kommer du att se mig där. Om du söker min närvaro i 

den mest obetydliga skapelse - i ett trädblad som rörs av vinden eller i en blommas doft ─ kommer du att 

finna mig där, du kommer att upptäcka det spår av kärlek som skaparen förseglar alla sina verk med. Er 

vetenskap har upptäckt och skapat många fantastiska saker, men människan har inte skapat allting ensam, 

för jag har placerat livets grundläggande begrepp inom henne. Grunden för allting ligger i min 

faderskärlek. Anden är med hjälp av det mänskliga sinnet en spegel som reflekterar tillbaka Gudomens 

ljus och kraft. Ju mer upphöjd anden och ju mer utvecklad sinnet är, desto större uppenbarelser kommer 

det att återspegla. Om er vetenskap har gett er mycket bittra frukter idag, beror det på att ni bara har riktat 

ljuset mot den fria viljans väg (eller godtycklighetens). 

6 Har jag inte sagt till er att ni är herrelösa får? Detta är anledningen till att jag följer dig, för att få 

dig tillbaka. Om du återvänder till Mitt hinder på den sanna vägen kommer harmonin mellan dig och 

Fadern att få dig att ge mänskligheten sanna livsfrukter. Varför ska du alltid gå på krokiga stigar, trots att 

din inre domares röst aldrig tröttnar på att tala till dig? Varför skulle du inte omfamna godhet när din själ - 

när du gör en god gärning - översvämmas av glädje? 

7 Mänskligheten, jag har aldrig velat att du ska vara förlorad. Det är orättvist att ni har denna 

uppfattning om mig, att ni tror att jag har skapat varelser som oundvikligen måste gå förlorade, att jag har 

tilldelat Guds barn detta öde. Förstå att ert öde är annorlunda - det är att leva för evigt - och inte bara några 

få, utan alla, för ni är alla mina barn. När jag kom ner till världen och blev människa var det för att visa er, 

genom exemplen på detta offer, hur det uppdrag som gavs genom Min 

Gudomlighet var påbjudet. Jag säger er att detta blod utgjordes för att staka ut vägen till återupprättelse för 

alla mina barn, och att om något av dem inte skulle ha uppnått denna fördel, skulle jag bli människa igen 

enbart för detta barn och ge mitt blod för att rädda det. 

8 Det finns ingen rättvisa som är så perfekt som min. Om du i dag klagar över att oskyldiga 

människor döms och att det å andra sidan finns några skyldiga människor utan att världens rättvisa har 

bestraffat dem, oroa dig inte, men döm dem inte. Kom ihåg att allting har en gräns, att ingenting är dolt för 

mig och att allting dessutom har ett slut på jorden. Fortsätt, mina barn, stanna inte upp, utan gå på den väg 

som min lag har utstakat för er. Säg mig att ni älskar mig, men inte med ord utan med handlingar, med 

kärleksfulla gärningar för era medmänniskor. Uppför inte materiella altaren för att dyrka mig. Men om du 

behöver ett altare för att inspirera dig, betrakta denna underbara natur som omger dig och älska mig i den; 

på detta sätt kommer du att komma till mig. 

9 Älskade lärjungar, närhelst ni närmar er mig, förberedda i själ och kropp, kommer ni att få min 

styrka och min tröst, er sorg kommer att försvinna och ni kommer att njuta av mjölk och honung. Lägg ner 

allt som tynger ditt hjärta hos mig och jag kommer att bestämma över ditt liv så som det är min vilja. Jag 

vill att ni alla kämpar, att ingen slappnar av, att ni är flitiga och arbetar med hängivenhet och lydnad, för 
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nu är det dags för uppfyllelse och gottgörelse, och era redskap kommer att få prakt först efter 

arbetskampen. 

10 Mänskligheten väntar på mina nya lärjungar, men om ni, som är mina arbetare, överger utsädet och 

jordbruksredskapen av rädsla för världens åsikter - vad ska det då bli av denna mänsklighet? Har du inte 

känt ansvaret för ditt uppdrag? Ditt samvete lurar dig aldrig, och det kommer alltid att berätta för dig om 

du har gjort din plikt. Denna rastlöshet som du upplever är ett tecken på att du inte har följt mina bud. 

11 Jag har gett er fredens gåva och ni har inte sått den i era medmänniskors hjärtan. Ni har inte gjort 

något med era tankar och böner för att lindra smärtan hos nationer som befinner sig i krig. Var inte som 

blinda män som leder andra blinda män; kom ihåg att jag har sagt till er att ni är världens ljus. Ditt uppdrag 

kommer inte att vara svårt om du har kärlek till denna sak. Om du visar mig goda avsikter kommer jag att 

hjälpa dig. Det är inte nödvändigt för dig att söka upp de sjuka, men du kommer att behövas. Jag kommer 

att föra dem till dig, och på så sätt kommer du att kunna fullgöra denna välsignade uppgift att trösta. De 

som kommer till dig kommer att förberedas av mig så att du inte möter hårda hjärtan och säger till mig: 

"Hur svår är inte den uppgift du har gett mig, Fader, och hur svår är inte de fält jag arbetar." Jag har 

beställt allting så att ni kan arbeta med kärlek och fullända er själva. 

12 Jag har valt dig för att anförtro dig denna uppgift eftersom du älskar mig och har visat mig din 

ödmjukhet och underkastelse. Men jag vill inte att ni - efter att jag har använt er som medlare för att 

utgjuta min barmhärtighet över de behövande - ska känna er överlägsna era medmänniskor och förneka 

mig. 

13 För att höja din själ måste du avstå från denna världs överflödiga nöjen. Min väg är smal, och det 

är nödvändigt att vakta och be. Men om ni älskar mig i sanning kommer det inte att vara någon uppoffring 

för er att skilja er från dessa mänskliga eländigheter. Jag har gjort ditt kors ljust och jag har upplyst dem 

som omger dig så att de inte blir hinder på din väg. 

14 I morgon kommer det att bli ett krig om doktriner och idéer. Många av dina medmänniskor, som är 

trötta på falska löften, kommer att komma till dig för att söka sanning, och om du inte är förberedd 

kommer dessa människors närvaro att skrämma dig. 

15 Kämpa för människornas frälsning och utnyttja den här tiden, för 1950 närmar sig redan och då 

kommer jag inte längre att tala genom röstbärarna. Många av er kommer att tjäna mig före det året och 

andra efter det. Efter det året kommer ni som har överfört Mitt Ord inte längre att falla i hänryckningar, 

och ni som har låtit den "andliga världen" (skyddsandar) göra sig känd i den nuvarande tiden kommer att 

lyda dess uppmaningar och känna er skyddade i varje ögonblick. Jag kommer att vara med alla mina barn 

så att ni kan fortsätta att göra min undervisning känd för människor. Under den tiden kommer era fiender 

att sträva efter att förgöra er och skapa hinder för att mitt verk ska kunna utvecklas. Om du inte håller med 

då kommer du att känna dig försvagad. Men många av dessa förföljare kommer att erkänna mig, 

konvertera och föra min undervisning vidare till andra nationer och länder när de får veta innebörden av 

min undervisning. 

16 Jag vill att ni ska föra detta ljus till alla mina barn, de små och de mäktiga, att ni ska ta hand om 

deras själar som suckar och visa dem vägen, och att ni, som har varit outbildade, ska veta hur ni ska tolka 

min vilja inför världen. 

17 Var och en är på den plats som jag har tilldelat honom. Hånar inte dem som jag har placerat 

framför er som mina språkrör, som ansvariga för folkmassorna, utan hjälp dem med era goda tankar. Om 

jag har valt dem för att ge dem ett viktigt uppdrag, be för dem så att de kan klara av sin svåra uppgift. 

18 Ni som har genomlidit prövningar som har stålsatt era hjärtan kan nu förstå den som lider och kan 

tränga in i den hemliga kammaren - som är människans hjärta - och upptäcka det lidande eller det onda 

som drabbar honom för att trösta honom. 

19 Förstå mig, människor, och kom ihåg: om jag har gjort mitt ord materiellt hörbart så var det bara 

för att jag älskar er och vill att ni ska känna min önskan att ni ska älska varandra. 

20 Ge varandra handen som ett bevis på vänskap, men gör det med uppriktighet. Hur kan ni vara 

bröder och systrar om ni inte har förstått hur man är vänner? 

21 Om ni vill att Fadern ska bo bland er måste ni lära er att leva som bröder och systrar. Om du tar 

detta steg på brödraskapets väg kommer din seger att bestå av en förening av ande och ande som belöning. 
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Många andliga gåvor har jag gett er och jag meddelar er dem: När ni är förenade i vilja och tanke ska jag 

ge er möjlighet att genom inspiration förbinda er med era bröder och systrar som lever bortom er värld. 

22 Mitt arbete är av ljus, min sanning är klar, och därför säger jag er att ingen kan vandra i mörkret 

och hävda att jag finns där. 

23 På den tiden, när jag levde bland er som människa, hände det ofta att under de nätter då alla vilade, 

sökte människor gång på gång upp mig och kom till mig i hemlighet eftersom de var rädda för att bli 

upptäckta. De sökte upp mig för att de kände ånger för att de hade ropat mot mig och orsakat anstöt när jag 

talade till folkmassorna, och deras ånger blev starkare när de insåg att mitt ord hade lämnat en gåva av frid 

och ljus i deras hjärtan och att jag hade gett dem min helande balsam i deras kroppar. 

24 Med böjda huvuden stod de framför mig och sade till mig: "Mästare, förlåt oss, vi har upptäckt att 

det finns sanning i ditt ord." - Jag svarade dem: "Om ni har upptäckt att jag talar sanning, varför gömmer 

ni er då? Går ni inte ut i det fria för att ta emot solens strålar när den dyker upp, och när har ni skämts över 

det?" 

25 Den som älskar sanningen döljer den aldrig, förnekar den inte och skäms inte för den. 

26 Jag berättar detta för att jag ser att många kommer i hemlighet för att höra mig, men ljuger om vart 

de har gått och döljer vad de har hört, ibland förnekar de till och med att de har varit med mig. Vem skäms 

du för? 

27 Det är nödvändigt att ni lär er att tala om Mitt verk och Mitt ord på ett sådant sätt att ni inte ger 

människor anledning att håna er eller peka på er. Ni måste också vara uppriktiga så att när ni vittnar om 

mig gör ni det med ord som uttrycker att de kommer från hjärtat. Detta är ett frö som alltid spirar eftersom 

det är sanningsenligt och berör hjärtat och når själen. 

28 Mitt gudomliga budskap, när jag placerar det i er, måste förvandlas till ett broderligt budskap. Men 

för att detta ska kunna imponera på och röra det materialistiska och skeptiska hjärtat hos dagens människor 

måste det genomsyras av den sanning som jag har uppenbarat för er. Om du döljer eller gömmer något 

kommer du inte att ha gett ett fullständigt vittnesbörd om vad Min uppenbarelse har varit under den tredje 

eran, och som ett resultat av detta kommer du inte att bli trodd. 

29 Jag har bevisat för er att mörkrets bandage kan tas bort från den okunnige eller vilseledda utan att 

skada honom, utan att förolämpa honom, förolämpa honom eller såra honom, och därför vill jag att ni gör 

detsamma. Jag har själv bevisat för er att kärlek, förlåtelse, tålamod och överseende har mer kraft än 

hårdhet, fördömanden eller våldsanvändning. 

30 Behåll denna lärdom, lärjungar, och glöm inte att om ni med rätta vill kalla er för era grannars 

bröder måste ni ha mycket godhet och dygder att hälla ut i dem. Jag lovar er att när broderskapets ljus 

lyser på jorden kommer jag att göra min närvaro känd på ett kraftfullt sätt. 

31 Den som vet hur man förbereder sig går i hänryckning när han betraktar de andliga läror som 

inspirerats av mästarens ord. Jorden i din 

Hjärtat har inte varit ofruktbart, och snart kommer vetet att bära frukt. 

32 Mitt ljus har slitit sönder det täta mörkret av din okunnighet, ditt hjärta har rörts till att älska mig 

och ditt sinne har lyst upp för att förstå min uppenbarelse. Detta ljus har fått dig att skåda livets härlighet, 

skapelsens fulländning, naturens underverk och den visdom med vilken varje öde har förutsetts. 

33 Ibland säger du till mig: "Mästare, det är lätt att lära sig din lektion, men svårt att omsätta den i 

praktiken." - Därför uppmuntrar Mästaren dig och med sin kärlek ger han dig förtroende. Sedan sätter han 

dig på prov i ditt dagliga liv, när det gäller din förmåga att klara dig. Och så börjar du obemärkt att 

praktisera mästarens läror. Förståelse, tro och kärlek är allt du behöver för att gå denna väg. 

34 Kom ihåg: När ni kom in i min närvaro, och innan jag krävde att ni omedelbart skulle börja utföra 

någon uppgift, tillät jag er att lyssna på mig så att ni kunde mätta er med mitt ord, som är visdom och 

styrka, balsam och frid. Jag lät dig söka Min Sanning först tills du fann den, Jag lät dig utforska Mitt verk 

och tränga in i det så mycket du ville, precis som Jag sa till Thomas att han skulle stoppa sina fingrar i 

såret vid Min sida så att han kunde tro. Det är bara på detta sätt som du kan stå fast och hålla ut i den kamp 

som väntar dig. 

35 Jag har låtit er höra mitt ord otaliga gånger och känna er disciplinerade under mina 

undervisningstillfällen. Min gudomlighet har manifesterat sig och jag har låtit min "andevärld" ge bevis på 

sin närvaro genom att utföra mirakel bland er. 
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36 När ni förstår och ser rätt allt som jag har gett er, kommer ni att övertyga er själva om att ni inte 

längre har någon hunger eller önskan om bevis och mirakel. 

37 Ni har sett miraklerna ske hos er själva eller hos era bröder och systrar, och det var dessa mirakler 

som tände trons låga och byggde ett kärlekens altare i era hjärtan. 

38 Du har allt för att du ska kunna praktisera min undervisning med den renhet och upphöjdhet som 

du nu förstår. 

39 I dag ställer ni ständigt frågor till mig, i morgon kommer ni att vara de som svarar på de frågor 

som era medmänniskor ställer till er. 

40 Svårt och vackert är det uppdrag jag anförtror dig. Det är kärlekens kors under vilket du kommer 

att falla ihop och som sedan kommer att resa dig upp igen med sin styrka. 

41 Vem kan gå igenom detta liv utan att bära ett kors? Och vem är den som bär den och inte faller 

ihop, ibland utmattad av dess börda? 

42 Glöm inte att jag, er Messias, er Frälsare, också hade mitt kors på jorden och många gånger var 

tvungen att falla ihop under dess tyngd. Men sannerligen säger jag er att köttet kan böjas och kollapsa 

under tyngden av smärta, utmattning och plågor, men anden kommer inte att besegras, för efter varje fall 

reser den sig högre, i varje klagan kommer den att välsigna sitt öde, och till och med i döden kommer den 

att stiga upp till det sanna livets ljus. 

43 Kristus föraktade inte att ta sitt kors. Genom att bära den på sina axlar till Golgata och andas ut sitt 

liv på den gav han er det bästa exemplet på ödmjukhet, och efteråt var han vid Faderns högra hand. 

44 Korset var pennan med vilken jag skrev min passion i människornas hjärtan. 

45 O folk, ni som jag har anförtrott uppdraget att vara ljus och frälsning för mänskligheten. Du är en 

lärjunge från de tre tiderna, som nu, i den tredje, kommer att bli mästare. 

46 Idag är ni förenade och bildar församlingar, skaror och grupper; imorgon kommer ni att ge er ut på 

olika vägar för att vittna och lära ut min lära. Men andligt sett kommer ni inte att vara långt ifrån varandra. 

47 Även om ni är åtskilda av hav och vidsträckta länder kommer era hjärtan att slå nära varandra, 

förenade av idealet att fullfölja ert uppdrag. 

48 Enandet av detta folk kommer att ske efter 1950, och Faderns glädje kommer att bli mycket stor 

när han ser befruktningen av det frö som han odlade med sitt ord, som var som fruktbar dagg och som 

folket fick från 1866 till 1950. 

49 Tiden närmar sig redan, folk, då ni måste offra de första frukterna av ert uppdrag till er Fader 

Jehova vid foten av det nya berget Sinai. 

50 Jag vill att ni i den välsignade timmen ska visa Fadern den enhet som ni har förlorat i det förflutna 

och som jag har begärt så mycket av er i nuet. Kom inte till honom med fanatism eller avgudadyrkan i era 

hjärtan och med frukter av bedrägeri i era händer. 

51 Hur skulle den som dyrkar avgudar kunna upptäcka sitt misstag när han kommer till er, eftersom ni 

också dyrkar liknande föremål? 

52 Min omsorgsfulla kärlek gör alla fält bördiga så att förandlighetens frö kan falla på dem. 

53 Frukta inte ert öde, människor. I din missionsuppgift finns det inget slaveri, inte heller är detta 

"hinder" (den andliga gemenskapen) ett fängelse, inte heller är de uppdrag jag har anförtrott dig kedjor. 

54 Välsignade är de som troende och av god vilja söker skydd i denna ark, för de kommer att räddas 

från denna tids frestelser, de kommer att bli starka, för i sin smärta kommer de att ha den helande 

balsamen, i sin fattigdom kommer de att ha detta arbetes skatt, och när otacksamhet och förtal förföljer 

dem kommer de att ha tröst i Mitt kärleksord. 

55 Jag ber er inte om övermänskliga uppoffringar. Jag har inte bett mannen att upphöra att vara en 

man för att följa mig, inte heller har jag bett kvinnan att upphöra att vara det för att fullgöra en andlig 

uppgift. Jag skilde inte maken från sin hustru, inte heller tog jag henne från sin make för att hon skulle 

kunna tjäna mig, inte heller sa jag till föräldrarna att de skulle lämna sina barn eller att de skulle ge upp sitt 

arbete för att följa mig. 

56 När jag gjorde dem till arbetare i denna vingård, fick jag dem att förstå att för att vara mina tjänare 

får de inte sluta vara människor och att de därför måste förstå hur de skall ge Gud vad som är Guds och 

världen vad den har rätt till. 
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57 Jag säger bara till dig att du inte får låta någon av de möjligheter som jag placerar på din livsväg 

passera, så att du kan fullfölja det kärleksuppdrag som jag har lärt dig. 

58 Du kommer att märka att dina andliga och materiella plikter är sammankopplade, och ofta 

uppfyller du båda lagarna samtidigt. 

59 Sju andliga stadier som din själ måste genomgå för att nå sin fulländning. Idag, när du lever på 

jorden, vet du inte på vilket steg på utvecklingsstegen du befinner dig. 

60 Även om jag vet svaret på denna fråga från din ande, får jag inte berätta det för dig för tillfället. 

61 Arbeta med stor iver så att - när döden kommer och du stänger kroppens ögon för detta liv - din 

själ kan känna att den lyfts upp tills den når det hem som den har uppnått genom sina förtjänster. 

62 Lärjungarna i detta arbete kommer att uppleva hur lätt de band som binder själen och kroppen slits 

sönder när den kroppsliga döden inträder. Det kommer inte att finnas någon smärta i honom eftersom han 

måste lämna jordens bekvämligheter. Hans själ kommer inte att vandra omkring som en skugga bland 

människorna och knacka från dörr till dörr, från hjärta till hjärta i sin längtan efter ljus, kärlek och fred. 

63 Titta och be, se hur kriget i andra nationer sår ödeläggelse i sin väg, medan Mitt Ord stiger ner 

bland er, fullt av godhet och fred. 

64 Be för världen, människor. 

65 Ni män, när ni återvänder till era hem med hastiga steg för att ni vill omfamna er make eller se er 

själva i era barns ögon, och ni har glädje i era hjärtan för att ni vill ge frukterna av ert arbete till era nära 

och kära - be för de män som befinner sig på dödens fält och som inte kommer att kunna återvända för att 

besöka sina hem eftersom de har jämnats med marken. 

66 När du upplever något glädjande får du inte glömma att det samtidigt finns många som gråter. 

67 Fruar och mödrar, när ni böjer er ner för att kyssa pannan på det barn som slumrar sött i vaggan, 

tänk då på de mödrar som en gång var som lärkor och som nu har förlorat sitt bo, sin partner och sina barn, 

eftersom kriget förstörde allting som en orkan. 

68 När du stänger dörren till huset och känner hemmets mysiga värme och skydd, tänk då också på de 

mödrar som söker en plats i jorden för att skydda sina barn från döden. Tänk på de små barnen som ropar 

på sina föräldrar utan att få svar, och på dem som stammar bara ett ord: Bröd. 

69 Men när människor fortsätter att förgöra varandra ska ni be, och er bön ska vara som en fredsängel 

som svävar över dessa nationer. 

70 Jag har talat till er som mästare till lärjunge och som far till barn. Fundera på mitt ord. 

71 Den gemenskap som ni bildar tillsammans med min gudomlighet är som ett mäktigt träd som 

bjuder in den vandrande till vila. Jag är trädets rot och stam, och ni är de utbredda grenarna fulla av löv. 

Jag ger dig näring av växtsaften, och du får liv och styrka av den. Tänk om du skulle kunna leva fristående 

från mig. - Ibland säger du till mig att du har blivit svag och att du lider för att tiderna har förändrats. Men 

jag säger er att tiderna har förblivit desamma; det som har förändrats är ert hjärta, för det har inte förstått 

hur man lever och framhärdar i kärlek, harmoni och fred, och detta är orsaken till er sorg. 

72 Min undervisning förnyar din andes tro, ger dig ny kraft och upplyser dig. Mitt ord är kristallklart 

vatten som släcker din törst och som strömmar ut över dig i outtömlig mängd. Jag ger er "vete" i överflöd 

så att ni kan odla det i era medmänniskors hjärtan. Jag vill att ni, precis som jag älskar er, älskar varandra 

och även er själva, för jag har inte bara anförtrott er vägledning och ledarskap för ett antal människor, utan 

den första plikten ni har gentemot mig är att se till er själva. Ni ska älska er själva i vetskap om att ni är en 

levande avbild av er skapare. 

73 Den skörd ni ger mig än i dag är smärta och liten kunskap om min lag; ändå har jag inte gett er 

denna bägare att dricka. Jag har sagt till er: Om ni sår vete, skall ni också skörda vete. Men du måste ta 

hand om det frö du sår. I dag är det skördetid, och var och en ska skörda sin skörd. Efteråt kommer jorden 

att bli ren igen och människan kommer att börja ett nytt liv, och jag kommer att vara mycket nära henne 

och inspirera hennes hjärta. Det kommer att vara fredens rike som jag har talat mycket om för er, mina 

älskade lärjungar, och som jag nu förbereder alla själar för. 

74 Jag vill se er samlade runt mitt bord som små barn, som lyssnar till mig och ger er näring, som 

kommunicerar med mig och som tar emot mina läror och fattar beslut om att följa dem. Jag vill att du ska 

tjäna dina medmänniskor. Jag kommer att skicka er till dem så snart kärlek och barmhärtighet har 
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blommat upp i era hjärtan. Ditt liv bör vara som en ren spegel så att dina handlingar återspeglas i den och 

du vet om du har gjort rätt eller misslyckats. 

75 Utbredningen av mina lärjungars dygder kommer att vara en sporre för dem genom vilka jag gör 

mig känd. Inspirationen kommer att vara riklig, och min nåd och mina mirakel kommer att hällas ut över 

människorna. Dina andliga bröder och systrar, som är välvilligt inställda på grund av din utrustning, 

kommer att hjälpa dig, göra din väg lätt och ditt arbete behagligt. Ditt inflytande kommer att nå utanför 

ditt hem, din region eller din nation och hjälpa andra hjärtan. Godheten har en kraft som du ännu inte 

känner till. 

76 Jag har gett mitt ord genom förmedling av enkla och okunniga människor. Men bland dem som 

lyssnar till mig finns också lärda, de med tränade sinnen som har kunnat upptäcka mitt gudomliga väsen i 

detta ords ödmjukhet. Jag har bearbetat era hjärtan dag efter dag för att göra dem mottagliga för Mina 

manifestationer och Min Kärlek har segrat. Från den klippa som du har visat mig i ditt hjärta har jag gjort 

ett tempel där du erbjuder mig en kärlekens dyrkan. 

77 Jag anförtror dig mitt verk, försvara det, för det är en juvel av ovärderligt värde. Var vakter och se 

till att den respekteras och förstås. Ingenting kan få dig att backa på vägen. Gå alltid framåt. 

78 Närhelst ert hjärta törstar efter kärlek, lyft er upp till mig. När lidandet är som en tung börda, kom 

ihåg att det finns en Fader som älskar dig och är redo att trösta dig. När du tänker på mig kommer du att 

känna rädsla och sorg försvinna. Lämna dina sjuka till mig och jag kommer att bota dem. 

79 Livets träd har brett ut sina grenar för att ge er vila och svalka, och dess frukter har gjort era 

hjärtan kärleksfulla. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 134 
1 Jag ger frid till ditt hjärta med detta kärleksbudskap, för jag har sett din helgedom öppen och har 

gått in för att bo i den. 

2 Kristus talar till er, Mästaren, och han påminner er om sina gärningar på jorden, så att ni kan 

lyckas inspirera er själva genom mitt exempel. 

3 Ni måste använda min närvaro bland er, älskat folk, för den tid som ni lever i är viktig för er själ. 

4 Den ljusvarelse som bor inom er vet att dess arbete inte är avslutat, den inser att den i tidigare 

existenser inte utnyttjade den tid som den fick och inte heller de möjligheter som den hade för att uppnå 

sina andliga framsteg. Därför vet den att den måste anstränga sig i dag för att kunna fullfölja sin uppgift 

fullt ut och utveckla alla sina andliga gåvor. 

5 Det var min vilja att du genom detta arbete skulle lära känna alla din andes gåvor och förmågor. 

Jag har förmedlat min kärleksundervisning till er, jag har gett er tillräckligt med tid för att utveckla era 

andliga gåvor och för att belysa vägen för dem som vandrar i mörkret med ljuset från min sanning. 

6 Jag har fått er att förstå att detta är den tid då mina utvalda kommer att framträda som profeter, 

siare eller upplysta och tillkännage för världen att Ljusets tidsålder har kommit. Få kommer att vara de 

som i dessa tillkännagivanden kommer att känna närvaron av mitt rike som kommer att vara redo att 

överösa er med uppenbarelser, gåvor av nåd och visdom. 

7 Många kommer att bli så förbryllade av vad de ser, känner och upplever att de till slut kommer att 

fråga mig: "Herre, vad är detta som mina ögon ser, vad är det som händer i världen och vad är meningen 

med så många märkliga manifestationer och tecken bland människorna?" 

8 Men de som på grund av sin otro, arrogans eller känslolöshet inte kan se, känna eller intuitivt se 

kunskapsljusen i denna tidsålder, kommer att höra till dem som kallar mörkret ljus och bedrägeriet 

sanning. 

9 Tror ni inte att ni som har glädjt er i ljuset av detta ord som har uppmuntrat era hjärtan, ni som är 

kallade att förklara orsaken till allt detta, att förkunna de goda nyheterna och att föra ut min undervisning 

genom min instruktionsbok till alla dem som behöver den? 

10 Jag har gett er lagen, vägledningen, vägen och kunskapen om vad som är rättvist och vad som är 

tillåtet, för att ni aldrig ska snubbla, för att ni inte ska tvivla när ni är i konflikt och för att ni inte ska 

besudla det som är heligt. Jag vet att ni på alla platser på jorden kommer att se män och kvinnor som 

profeterar, som förkunnar märkliga doktriner för alla dem som lever långt ifrån det andliga - män som 

botar sjukdomar som kallas obotliga och som predikar förandligande som den enda doktrin som kan ge 

fred i världen. 

11 Manifestationerna hos många av dessa människor kommer varken att vara klart definierbara eller 

högre eftersom de saknade Mästarens vägledning. Men tills dess ska detta folk som har varit mina 

lärjungar sprida mitt budskap på alla jordens vägar. 

12 Många kommer att ha anledning att förundras över att det andliga livet kommer att vara 

vägledande för människornas gärningar, för under en lång tid har människorna stängt dörrarna i sina 

hjärtan för mitt budskap och mina inspirationer. I denna frivilliga förvisning hör människan bara sin egen 

fria viljas röst, och hennes livsväg belyses bara av det svaga ljuset från hennes materiella kunskap. Men 

denna röst är nästan alltid en lång klagosång, en snyftning eller en förbannelse, och dess "ljus" visar sig 

genom vetenskapen som, i stället för att leda honom uppåt, störtar honom ännu djupare ner i sitt lidande. 

13 De som stiger upp efter sina århundraden av sömn och förkunnar den nya tidens ljus kommer att 

vara de "döda" som stiger upp till andligt liv, efter att tidigare ha varit stela för det sanna livet. Där det 

finns kärlek, visdom och rättvisa, där det finns inspiration och godhet råder, där finns det sanna livet. Men 

där synden regerar och lasterna styr, där det finns stridigheter, illvilja och själviskhet, där finns bara död, 

elände och mörker. 

14 När människor faller in i materialism blir deras arbete destruktivt i stället för kreativt. De liknar då 

en samling maskar som är redo att gnaga ett kadaver, medan de genom sitt kreativa arbete kan likna en 

svärm av bin som bygger sina vaxkakor i perfekt harmoni. Dessa små varelser arbetar med att leta efter 

honung som senare ska söta gommen. Men ni: när kommer ni äntligen att upptäcka den sanna smaken av 

livet för att ge den till varandra? 
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15 Den här smaken bildas av gudomlig kärlek - en utsökt nektar som jag har placerat i varje hjärta och 

som ni inte har förstått eller sökt, och därför har den ännu inte sött er existens. 

16 I dag hälls Faderns ljus ut i överflöd över varje ande, så att den, när den vaknar upp ur sin slöhet, 

kan reflektera över sin egen erfarenhet, som är en bok rik på visdom och ljus, och därigenom bli medveten 

om sanningen. 

17 Människor, förbered er, tänk på er uppgift, mät ert ansvar i denna tid som är så gynnsam för 

andligt uppvaknande, och var redo att arbeta i min vingård, för jag kommer att hjälpa er att fullgöra ert 

uppdrag. 

18 Jag hör era framställningar, era klagomål. Jag vill att du ska lära dig att samtala med din Fader. 

19 Tro inte att jag bara har kommit till dig: Jag har kommit ner till alla, för mänsklighetens klagan har 

nått upp till himlens höjder, som ett rop av ångest, som en inspiration av ljus. 

20 När ni tar emot Mitt Ord i denna form frågar ni Mig innerligt om Jag kommer som Fader eller som 

Domare, men Jag säger er: Redan innan du hörde mitt första ord på denna dag hade ditt samvete redan 

anmält alla dina överträdelser och alla dina goda gärningar till dig. Men om jag skulle döma er med mitt 

ord, varför är ni då rädda? Kommer inte mitt omdöme från den kärlek jag har till er? 

21 Jag väcker er så att prövningarna inte tar er med överraskning och så att dessa tiders stormar och 

oväder inte lämnar er i mörker. 

22 Detta är verkligen en tid av prövningar, så det är nödvändigt att vara stark och förberedd för att 

inte ge upp. 

23 Livet på jorden har alltid varit fullt av prövningar och försoning för människan, men aldrig har 

denna resa varit så smärtsam som den är idag, och aldrig har bägaren varit så full av bitterhet. 

24 Vid den här tiden väntar människan inte till mogen ålder för att möta livets kamp. Hur många 

varelser känner inte redan i sin barndom till besvikelser, ok, slag, hinder och misslyckanden. Jag kan 

berätta ännu mer: i denna tid börjar människans smärta redan innan hon föds, det vill säga redan i sin mors 

livmoder. 

25 Stor är försoningen för de varelser som kommer till jorden vid denna tid. 

26 All smärta som finns i världen är människans verk. Finns det någon större fulländning i min 

rättvisa än att låta dem som sår törnen på livets väg komma och skörda dem? 

27 Alla har inte samma del av skulden för det kaos som ni upplever. Men de som inte är krigsförövare 

är ansvariga för freden. 

28 Var barmhärtiga mot er själva och mot er nästa. För att denna barmhärtighet ska bli verklighet, 

erkänn dina gåvor genom att studera mitt ord. Ty den som älskar sin medmänniska älskar mig, eftersom 

hans medmänniska är mitt älskade barn. 

29 Ni är ett folk som jag förbereder för bön, för att sprida mitt ord och för helande. Livet, med dess 

elände, slit och bitterhet, är som en öken, men bo inte i den, för då kan du inte känna sann frid. 

30 Tänk på exemplet med Israel, som nämns i historien, som var tvunget att vandra länge genom 

öknen för att ta sig ur Egyptens fångenskap och avgudadyrkan och samtidigt nå ett land med fred och 

frihet. 

31 I dag liknar hela mänskligheten det folk som Farao fångade. Den åläggs trosbekännelser, doktriner 

och lagar. De flesta nationer är slavar under andra, mäktigare nationer. Kampen för livet är hård och 

arbetet utförs under hunger och förnedring. Bittert är det bröd som alla människor äter. 

32 Allt detta leder till att en längtan efter befrielse, efter fred, tar form mer och mer i mänsklighetens 

hjärtan för att uppnå ett bättre liv. 

33 Krigets brölande, det mänskliga blodet som utgjuts, själviskheten, maktbegäret och hatet som bär 

frukt i tusen former, väcker människor ur deras djupa slöhet. Och om de förenas i ett enda ideal av 

förandligande, som Israels folk förenades i Egypten under Moses inspiration - vilken makt skulle kunna 

stoppa dessa hjärtan? Ingen, för i denna längtan kommer mitt ljus att finnas, i denna kamp kommer min 

kraft att finnas, och i detta ideal kommer mina gudomliga löften att vara närvarande. 

34 Behöver världen en ny Moses för att frigöra sig från sina bojor? Den undervisning som jag har gett 

er i denna tid är det ljus som inspirerade Moses, är rättfärdighetens och profetians ord, är kraft som reser 

upp den svage, den blyge, den fega och förvandlar honom till den modige, den beslutsamma och den 
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glödande - är lag som leder och vägleder på sanningens väg - är gudomlig ömhet som stöder er under de 

långa vandringsdagarna. 

35 Ni känner er uppmuntrade av mitt ord, människor, som om en mirakulös balsam har lagts på era 

sår. Du känner dig stärkt, förnyad och fylld av hopp inför morgondagen. Tror ni då inte att samma 

budskap, om ni förde det till jordens förtryckta folk, skulle göra samma mirakel på dem? 

36 Därför säger jag er att ni ska utrusta er så att ni inte försenar den tid då ni ska ge er iväg som 

budbärare för denna förkunnelse. 

37 När jag säger till er att förbereda er är det för att dessa goda nyheter skall spridas på ett sådant sätt 

att de aldrig kan bli ett tillfälle att orsaka smärta, brödraskapstvister eller att en enda droppe blod skall 

utgöras. 

38 Mitt budskap är övertygande, vänligt och sant. Den berör både hjärtat och sinnet och övertygar 

anden. 

39 Lyssna på mig, studera, öva och du kommer att kunna öppna broar för tron, frihetens och fredens 

ljus. 

40 Du vet att jag alltid är redo att ge dig ytterligare en av mina läror. I dag ska jag börja och berätta 

för er att syftet med min ankomst bland er är att lära er så att ni kan utföra er uppgift med renhet. 

41 Denna jordiska tillvaro är förvisso ett nytt stadium för din ande, som hade lämnat ett arbete som 

den hade tilldelats oavslutat, men nu får den möjlighet att föra det lite framåt på vägen mot fulländning. 

42 Jag, den gudomlige Mästaren, var också tvungen att återvända till människorna eftersom Mitt verk 

förblev ofullständigt vid den tiden. En del förnekar detta påstående och säger att Jesu arbete var avslutat 

när han dog på korset. Men det beror bara på att de har glömt att jag har meddelat och lovat att jag skulle 

komma tillbaka. 

43 Ni som jag nu avslöjar dessa läror för, förstår att reinkarnation inte är nödvändig för mig, eftersom 

det ligger i min ande att kunna avslöja mig själv för människor på tusen sätt. Jag kom inte heller tillbaka 

för att söka efter min andes fulländning. Om jag kommer till er nu är det bara för att visa er vägen som kan 

leda er till ljuset. Kom ihåg att profeterna berättade för er under den första eran: det är "dörren". Sa inte 

heller jag till er när jag var bland er människor: "Jag är vägen"? Säger jag inte till er i dag: "Jag är toppen 

på det berg ni bestiger"? 

44 Jag har alltid varit perfekt. 

45 Jag gläder mig åt att veta att ni vandrar säkert på min väg. I morgon kommer glädjen att vara 

allmän när ni alla bor i det andliga hem som länge har väntat på Herrens barns ankomst. 

46 Jag talar alltså till din ande eftersom jag vet att den redan kan förstå denna undervisning, och till 

den kan jag säga att den inte är ett barn av denna jord, att den bara bör betrakta sig som en gäst här i denna 

värld, för dess sanna fädernesland är andligt. 

47 Fatta detta ord i dess rätta betydelse, för annars skulle ni komma till slutsatsen att min 

undervisning är emot alla mänskliga framsteg, och det skulle inte vara rättvist av er att tillskriva sådana fel 

till en Fader som bara strävar efter att hans barn ska bli fulländade på livets olika vägar. 

48 Det som min rättvisa ohjälpligt förföljer är ondskan, som tar sig olika uttryck i människornas 

hjärtan och som ibland visar sig i själviska känslor, i låga passioner, ibland i överdriven girighet och till 

och med i hat. 

49 Lärjungar, ni ska studera det som jag nu berättar för er i en allegori: Livet är ett träd, dess grenar är 

oräkneliga, och av dessa grenar är inte två likadana, men var och en av dem uppfyller sin uppgift. Om en 

frukt misslyckas faller den från trädet, och om en gren växer ut beskärs den. Ty från livets träd skall endast 

livets frukter komma fram. 

50 Varje vetenskap som har orsakat ondska och varje religion som inte har fört med sig verkligt ljus 

kan ni betrakta som grenar och frukter genom vilka livsträdens saft inte längre flödar, eftersom de redan är 

avskilda från det. 

51 Välsignad är den som har det höga målet att följa min väg; välsignad är den som strävar efter att 

göra sin ande stor. Jag tar emot dem som tystar sina klagomål och bara tänker på att ta emot daggen från 

Mitt Ord - de som inte låter tron och hoppet på Mig dö. Med mitt ord kommer jag att få alla att äntligen 

sjunga trons lovsång. 
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52 Jag lär dig spiritualisering eftersom det ger dig mental och fysisk hälsa. Den får er att älska er 

själva och ger er styrka och självförtroende. 

53 Genom den som tänker på mig och älskar mig rinner livets flod, i honom finns min gudomliga 

uppenbarelse. Jag har gett dig liv för att du ska kunna vara barmhärtig och visa din förmåga att älska. Jag 

har också gett den till dig för att du ska få vishet. Livet är Guds återspegling, det är det stora vittnesmålet 

om min existens. Lev den och njut av den, men förstå den också. Du har njutit mycket av den utan att 

förstå den. Prisa livet, men låt din sång vittna om förståelse, beundran och kärlek. Din själ kommer att 

sjunga en bättre psalm till Skaparen när den är upphöjd. 

54 Livet är en kurs utan slut. För att anden ska kunna bli stor, klok, stark och vänlig är det nödvändigt 

att den lever för evigt. Människor, ni tror att jag besöker er, men sanningen är att jag bor i er. Jag söker dig 

bara i denna form för att göra mig själv känd, för att bli en tanke, ett ord och ett andligt ansikte, och detta 

för att du inte uppfattar min inre manifestation i din varelse med samma klarhet som ditt hjärtas slag. För 

för att kunna känna mina slag i ditt väsen måste du vara känslig. Men förlora inte hoppet om att du 

kommer att lyckas känna mig, för hoppet kommer från tron, som är ljuset på din väg. Ve den som förlorar 

tron! Tron är den fyr som lyser upp framtiden, tron är den kraft som åstadkommer det ni kallar mirakel. 

Vad skulle det bli av ditt liv om du inte trodde på Min lag? 

55 Jag ger er liv, men jag säger till er: Sträva efter ljuset i tron på er Gud, tron på er själva, tron på 

livet och på det som skapats. Tvivla inte på min barmhärtighet i livets växlingar. Min kärlek är starkare än 

dina prövningar. Hör mig mer med anden än med örat. Till dem som kallar sig för arvlösa, till dem som 

hävdar att ingen lyckostjärna lyser för dem och att de är släckta lampor, och till dem som klagar över att 

de kom in i livet bara för att fälla tårar, säger jag: har ni någonsin bestämt er för att för ett ögonblick 

glömma er själva för att trösta er nästa? - Absolut inte, för den som övar barmhärtighet gör detsamma mot 

sig själv. Jag har i denna tid kallat dem som inte har något att ge världen. 

56 Älska och ge osjälviskt så kommer du snart att få se den rättvisa belöningen. Knacka på mina 

dörrar och min röst kommer att svara dig. Ni kan alla resa er igen, även om ni har fallit mycket lågt, även 

om ni är täckta av lera. Dagens korrupta människor kommer att bli morgondagens goda människor. På era 

ruiner ska jag bygga mitt tempel, men människan ska hjälpa mig att bygga upp det. Här är det, gå in i det 

sanna livet. Det är som ett rike där allt är inom räckhåll, från det himmelska till det minsta materiella. 

57 Avskaffa smärta. Det liv jag har skapat är inte smärtsamt. Lidandet är en följd av Guds barns 

olydnad och överträdelser. Smärta är kännetecknande för det liv som människan har skapat i sin moraliska 

förvirring. Lyft upp dina ögon och upptäck skönheten i mina verk. Förbered er innerligt på att höra den 

gudomliga konserten, uteslut inte er själva från denna fest. Om ni isolerar er, hur kan ni då ta del av denna 

lycka? Du skulle leva ledsen, plågad och sjuk. 

58 Jag vill att ni ska vara harmoniska toner i den universella konserten, att ni ska förstå att ni har 

uppstått från livets källa, att ni ska känna att mitt ljus finns i alla medvetanden. När kommer ni att nå full 

mognad så att ni kan säga till mig: "Fader, underkasta min ande åt dig, liksom min vilja och mitt liv." Inse 

att du inte kommer att kunna säga detta så länge dina sinnen är sjuka och din ande är själviskt avskild från 

den rätta vägen. Du lever under plågor av sjukdomar eller rädslan för att drabbas av dem. Men vad är en 

kroppslig sjukdom jämfört med en överträdelse av själen? - Ingenting, om det kan resa sig, för i min 

barmhärtighet kommer du alltid att finna hjälp. 

59 På samma sätt som blodet flyter genom dina ådror och ger liv åt hela kroppen, genomsyrar Guds 

kraft din själ som en livsström. Det finns ingen anledning att vara sjuk om man följer lagen. Livet är hälsa, 

glädje, lycka och harmoni. Om du är sjuk kan du inte vara en förvaringsplats för gudomliga ting. Ni sjuka 

mentaliteter, hjärtan eller kroppar, säger Mästaren till er: Be din själ, som är den Allsmäktiges barn, att 

återvända till den rätta vägen, att läka dina sjukdomar och hjälpa dig i dina svagheter. 

60 Vad skulle Fadern kunna neka sitt barn när det närmar sig andligt för att be om något för sin kropp, 

den lilla och bräckliga materiella varelsen? På så sätt lär jag er att be, men när det gäller att ge säger jag till 

er: fördela och ge. Dela ut materialet och ge kärlek. För vad skulle det tjäna till att ge den materiella delen 

om du inte lägger kärlek i den? Hur svårt har det inte känts för dig att förvalta de varor som du har haft i 

världen på ett riktigt sätt? En del vill ha allting bara för sig själva, andra som har för mycket känner sig 

inte skyldiga att dela med sig av det till andra. 
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61 Jag avslöjar för dig en källa till hälsa som finns inom dig, inom din själ, så att du kan vända dig till 

den när det är nödvändigt. Om du vet hur du ska söka den, kommer du att finna dess vatten. Jag vill inte ha 

en fördärvad och sorgsen värld, ett folk som i okunnighet om vad de äger ständigt talar till mig med rädsla 

och vädjar till mig med förtvivlan. Jag vill ha en värld som är medveten om hur mycket den är och har. 

62 Nu tänker vissa: Men om människan alltid var frisk - hur skulle hon då kunna dö? Till detta svarar 

jag att det inte är nödvändigt att din kropp är sjuk för att den ska upphöra att leva. Det räcker med att 

hjärtat stannar när timmen har slagit för att det ska upphöra att vara. 

63 Min Andes ljus strömmar in i dig så att du kan resa dig. I denna tredje tidsålder söker jag de 

förlorade så att de kan tjäna mig. Jag är själarnas befriare, som befriar er från er träldom. Jag förvandlar de 

upproriska till hängivna och ödmjuka tjänare. Då säger jag till dem: Se upp så att ni inte blir överraskade 

av rykten och frestelser som leder er på nytt till fördärvet. 

64 Den som har känt till smutsen och den lägre världen och kunnat frigöra sig från den är beredd att 

gå dit för att söka efter dem som fortfarande är vilse. Ingen är bättre lämpad än han att övertyga med sitt 

ord, som är erfarenhetens ljus. När kommer ni att bli hjärtans fiskare och själarnas befriare? När kommer 

du att vandra stadigt på den väg som jag har förberett för dig? 

65 Ge utan villkor, fördöm inte din medmänniskas hus, utan titta hellre på ditt eget hem så att om du 

finner det smutsigt, rengör det och gör det värdigt att ta emot mig. Titta inte på om hans skafferi är fullt 

eller tomt, eller om hans kropp är täckt av festliga kläder eller trasor. Låt Min kärlek utplåna alla de laster 

som kan fördunkla det ljus som du ska återspegla. 

66 Se att jag stiger ner från den fulländade boningen till er boning för att visa er det andliga livets 

härlighet, för att avslöja en lektion som lär er att känna er själva, att känna er skapare och att känna ert öde. 

67 Fadern vill inte att hans barn ska gråta, även om han har sagt till er: "Saliga är de som sörjer." Min 

lag lär dig inte att gråta, utan att undvika smärtan. Om jag hade behagat se er lida skulle jag inte komma 

till er som en läkare och inte heller lägga min läkande balsam på varje sår. Den som bär sitt lidandekors 

med mildhet är välbehaglig för mig eftersom han tar mig som förebild. Men från den som i sin religiösa 

fanatism och okunnighet plågar och avlivar sin kropp tar jag emot hans goda avsikt, som är att rena sig 

själv eller att försöka efterlikna mig i mitt lidande, men handlingen godkänner jag inte. 

68 Det räcker att du tålmodigt tömmer den bägare som livet erbjuder dig varje dag, och att du, när du 

övervinner din egen sorg, har tillräckligt med kraft för att tänka på din nästa och göra honom så mycket 

gott du kan för att uppfylla din uppgift. 

69 Ni klagar inte längre över lidandet, ni har tagit emot min kärleks gåva och gläds åt mitt ord. Känn 

den genom dess gudomliga väsen och genom röstbärarens förberedelse, genom röstens godhet och fasthet. 

Låt sedan din ande vandra genom områden som bara den kan nå, så att den där kan mätta sig med ljus, 

medan sinnet är hänfört och hjärtat slår i beundran och kärlek. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 135 
1 Jag kommer full av kärlek och beväpnad med tålamod för att göra mig förstådd av alla. Hitta tröst i 

mig. Ät och drick för att släcka din törst efter rättfärdighet. Jag vill att den som är missförstådd av 

människorna ska känna sig förstådd av mig, och att den som kände att hans hand var tom när han gick iväg 

efter att ha hört mig, ska känna att han bär med sig gåvor. Att den som har kommit in i Min Närvaro med 

ånger i sin själ, medan han lyssnar till Mig, känner sig lättad från allt detta och kan lyfta sitt ansikte som 

den äktenskapsbrytande kvinnan i den andra epoken när Jag sa till henne: "Var är de som förföljer dig? Jag 

förlåter dig, gå i frid och synd inte mer". 

2 Jag är den gudomliga domaren som aldrig dömer hårdare än vad överträdelsen är. Hur många av 

dem som anklagar sig själva inför mig finner jag rena. Hur många är det inte som å andra sidan basunerar 

ut sin renlighet, och jag finner dem korrupta och skyldiga. 

3 Hur orättvis är inte den mänskliga rättvisan! Hur många offer för dåliga domare får inte sona 

andras brott! Hur många oskyldiga människor har inte sett fängelsets galler stängas inför deras ögon, 

medan den skyldige mannen går fri, osynligt bärande sin börda av stölder och brott. 

4 Andligt sett är din värld ofullkomlig. Du bör hjälpa den att bli bättre. 

5 Den materiella världen, planeten, är inte nära sin upplösning, men slutet på denna värld av fel och 

synder, av mörker och dålig vetenskap, kommer att åstadkommas av ljuset från min lära, och på dess 

ruiner kommer jag att bygga en ny värld av framsteg och fred. 

6 Er uppgift som arbetare kommer inte att upphöra 1950. Tvärtom är det just då som ni gradvis 

kommer att upphöra att vara elever och bli lärare som med kärlekens ord leder människor in på ljusets väg. 

7 Stora andliga legioner väntar bara på denna rening bland människor för att inkarnera och återigen 

bo på jorden. De har ett stort uppdrag och väntar på att du ska ge dem din plats så att de kan ta den. 

8 Jag kommer att förklara min undervisning för dig och göra mitt ord materiellt hörbart, så att du 

förstår vem du är. 

9 Låt er aldrig skrämmas av den ansvarsbörda som jag har lagt på er; syndens börda väger tyngre. 

Avgrunden med sitt mörker är mer smärtsam än det ljus som finns på toppen av berget där Mästaren bor. 

Återigen säger jag att "Jesu ok är lätt". 

10 Jag har kallat dig Israel eftersom det finns ett fredsuppdrag i din ande, ett öde av andlig harmoni 

med hela mänskligheten. För du är den förstfödde, eftersom du inte bara är född av Jakob, utan ditt avtal 

sträcker sig längre än Jakob, till och med längre än Abraham. Din utgångspunkt (som en andlig varelse) 

ligger redan före den tid då jag sände den första människan till jorden, som grundade en familj från vilken 

jag valde ut fröet för att bilda mitt folk, starkt i tro, lydnad och kärlek till den osynliga Guden. Jag 

förberedde den och välsignade den, och den blev som en fyr i mänsklighetens mitt. 

11 Du saknade ingenting för att uppfylla ditt öde, och ändå såg du andra folk stiga högre än dig, som 

sedan förödmjukade dig med kedjor av slaveri. 

12 Var de folk överlägsna dina? Varken materiellt eller andligt var de överlägsna er, som Fadern hade 

överöst med de dyrbara gåvorna inspiration, sanning, skönhet, kärlek, hälsa och styrka. Jag förberedde dig 

så att du skulle vara som en spegel av Min kärlek till allt skapat, där mänskligheten kunde betrakta Mig, 

och som en källa av kristallklart vatten där de som törstar efter sanning kunde släcka sin törst. 

13 Men till slut har ni människor blivit svaga, och under er nedgång har ni blivit underkuvade av 

andra folk. 

14 Under denna tid söker jag dig och är mycket nära dig. Jag påminner er om min lag och väcker er 

ande så att den hör samvetets röst och säger till era hjärtan: Vakna, kedjorna som tyngde er har brutits 

sönder av döden, och idag har livet gett er er friheten tillbaka. Det är därför jag kom till er i den tredje 

eran. 

15 Tro inte att det bara är i Israels folks sköte som det har funnits profeter, föregångare och ljusandar. 

Jag har också skickat några av dem till andra folk, men folket betraktade dem som gudar och inte som 

sändebud och skapade religioner och kulter utifrån deras läror. 

16 Israels folk förstod inte det uppdrag de hade gentemot andra folk och sov på en viloplats av 

välsignelser och nådegåvor. Fadern hade format den som en perfekt familj, där en stam hade till uppgift att 

försvara folket och bevara freden, en annan stam odlade jorden och en annan stam bestod av fiskare och 
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sjömän. En annan anförtroddes den andliga utövningen av gudstjänsten, och på så sätt ägnade sig var och 

en av de tolv stammar som utgjorde folket åt en annan uppgift, som tillsammans gav ett exempel på 

harmoni. Men sannerligen säger jag er att de andliga gåvor som ni hade i de tidigare tiderna har ni 

fortfarande. 

17 Känn igen profeterna bland er, se män, kvinnor, äldre och till och med barn vittna om min sanning 

med sina uppenbarelser. Du har den andliga upphöjningen att be, auktoriteten att naturkrafterna lyssnar på 

dig och lyder dig, vilket du har ett exempel på i Noa som besegrade vattnen; Josua, som ni tillskriver att 

han stoppade solens bana - till vilken jag säger att stjärnorna aldrig stoppade sin bana, och att det var mitt 

gudomliga ljus, likt en strålande sol, som förlängde dagen och dolde natten så att folket kunde vinna 

segern, medan universum fortsatte sin bana utan att avvika från sina lagar om harmoni. 

18 Mose hade också makt över naturens krafter, och vattnet, vinden och klipporna lydde hans röst. 

Jag anförtrodde denna natur åt människan för att hon skulle kunna använda den, men hon har stört 

skapelsens ordning och blivit slav under naturen, i vilken hon ofta har sökt sin Gud. 

19 Under den andra eran gav jag er ytterligare en lektion i dessa läror när jag lugnade stormen genom 

att sträcka ut min hand, även när jag gick på vatten eller när jag uppväckte de döda. De mirakler jag 

utförde då gjordes för att rädda de förlorade, för att vända mörker till ljus och hat till kärlek. Jag ville inte 

förvåna människor genom sådana gärningar eller väcka deras förvåning med dem, vilket bara skulle ha 

tjänat till att beundra sinnet, som vissa som låter sig beundras av människor som överlägsna varelser 

genom att utföra skenbara mirakel och som ändå är oförmögna att omvända en syndare. Jag har inte 

kommit för att lära er onödig eller förbryllande kunskap: Jag har avslöjat min existens för dig och orsaken 

till din existens. Jag har avslöjat hemligheten för er att den kraft som ger liv och besjälar allting är kärlek; 

det är den urkraft från vilken alla varelser har uppstått. 

20 Inse att du är född av kärlek, existerar genom kärlek, får förlåtelse genom kärlek och kommer att 

vara i evighet genom kärlek. 

21 Förbered er så att ni - när Mitt Ord tar slut - kan gå till jordens olika nationer, där ni kommer att 

finna folk vars ursprung har gått förlorat i forntiden och vars invånare praktiserar kulter och vetenskaper i 

vilka den andliga världen har uppenbarat sig. Där kommer du att få höra om förvandlingar, om tecken och 

underverk som kommer att förvåna dig. 

22 Ni ska då vara beväpnade, för ni kommer att få utstå stora prövningar. Du kommer att känna dig 

tillfälligt förvirrad när du i kretsen av dessa människor upplever hur de kopplar sig till den andliga världen 

och utför mirakel som du inte själv skulle kunna utföra. När de ger er skrifter som innehåller deras 

historia, deras lagar och bud bör ni öppna ögonen så att ni inte blir förvirrade av det materiella miraklet, av 

den fantastiska erfarenheten, utan också så att ni kan beundra dem och ta dem som exempel i allt det som 

ert samvete och er intuition säger er innehåller sanning. 

23 Du kommer också att finna hos dem en längtan efter att hitta vägen som leder till fulländning - en 

längtan efter evighet. 

24 Andra hittar du i deras andliga hänryckning, som de har skapat en hänryckningskult av. De är som 

parasitära växter, eftersom de varken uppfyller Guds kärlekslagar eller jordens plikter. Dessa läror bör inte 

spridas till andra länder, för sann spiritualisering kommer att eliminera fanatism och hänförelse. 

25 Jag har från första början lärt er en lag som är rättvis för andevärlden och materien. Kom ihåg att 

jag vid ett visst tillfälle sade: "Ge Gud vad som är Guds och kejsaren vad som är kejsarens." 

26 Många kommer att bli förvånade och till och med döma er illa när de hör att ni som mina lärjungar 

följer lagen om materiellt arbete, när de ser att ni har en fru eller make, att ni har barn och familj, att ni vet 

hur man njuter av kontemplation och naturens frukter, som ni älskar som en mor. Då kommer de att fråga 

er: "Varför lever ni som tjänare av Herren inte bara i det andliga? Du kommer också att träffa dem som har 

profetisk gåva, och du kommer att bli förvånad över detta, för det finns verkligen avancerade andar bland 

dem. 

27 Förbered er, när ni sätts på prov kommer jag att tala genom er förmedling, och om denna 

förberedelse dessutom är ren, enkel och ren kommer ni att uppleva mina mirakel. 

28 Jag talar nu till dem som ska fullgöra sitt uppdrag som apostlar och profeter i andra länder, så att 

de inte skryter om det uppdrag jag har anförtrott dem. De får inte skapa uppståndelse genom att bekämpa 

religiösa samfund eller trosbekännelser. Andra kommer att vara de som väcker indignation mot er utan att 
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inse att de hjälper er att sprida min lära genom att väcka mångas nyfikenhet, som sedan kommer att 

förvandlas till tro. 

29 För vissa är den nuvarande tillvaron deras sista inkarnation. Det är dags för dig att förbereda dig 

för resan till det bortomliggande. Fyll ert sädesmagasin med god säd, så att ni med fasta steg kan följa 

kallelsen till den andliga dalen som jag sänder till er, som väntar er och som ingen kan fly från. 

30 Var och en av er har tilldelats ett antal själar för att hjälpa till att uppfostra och leda dem på min 

sannings väg. Ingen får anlända utan de som anförtrotts honom, för då skulle han inte bli mottagen. 

31 Kämpa och arbeta, ta glädje av att lära och undervisa. Jag gör åkrarna bördiga och tar bort allt 

ogräs från dem, så att mina såddare kan finna dem beredda av min barmhärtighet. 

32 Då öppnar sig en väg genom en öken som erbjuder dig oaser och långt borta vid horisonten syns en 

ljus siluett av det förlovade landet, vars öppna portar bjuder in dig att gå in tillsammans med dem som 

anförtrotts dig och med de skaror som inte bara kommer att älska samma Gud, utan som också kommer att 

praktisera samma andliga dyrkan av Gud. 

33 Omvänd med din bön de varelser i mörkret som kämpar och slåss som arméer medan du sover. 

Var medveten om att runt omkring dig och ovanför dig svävar en okänd värld och rör sig, där ljuset 

kämpar mot mörkret i ett krig vars brus och inflytande förvirrar din värld, ditt hjärta och ditt sinne. 

34 Därför har frid och lugn flytt från människornas hjärtan; men välsignad är den som känner denna 

kamp och ber, för han kommer att klara sig bra. 

35 De som tar domen i denna tid som rena tillfälligheter vet inte att de kommer att bli övergivna till 

död, pest, pest och hunger. 

36 Vila er på en säker jord. Stanna i skuggan av denna palm och lyssna till mitt ord så att du kan bli 

helad från alla dina sjukdomar och återfå din styrka att fortsätta resan. 

37 Du behöver inte berätta för mig vad du tänker på eller var du kommer ifrån, för jag vet allt detta. 

Jag vet att din själ närmar sig Fadern efter att ha segrat i den svåra kamp som den har genomgått för att 

vända sig bort från den felaktiga vägen - att du kommer för att söka hjälp och styrka från mig så att du inte 

förtvivlar. När du var nära att förlora ditt hjärta, när dina krafter redan höll på att ta slut, vände du dig till 

mig i tanken för att be om hjälp från mig, och jag svarade genast och bjöd in dig att komma till denna oas 

av frid så att du kunde finna vila genom din Faders oändliga barmhärtighet. 

38 Hur många uppenbarelser har du inte förstått sedan du först hörde detta ord! Genom dem har ni 

förstått att själen inte fulländar sig själv på en dag, inte heller på ett år eller under en livstid, för eftersom 

den är av evig natur måste dess utvecklingsväg motsvara den höga belöning som väntar den. 

39 Du har lärt dig att skilja mellan samvetets röst, som alltid talar om lagen, kärleken, det goda, 

rättfärdigheten och renheten, och den andra rösten som kommer från köttets sinnen eller hjärtats passioner 

och som inte alltid inspirerar till det goda. 

40 Ni vet redan att ni har vapen för att försvara er och ni vet vilka de är. Du vet också vilken sköld 

som skyddar dig, och du börjar använda dig av bön, tro, goda tankar och viljans kraft. 

41 Du har lärt dig att ge rätt plats i livet åt de olika värdekomponenter som utgör ditt väsen. Du vet att 

det väsentliga är anden, och att efter den - men med en värdig plats i människan - kommer känslorna, 

sinnet (dvs. själen) och de fysiska behoven. 

42 Du förstår nu att en sann andlig förandligande av människan inte består i att vända sig bort från 

köttet eller att förkasta det materiella, utan i att harmonisera ditt liv med hela skapelsen.Men - för att anden 

skall kunna uppnå denna harmoni är det nödvändigt att den alltid leder vägen, att den står över det 

mänskliga, att den är vägledare. Om det inte är så, är anden inte fri och blir köttets slav eller fiende till det. 

43 Du vet att du på Mitt sätt inte kan låtsas vara kärleksfull, ren och kunnig, eftersom du känner en 

blick på dig som ser allt och dömer allt. 

44 Idag vet du att dina dygder och gärningar måste vara sanna och inspirerade av kärlek till dina 

medmänniskor för att dina förtjänster ska vara verkliga. 

45 Var inte rädda när jag talar till er på detta sätt. Jag upprepar att jag inte kräver den högsta 

perfektion av er, utan en ständig ansträngning för att uppnå den. 

46 Om du lider i dag, om du går igenom en svår prövning, om du ligger på smärtans bädd, så vet du 

att lidandets bägare renar och förnyar dig, att smärtan får dig att gottgöra för något fel, att det är en klok 

läxa - då dricker du den med tålamod och överlåtelse. 
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47 Ni har lärt er att förstå att jag för närvarande bygger ett tempel i var och en av er, och ni vågar inte 

längre förstöra det som har byggts, utan försöker tvärtom hjälpa mig i detta arbete. 

48 Ni har förstått att det inte är inför människor som ni ska förvärva meriter för att få beröm eller 

belöning från dem, utan inför er Fader, som är den ende som kan bedöma era gärningar. 

49 Hur mycket era passioner än har slagit rot, så måste de, när ni har förstått alla dessa förklaringar, 

leda till att köttet underkastar sig anden, vilket kommer att vara en början till den harmoni och den ordning 

som måste finnas i människan för att hon ska vara ett barn värdigt mig. 

50 På er nutid beror många människors framtid, älskade människor, tvivla inte ett ögonblick på det. 

När ni tänker på denna sanning, gör er av med den sista kvarlevan av själviskhet och skapa fred, enhet, 

moral och andlighet för morgondagen. 

51 Tvivla inte på att du kan utföra detta arbete i världen, för det är inte första gången som jag har 

anförtrott min säd till dig på ditt sätt. Beviset är att jag talar till er på detta sätt och att ni förstår mig. 

52 Detta är fortsättningen på min undervisning, men det är inte slutet för den här planeten. Världen 

kommer att fortsätta att snurra i rymden; själar kommer fortfarande att komma till jorden för att inkarneras 

och uppfylla sitt öde. Människor kommer att fortsätta att befolka jorden, endast sättet att leva kommer att 

förändras. 

53 De förändringar som människans liv kommer att genomgå kommer att vara så stora att det kommer 

att kännas som om en värld skulle gå under och en annan födas. På samma sätt som människans liv alltid 

har delats in i epoker eller tidsåldrar, och var och en av dessa har utmärkt sig genom något - antingen 

genom sina upptäckter, genom de gudomliga uppenbarelser som den har fått, genom sin utveckling av 

känslan för det vackra, som kallas konst, eller genom sin vetenskap - så kommer den tid som börjar, den 

tidsålder som redan börjar växa fram som en ny gryning, att präglas av att andens gåvor kommer att 

utvecklas, den sida av ert väsen som ni borde ha odlat för att slippa så mycket ont, men som ni alltid har 

skjutit upp till senare. 

54 Tror ni inte att människans liv kan förvandlas helt och hållet, att andligheten kan utvecklas, att 

andens gåvor kan kultiveras och att lagen, som i denna värld dikteras av samvetet, kan återupprättas? 

55 Åh, om du visste hur mycket din ande rymmer inom sig själv! Men ni vet inte, trots de årtusenden 

som ni har levt i världen, för i er själviskhet - som är kärlek till er själva - har endast vetenskap i varje 

individs tjänst varit viktig för er. 

56 Det är jag som kommer att avslöja för dig de dygder, gåvor, skönheter, krafter och alla underverk 

som finns gömda i din ande. Detta är en lämplig tidpunkt, nu när du skördar de sista frukterna av en värld 

eller ett liv som går mot sitt slut. 

57 Snart kommer alla nationer att förstå att Gud har talat till dem i varje tidsålder, att de gudomliga 

uppenbarelserna har varit den stege som Herren har sänkt ner för människorna för att de ska kunna stiga 

upp till honom. 

58 Denna nya tid kommer vissa att kalla ljusets tid, andra den heliga andens tidsålder och ytterligare 

andra sanningens tid. Men jag säger er att det kommer att bli en tid av andlig upplyftning, av andlig 

återvinning, av återvinning. 

59 Detta är den epok som jag länge har önskat skulle leva i människans hjärta och som ständigt har 

bekämpats och förstörts av henne själv. En tid vars ljusstyrka alla ser och under vars ljus alla Herrens barn 

förenas - inte till en religiös gemenskap av människor som tar emot vissa och förkastar andra, som 

förkunnar sin egen sanning och förnekar den för andra, som ovärdigt använder vapen för att hävda sig eller 

som ger mörker i stället för ljus. 

60 Människor, när timmen kommer för er att ge er ut för att dela med er av de goda nyheterna bör ni 

predika fred, kärlek, barmhärtighet, enhet och broderskap med handling. Om du på din väg stöter på andra 

som hycklande och bara på låtsas predikar samma sak, avslöja deras lögn genom dina gärningar. Men om 

du i stället finner att de predikar sanning, kärlek och barmhärtighet genom sitt exempel, förena dig andligt 

med dem, för deras kamp kommer också att vara din. 

61 Jag kan inte låta bli att säga till er: Om ni är oärliga, oförberedda och ovärdiga att utföra detta 

arbete, och ni ser att andra har börjat kämpa med den nödvändiga uppriktigheten, så hindra inte deras väg, 

för då skulle ert ansvar vara dubbelt så stort. 
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62 Jag talar till er om allting, lärjungar, så att ingenting överraskar er, och när ni ger er in i denna 

kamp vet ni verkligen hur ni ska väcka idealet om andlig upphöjning i era hjärtan. 

63 Den här jorden, som alltid har skickat sin skörd av sjuka, trötta, störda, förvirrade själar eller de 

som inte har gjort några större framsteg i det bortomliggande, kommer omedelbart att erbjuda mig en 

skörd som är värdig min kärlek till er. 

64 Sjukdom och smärta kommer gradvis att förvisas från era liv, och när ni lever en hälsosam och 

upphöjd tillvaro kommer döden att finna er förberedda för resan till det andliga hemmet när den kommer. 

65 Vem skulle kunna bli överraskad eller gå vilse när han går in i den okända boningen, om den redan 

har visats för honom i detta liv av hans Mästare i bönens, meditationens, drömmarnas eller inspirationens 

ögonblick? 

66 För närvarande verkar så mycket fred och så mycket materiellt och andligt välbefinnande vara 

ouppnåeligt för dig eftersom du ser all den förvirring som omger dig - en förvirring som ständigt ökar 

inom alla områden av det mänskliga livet. Men när denna stormiga natt frambringar ljuset från den nya 

gryningen kommer samma jord att känna att dess nya invånare sår sant liv med ädla verk som kommer att 

återställa och återuppbygga, och att förstörare och vanhelgare, liksom de onda, redan har lämnat landet för 

att finna sin rening. 

67 Människor, i dag har jag avslöjat för er något av Faderns gudomliga planer för er. Jag har 

förutspått det som hör framtiden till och förberett er för den kamp som kommer att drabba hela 

mänskligheten. Tänk på denna undervisning och du kommer att känna dig uppmuntrad. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 136 
1 Njut av mitt ord, låt kroppen vila medan din ande festar på min himmelska bankett. Ta bort ditt 

sinne för några ögonblick från dess ambitiösa jordiska strävanden och låt andens ögon öppna sig. 

2 Tänk och lev andligt under de minuter som min manifestation pågår bland er. Jag har med mig 

riktiga skatter för din ande. Se inte dessa stunder som förlorade. Glöm inte att det du behöver från jorden 

kommer att ges till dig ovanpå den, och att det därför inte är det väsentliga i din existens. 

3 För att verkligen förstå dessa läror är det nödvändigt att ha en absolut tro på mig. 

4 Jag vill att ni ska veta vad tro är, så att ni förstår att den som har tro är ägare till en ojämförlig 

skatt. 

5 Den som lever upplyst av detta inre ljus - hur fattig världen än anser honom vara - kommer aldrig 

att känna sig utstött, övergiven, svag eller förlorad. Hans tro på Fadern, på livet, på sitt öde och även på sig 

själv kommer aldrig att låta honom sjunka ner i livets kamp, och dessutom kommer han alltid att kunna 

utföra stora och häpnadsväckande verk. 

6 När ni hör dessa läror suckar ni vid tanken på att ni ännu inte är sanna trosbarn. 

7 Män, kvinnor, gamla män och barn stiger upp till mig andligt och ber mig att tända denna 

gudomliga låga i deras hjärtan; det är vad jag har kommit för att göra, och det är därför jag talar till er. 

8 Ni saknar inte helt och hållet tro, mina barn, beviset är när ni kommer till mig och i min närvaro 

lägger ner alla era klagomål, era smärtor, ert tunga kors; era hjärtan öppnar sig och visar mig sina 

bekymmer, problem, besvikelser, sin trötthet, sina svagheter, lidanden och många andra svårigheter. 

9 Vad är det då som saknas i er tro för att ni ska kunna utföra mirakel? Så att den kan växa, så att den 

kan öka, så att den kan svämma över: Då kommer det inte att vara svårigheter som ni presenterar för mig, 

inte heller tårar som ni erbjuder mig, utan tacksägelse, tillfredsställelse, överlåtelse, tillit, glädje, styrka 

och hopp. 

10 När ni saknar tro eller om den är mycket svag förnekar ni mig i varje steg utan att vara medvetna 

om det, och i många av era ord vittnar ni mot mig. Jag berättar detta för er så att ni kan observera era 

handlingar väl och mäta deras effekter, inte bara de materiella utan också de andliga. 

11 Ni är mina lärjungar som jag förbereder för att bära det stora vittnesmålet om min manifestation 

och om mina uppenbarelser i denna tid, vilket mänskligheten kommer att kräva av dem som har tagit emot 

uppenbarelserna. 

12 Det finns ingen bland mina lärjungar som inte ivrigt önskar att denna lära skall blomma och bära 

frukt på jorden, och ni skall veta att det delvis beror på ert arbete, er uppriktighet och på den kärlek ni 

lägger i era handlingar.Om ni gör det kommer ni att uppleva spiritualiseringens triumf bland människorna. 

13 Jag ser att många av er tror att denna förandlighet är omöjlig i denna värld och ni begränsar er till 

att höra Mitt Ord, precis som någon lyssnar på en vacker konsert och njuter av den under en kort tid. 

14 Jag frågar dem när de vill ge sig ut i strid. Men de svarar bara när de lever i den andliga sfären, för 

i den här världen är allting emot andlighet, godhet och rättvisa. 

15 O ni rädda människor som inte förstår att ni har kommit för att skaffa er meriter för att nå ett högre 

stadium i det andliga livet, och för att få upprättelse i denna inkarnation till förmån för er ande. 

16 När kommer ni att förstå att det är just mitt i de turbulenta tider som nu råder som ni kan få de 

största förtjänsterna och där ni hittar de mest fruktbara och lämpligaste fälten för att så Mitt frö? 

17 Sträva efter att lämna den börda av ofullkomligheter som ligger på din själ bakom dig i denna 

värld. Befria din själ från dess fel här och se till att den kommer in i den andliga världen utan tårar och 

utan fläckar. 

18 Vänta inte heller med att känna Guds frid tills du är i anden. Nej, redan här på denna jord, som har 

förvandlats till en dal av tårar på grund av era misstag, kommer ni att kunna få en liten del av den perfekta 

friden i förväg. 

19 Stanna aldrig upp i din andliga utveckling, vare sig du befinner dig i den här världen eller i en 

annan. 

20 Du har uppnått andlig utveckling. Om du vill att jag ska ge dig bevis för detta, ber jag dig: Var är 

de gudar som ni dyrkade i går? Var finns offren och offer? Hur många förändringar har inte ens ditt sätt att 
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tänka, din tro, dina gudstjänstformer och kultiska handlingar genomgått sedan du fick kännedom om den 

sanna Guden! 

21 Av denna anledning, och som ytterligare ett bevis på att ni verkligen har utvecklats, har jag 

kommit till er i denna Nya Tidsålder, i vilken anden kommer att segra över materien i allt tills den uppnår 

en direkt förening med den som gav den existens. 

22 Jag har sänt er hit i denna tredje tidsålder för att återigen leva på jorden - denna mark som Guds 

välsignelse tidigare hade sänkt sig över, för att ni i fortsättningen ska kunna bo på den och uppfylla lagen. 

23 Bland alla länder, stora och små, har jag valt detta land för att ge er min undervisning, så att det 

kan bli platsen för min nya manifestation. 

24 Hur få är inte de som har stannat upp och reflekterat över detta folks historia, över de förhållanden 

under vilka de har levt århundrade efter århundrade! 

25 Andra människor från avlägsna länder kommer med större tydlighet än ni att känna igen alla de 

tecken som har gjort min närvaro och en ny tidsålders ankomst känd för mänskligheten. Mitt kungliga ord 

måste bli sant, för endast människors ord är föränderliga. 

26 Här är jag, människor, inte bara för er, för i mitt ords väsen är jag med alla. 

27 Det var en smärtsam reparation för att ta emot den här tidens ankomst; livet var som en smältdegel 

i vilken din själ smältes och ett städ på vilket ditt hjärta smiddes. 

28 På ditt sinne och din kropp slog den arroganta piskan ner, slaveriet med dess kedja av 

förödmjukelser, elände och okunnighet. 

29 Krig, förtryck, lidande bildade din bägare av bitterhet; allt detta var inte andligt ofruktbart, för du 

stärktes för kampen full av tro och fick möjlighet att känna och förstå andras lidanden. 

30 Allt var förutspått, profetiorna var skrivna i era böcker. När alla föregående tecken var uppfyllda 

var det därför dags att öppna portarna till den nya eran och röra vid människans sinnesorgan genom Min 

kärlek för att få Mitt ljus att vibrera genom hennes ande och lysa upp mänskligheten med det. 

31 På samma sätt var ett folk i gångna tider berett att ta emot den Högste Sonens närvaro i sin barm. 

Längtan efter att han skulle komma uppstod ur deras sorg, deras sorg över det slaveri och den förnedring 

som de hade fallit in i, och Herrens löfte till detta folk blev verklighet. Eftersom han hade blivit lovad en 

rättfärdig, ren och ren person som frälsare, var det naturligt att hans kropp skulle komma fram ur en kysk 

livmoder. Och så skedde det, för Maria, den som kallas "välsignad bland kvinnor", var en himmelsk 

blomma som genom Guds vilja planterades på jorden för att hon skulle lämna doften av sin moderliga 

ömhet, sin gudomliga tröst, i människornas fläckiga och sorgsna hjärtan. 

32 Jesus föddes och växte upp bland människor. Men när den stund då han skulle predika närmade 

sig, kom en man vid namn Johannes, som bodde i öknen, ner till städerna för att förkunna för folket att 

himmelriket skulle komma. Han förberedde dem och uppmanade dem att göra bättre ifrån sig, så att hans 

Mästare skulle finna dem förberedda. 

33 Han var rösten som ropade i öknen, den största profeten, föregångaren. Det var Elias' ande som 

förkunnade för folket att portarna till en ny era öppnades inför deras materiella och andliga ögon. 

34 Johannes hällde vattnet från Jordanfloden på människornas huvuden som en symbolisk handling 

för att de skulle rena sig inför Mästarens ankomst. Jag utsatte också min kropp för denna handling, som ett 

exempel på ödmjukhet och saktmod, genom vilket jag ville att ni skulle förstå att när människan känner att 

alla hennes förmågor har nått sin fulla utveckling och att hennes varelse har uppnått harmoni mellan själen 

och dess kroppsliga skal, är detta den rätta timmen för att utföra de största och ädlaste verken i livet, 

eftersom hon har uppnått mognad, själslig styrka, idealet, den inre friden. 

35 Genom att påminna dig om tidigare lektioner lär jag dig nya lektioner. Vid den tiden hade Min 

ankomst också en föregångare, materiellt förkroppsligad i en man vid namn Roque Rojas, som var andligt 

upplyst av Elias' ande, som gjorde sig känd genom den mannens sinne och talade genom hans mun. 

36 Elia hade varit där förut och måste vara närvarande igen, för han är den Guds stråle som skapar 

förbindelsen mellan barnen och Fadern, som förbereder och utjämnar vägarna, som ställer själar i ordning 

och håller hjärtan vakna och väntande. 

37 I dag behöver du inga symboler, utan bara ljus, tro, vilja och kärlek. Allt detta kommer att vara den 

bästa, den mest fullständiga reningen av själ och kött för att introducera dig till spiritualiseringens lysande 

väg. 
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38 Älskade lärjungar, idag visar ni mig ert hjärta som törstar efter sanning, och därför bjuder jag er att 

närma er denna kärlekens källa så att ni kan dricka tills ni blir mätta. 

39 Tänk på att jag bara materialiserar mig i mina ord upp till en viss gräns. Därför är det upp till er att 

utforska min undervisning och reflektera över allt ni har hört. 

40 Be, fråga din Fader i din bön, så kommer du i din meditation att få en gnista av mitt oändliga ljus. 

Förvänta dig inte att få hela sanningen i ett enda ögonblick. Det finns själar som har sökt efter sanningen 

under lång tid, som forskar och försöker tränga in i alla mysterier, men som ändå inte har nått det önskade 

målet. 

41 Kristus, den smorde, visade er vägen med orden: "Älska varandra". Kan du föreställa dig 

konsekvenserna av detta sublima bud? Hela människans liv skulle förändras om du levde efter denna lära. 

Endast kärleken kan avslöja de gudomliga mysteriernas sanningar för dig, eftersom den är källan till ditt 

liv och till allt som skapats. 

42 Sök sanningen med iver, sök meningen med livet, älska och bli stark i godhet, och du kommer att 

uppleva hur allt som var falskt, oärligt eller ofullkomligt steg för steg faller bort från din varelse. Bli mer 

känslig dag för dag för den gudomliga nådens ljus, då kommer du att kunna be din Herre direkt om allt du 

vill veta och vad din ande behöver för att nå den högsta sanningen. 

43 Arbeta på jorden som tidigare och ägna er troget åt era plikter. Men sök alltid efter kärnan eller 

meningen med allt som händer dig eller vad du gör på din livsväg, så att ditt jordiska liv inte blir torftigt 

för din ande. 

44 Be den enkla bönen som sprutar fram ur din själs högsta renhet, granska dina gärningar med hjälp 

av ditt samvete och njut av min närvaro. 

45 I denna andeförbindelse kommer ni att få mer ljus så att ni kan förstå livet bättre, ni kommer att få 

den inspiration som kommer att driva er till att förbättra er själva genom att rena era känslor och väcka ert 

hjärta till välgörenhet. Detta är de ögonblick då andens förmågor och gåvor vaknar och förbereder sig för 

att utföra sina olika uppgifter genom den som har dem. 

46 Intuition, som är andlig syn, föraning och profetia, upplyser sinnet och får hjärtat att slå snabbare 

för de budskap och röster som det tar emot från oändligheten. 

47 När människan har lärt sig att förbinda sig med Fadern med hjälp av Anden behöver hon verkligen 

inte längre konsultera böcker eller något annat på jorden. 

48 I dag ifrågasätter människor fortfarande dem som de tror vet mer, eller så letar de efter texter och 

dokument i sin strävan att finna sanningen. Men jag ger dig sanna andliga rikedomar så att du aldrig mer 

kommer att känna hunger eller törst i din ande. 

49 Som en fredens regnbåge har jag kommit "på ett moln" till de människor som jag finner bråkande, 

upptagna med nationernas krig sinsemellan. 

50 Här är jag och lär dig att söka mig med anden och tar bort skadliga vanor från ditt hjärta. Jag har 

avslöjat för dig vilka andliga vapen du har för att besegra ondskan och avvärja frestelser. 

51 Endast de sanna apostlarna, de sanna "doktorerna", kommer att kunna rädda mänskligheten i denna 

tid. Med mina instruktioner förbereder jag de stora skarorna från vilka de goda soldaterna kommer att 

komma fram. De kommer att lämna sina föräldrar, sina fruar och sina barn för att åka till andra länder och 

föra ut de goda nyheterna. Men när jag säger att du ska lämna dina känslor vill jag att du ska förstå att du 

måste ge upp de bekvämligheter och den tillfredsställelse som känslorna ger dig, men inte att du ska lämna 

dina känslor i försvarslöshet och övergivenhet. Undersök noggrant mitt frö innan du sår det, så att du kan 

bli övertygad om det goda du gör. Om du sår mina frön enligt min vilja kommer din skörd att bli 

tillfredsställande och glädjande. 

52 Sedan 1866 har du hört denna instruktion i dina öron. Elia, den gode herden för dem som lever i 

kroppen och utanför den, banade väg för er genom att ställa era hjärtan och själar i ordning så att ni kan 

känna närheten till himmelriket. Sedan dess har Mitt frö mångfaldigats kraftigt, folkmassorna har vuxit, 

antalet markerade ökar dagligen, och överallt - i regioner, provinser och byar - skapas rum som platser för 

era möten och för att höra den dagliga undervisningen. 

53 Jag har kommit för att ge liv åt världen så att den kan öppna sina ögon för ljuset i denna tid. 

54 Medan de stora nationerna är i krig har jag hållit detta folk i fred så att de kan ta emot mitt budskap 

och förbereda sig, för här mitt ibland dem kommer de så kallade främlingarna att söka skydd. 
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55 Res dig upp genom din lydnad. Vänta inte på att naturens krafter ska drabba er nation för att 

påminna er om era plikter, och vänta inte heller på att död och krig ska omringa er för att komma ihåg 

mig. Ta vara på dessa ögonblick, för du vet inte om de kommer att komma igen. 

56 År 1950 närmar sig, det år som enligt min vilja har bestämts för min avresa. Om du är utrustad vid 

den tiden kommer du att kunna utföra stora verk och uppleva stora mirakel. Men jag säger er: Vissa 

kommer att glädjas eftersom de har fullgjort sin plikt, medan andra kommer att gråta. Redan nu meddelar 

jag er att mitt avsked kommer att äga rum på alla mötesplatser och att det kommer att kännas på alla 

platser - i städerna, på gatorna och till och med på bergen. Då kommer jag att säga till er: Känn er inte 

föräldralösa, bara er materiella hörsel kommer inte längre att höra mitt ord, men er själ, tillsammans med 

ert kroppsliga hölje, kommer att fortsätta att bli inspirerad på grund av sin upphöjdhet. Det finns ingen 

anledning att fälla tårar den dagen. Mästaren förbereder er, för vid den tiden ska jag tala till er på detta sätt. 

För närvarande tränar jag de sinnen genom vilka ni kommer att höra mitt sista ord. Därför kräver jag av 

dem att de ständigt höjer sin andliga nivå. 

57 Senare kommer en tid då sekter och religiösa samfund kommer att försvinna från världen och 

endast Kristi läror kommer att finnas kvar i människornas hjärtan, nämligen kärlek, rättvisa och fred. 

58 I världen tror en del att jag är på väg att komma, utan att veta att timmen för min avgång i denna 

form av manifestation redan är nära. När mänskligheten får veta att jag har varit bland er i manifestation 

genom det mänskliga intellektets organ, kommer de att fråga: "Hur är det möjligt att dessa har hört Gud?" 

- Då ska ni förklara hur jag gjorde mig känd och ge bevis på era framsteg och förnyelse genom era 

kärleksverk. 

59 Säg till världen: Om Kristus blev människa på den tiden för att leva med er i er värld, kommer ni 

nu att resa er härifrån för att andligt tränga in i den region där han bor. Se det spår som jag har banat upp 

för er i blod, som nu har förvandlats till ett spår av ljus. 

60 Liksom under den andra eran åtföljdes mitt ord av stora verk för att väcka er tro, men det var mer 

de andliga miraklen än de materiella, för nu har ni bättre förutsättningar att tro på mig och förstå mig på ett 

högre sätt. 

61 Vissa förväntar sig att den Helige Ande ska manifestera sig i synagogor eller kyrkor vid denna tid, 

men jag kom för att söka efter anspråkslöshet och enkelhet, för guld, rikedomar eller fåfänga smickrar inte 

honom som är ägaren av all skapelse. 

62 Kom ihåg att på hans tid sade Johannes profeten, Döparen, som förberedde hjärtan så att 

himmelriket kunde komma in i dem, till människorna: "Kristus kommer att komma." För han visste att 

Mästaren skulle komma för att bygga sitt tempel i människornas hjärtan. 

63 Här är jag och söker en fristad i det renaste av ditt väsen. Kom ihåg att du måste förbereda platsen 

så att den alltid är värdig min närvaro. Hur ofta måste det vara smärta som renar dig, som tvättar bort dina 

fläckar? Jag ska klä dig med en vit klädnad, men först måste din själ rena sig själv för att vara värdig den. 

64 Lärjungar, under den andra tidsåldern frågade mina apostlar mig hur de skulle be, och jag lärde 

dem den perfekta bönen som ni kallar "Fader vår". Nu säger jag till er: Inspireras av denna bön, av dess 

innebörd, av dess ödmjukhet och av dess tro, så att er ande kan förenas med min, för det kommer inte 

längre att vara de fysiska läpparna som talar dessa välsignade ord, utan anden som talar till mig med sitt 

eget språk. 

65 Min stråle har kommit ner till er, Mitt älskade folk, dess ljus har förvandlats till mänskligt ord, och 

strålningen från denna manifestation är i essensen av Mitt undervisningstal. Detta Ord är som kristallklart 

vatten; men om det, när det passerar genom den mänskliga röstbäraren, skulle blanda in någon orenhet, låt 

ditt sinne vara som ett filter, så att Min undervisning kan nå anden i sin ursprungliga renhet. 

66 Jag ger din själ det vatten som återupplivar den, för törst gör den torr på den långa resan genom 

öknen. 

67 Endast de som har sett och väntat på mig har hört ekot av mina steg. Hur kan materialisterna 

förvänta sig att min återkomst ska vara prålig när jag kommer i andevärlden? 

68 Jag hade undanhållit dig den lycka som min manifestation innebär, men den måste komma till dig 

vid rätt tidpunkt. 
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69 Min Faders ord är bland er som har varit avtrubbade, gråtit och känt er ensamma medan ni aldrig 

har varit det. Men detta är den tid som enligt min vilja är avsedd för att min röst ska höras i all sin 

effektivitet genom ert samvete. 

70 Hittills har jag varit mer din tjänare än din herre. Jag har hört din röst klaga, beordra och kräva, jag 

har fått förolämpningar och hädelser som har varit som piskrapp. 

71 I dag låter Mitt universella språk höras av alla för att säga till dem: Även om Jag är inom var och 

en av er, låt ingen säga att Gud är inom människan, för det är varelserna och alla skapade ting som är inom 

Gud. 

72 Jag är Herren, ni är hans skapelser. Jag ska inte kalla er för tjänare utan för barn, men inse att jag är 

före er. Älska Min Vilja och iaktta Min Lag, var medveten om att ingen ofullkomlighet eller fel är möjligt 

i Mina dekret. 

73 Du har möjlighet att ta ett avgörande steg, att flyga och stiga mycket högt upp; din utveckling gör 

det möjligt för dig att göra det. 

74 Min hemliga skattkammare är öppen. Kom och se, gå in. Jag ska inte döma om du tidigare 

tillhörde dem som höjde sin vilja eller sin röst mot mig. 

75 Ångra ditt förflutna, tvätta dina fläckar och se sedan in i min hemliga skattkammare för att se livet 

i all sin sanning. 

76 Tveka inte för att du tror att du inte är värd min nåd. 

77 På de övre stegen på utvecklingsstegen finns många som på jorden var brodermord, förrädare, 

avhoppare och hädare. Varför har de kunnat stiga upp? Eftersom de följde omvändelsens, förnyelsens och 

barmhärtighetens väg. Ta dem som exempel, säger Mästaren till dig. 

78 Hur nära dina ögon öppnar sig livets bok, och hur mycket ljus har du för att förstå dess tecken. 

79 I de avlägsna tiderna av din andliga stamning fick du den gudomliga lagen huggen i sten, eftersom 

den motsvarade din lilla utveckling. Tiderna gick och lagen, som var huggen i sten, blev människa i Jesus 

och talade till er om kärlek. Nu förbereds ni för att ta emot min eviga lag genom inspiration från Anden. 

Där, i ditt samvete, kommer jag att skriva mitt ord i denna tid. 

80 O ödmjuka små som i brist på att studera böckerna på jorden har haft liv för att ta emot Min kärlek 

och lära er att förstå slutmålet för ert öde! 

81 Ta emot min faderliga kärlek. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 137 
1 Mitt ljus och min kraft uppenbarar sig bland er. Från början har ljuset från min Ande upplyst 

människornas väg. Varje tidsålder, varje livstid har varit vittne till mina uppenbarelser. Din ande vet att 

jag har talat till den i många former. Detta ljus visar dig den väg som Min barmhärtighet har utstakat för 

dig, så att du kan nå Min Gudomlighet på den, där ditt ursprung fanns. 

2 I människan finns anden. Anden är Gudomens ljus. Det är därför jag är i er ande, i var och en av 

er. Om du idag inte uppskattar storheten i det sätt på vilket jag manifesterar mig för närvarande, kommer 

du att förstå det imorgon. Här har du vägen, ren från mänsklig ohederlighet. Jag vill inte säga att era 

religioner är dåliga. Jag vill inte splittra er, för om var och en verkligen uppfyller det som hans religion 

befaller honom skulle han finna frälsning. Lär de dig inte alla att älska Gud och din nästa? Men jag ser att 

ni ofta använder till och med sanningen för att missbedöma varandra. 

3 Det jag lär er är kärlek, för från den kommer de renaste och mest sublima känslorna, de högsta 

inspirationerna. Ni saknar kärlek, och det är därför ni vandrar i mörkret. När jag störtar avgudar och 

förkastar riter är det för att ni ska kunna se sanningens ljus med större klarhet. Som Mästare ger jag dig 

mina läror. En av dem är att jag för närvarande ger er mina läror genom människor, utan att det är 

nödvändigt att de är rättfärdiga och rena i hjärtat. Hur ofta kan inte den röstbärare som jag använder mig 

av vara mer syndig än de som jag undervisar, i mina ögon? Min kraft och min visdom inspirerar honom så 

att heliga, rättfärdiga och rena tankar sprids ur hans mun. Därför är det så att när dessa förståelseorgan 

kommunicerar med sin Herre, reflekteras det andliga livet genom dem och de avslöjar mycket av det som 

ligger bortom ditt liv för dig. 

4 Det var inte nödvändigt för er att se eller röra vid mig för att tro, eftersom er ande var förberedd i 

sin utveckling för att känna min närvaro i andlig form. 

5 Ditt hjärta är förvånat över att kunna ta emot vissa idéer. Anledningen till detta är att den inte 

känner till den väg som anden har färdats. På samma sätt överraskas du av den tidiga intelligensen hos 

barnen i denna tid, som ställer frågor till dig som bevisar att de har kunskaper som de inte har fått lära sig i 

detta skede av sitt andliga liv. Det är det ljus som anden har samlat på sin långa resa och som återspeglas i 

varje tillvaro. Du frågar mig: "Om du visar dig med så stor visdom och om vår ande är förberedd - varför 

berättar du inte allt som din instruktion fortfarande reserverar för oss?" - Det är mycket betydelsefullt vad 

jag fortfarande har i beredskap för dig, men jag kan inte ge dig allt på en gång för att inte skapa förvirring i 

din ande eller ditt sinne. 

6 Jag säger alltid till er: Om ni inte vill att uppenbarelsens ljus ska hålla tillbaka, är det nödvändigt 

att ni framhärdar på denna kärlekens väg till er Fader och era medmänniskor. 

7 Gå vägen med måttliga och fasta steg, gå inte i brådska eller hast, för då skulle du snubbla och till 

slut inte ens veta vilken väg du har gått. 

8 Lärjungar, från tid till annan måste jag säga er att ni inte ska anse att undervisningen på en plats i 

församlingen är bättre än den på en annan, och inte heller bedöma en röstbärares arbete som bättre eller 

sämre i jämförelse med den ena eller andra. Innebörden av min undervisning är densamma för alla, och 

skillnaden är yttre, ytlig, den ligger i sättet att tala. Jag kommer alltid att säga att ni ska söka min sanning i 

ordets andliga betydelse. 

9 Mänskligheten håller på att finna tron; mitt verk kommer att spridas över hela världen. Jag 

kommer att börja med 144 000 märkta som kommer att kämpa med lydnad, med kärlek och nitälskan i den 

tid då trosbekännelser och läror kolliderar, och mitt i denna kamp kommer de att vara som en länk som 

föreslår världen inte en kedja av slaveri, utan en kedja av andligt förbund som kommer att vara av frihet 

och broderskap. Dessa soldater kommer inte att vara ensamma, mina andliga ljusvärdar kommer att följa 

dem och skydda dem; de kommer att utföra mirakel på sina sätt och på detta sätt vittna om min sanning. 

10 Bär ditt kors med tålamod och överlåtelse ända till slutet, då kommer det att vara min 

barmhärtighet som befriar dig från det när du anländer till portarna till det hem som jag har lovat dig där 

du kommer att njuta av sann frid. Nu är ni pilgrimerna, ni är soldaterna, kämparna som jagar efter ett ideal, 

som strävar efter att erövra ett bättre fosterland. 

11 Men du är inte ensam i din kamp, aldrig har människan varit så här, för jag har alltid visat henne 

den bästa vägen. 
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12 Om någon skulle fråga mig hur Herrens folk blev väglett innan de kände till den lag som Moses 

fick av Herren, skulle jag svara att jag redan hade blivit vägledd innan. 

Mose sände till världen andar av stort ljus, patriarker och profeter, som bar lagen i sitt samvetes ljus för att 

genom sina gärningar lära den till alla sina grannar. 

13 Dessa män hedrade mig genom sina liv. De var inte avgudadyrkare, för de kände redan till 

förandligande; de hade känslan av kärlek och barmhärtighet med andra, de visste hur de skulle välkomna 

främlingen till sin gård på landet, och i sitt hem var de gästfria mot den trötta resenären. De hade ett gott 

ord och kloka råd redo för alla. 

14 Men inte alla människor har förstått hur man kan låta sig ledas av sitt samvetes röst, för detta 

kräver andlighet, medan köttets sinnen inte förstår det. Därför var det nödvändigt för er Fader att göra sig 

känd bland människorna på många olika sätt för att förklara lagen och avslöja de gudomliga lärorna för 

dem. 

15 Ni, Mitt folk, som hör detta ord i den tredje tidsåldern och som fortfarande har kvar något av den 

säd som jag anförtrodde er i gångna tider, förstår att ni måste rena era hjärtan från själviskhet och 

materialism så att ni kan nå den lyckliga tid från vilken ni återigen kommer att låta ert samvetes direktiv 

styra ert liv, så som de upplysta, såsom Abraham, från vilka det kom fram det folk som har varit förvaltare 

av Mina uppenbarelser genom tiderna. 

16 Jag vill att när tiden kommer för att Min manifestation i den form som ni nu har ska upphöra, så 

vill jag att ni ska vara så välutrustade att varje ande hos de människor som utgör denna nation här kommer 

att vara som ett tempel för Mig, varje hjärta en helgedom, varje hem ett altare, ett patriarkaliskt hus, 

gästvänligt och fullt av välgörenhet. Hur djup blir då inte din frid. Hur modigt blir då inte ditt hjärta att stå 

emot alla prövningar. 

17 Då kommer brödet inte bara att välsignas av mig utan också av er, för då kommer ni att ha lärt er 

att förbereda det med kärlek, med tro och med frid. 

18 Den andliga styrka som jag har gett er är inget annat än fröet till förandligande. I sanning, säger jag 

er, den som vårdar detta frö i sitt hjärta och tar hand om det med sann kärlek kommer inte att bli offer för 

farsoter eller för naturens otyglade krafters raseri, och inte heller kommer materiella behov att plåga 

honom på ett deprimerande sätt. 

19 Men ni ska inte vänta på att dessa dagar ska komma över er. Nej, människor, med er förandligande 

kommer ni att vara bland dem som genom sin bön får sin Faders förlåtelse och som förstår allt som anden 

är kapabel till när den kan höja sig över leran, dammet och smutsen i ett materialiserat och orent liv. 

20 Glöm inte, mina lärjungar, att förandligandet inte kan tillåta någon form av fanatism, 

avgudadyrkan eller fördomar, för då skulle det inte längre vara förandligande. 

21 Den som bär uppriktighet i sitt hjärta och strävar efter att hedra mig genom sitt livs gärningar 

behöver inga yttre kulter för att känna att han har uppfyllt sin Faders och Herres lagar. Å andra sidan, den 

som i sitt hjärta bär på den rastlöshet som hans dömande samvete får honom att känna, söker ivrigt efter 

yttre kulter och riter i den falska föreställningen att han genom dem kan försonas med sin skapare. 

22 Var enkel som blommorna och utan falskhet som fåglarna, var genomskinlig som luften och klar 

som det rena vattnet, då kommer du att ha uppnått den renhet och upphöjdhet som gör att du inser all den 

sanning som livet innehåller. 

23 De som påstår att min undervisning är en fara för mänsklighetens materiella framsteg begår ett 

allvarligt misstag, för när jag, den Högsta Läraren, visar anden vägen till dess upprättelse, talar jag också 

till intellektet, till förnuftet och till och med till sinnena. Min undervisning inspirerar och instruerar er inte 

bara i det andliga livet, utan ger ljus till varje vetenskap och till alla mänskliga vägar; för min undervisning 

är inte begränsad till att sätta själar på vägen till hemmet som ligger bortom denna existens, utan den når 

också människans hjärta för att inspirera den att leva ett vänligt, värdigt och nyttigt liv på denna jord. 

24 Om jag sa till er under den andra eran att mitt rike inte är av denna värld, säger jag er nu att ert inte 

heller är av denna värld, för detta jordiska hem är - som ni redan vet - bara tillfälligt för människan. 

25 Jag lär dig det sanna livet som aldrig baserades på materialism. Det är därför som jordens herrar 

återigen kommer att resa sig mot min undervisning. Jag kommer till er med min eviga lära, med min alltid 

existerande lära som talar om kärlek, sanning och rättvisa. Men den kommer inte att förstås omedelbart. 

Världen kommer att fördöma mig igen, denna mänsklighet kommer återigen att lägga korset på mina 
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axlar. Men jag vet redan att min undervisning måste gå igenom alla dessa fientligheter för att bli erkänd 

och älskad. Jag vet att mina mest ihärdiga förföljare kommer att bli mina mest trogna och osjälviska 

såddare, för jag kommer att ge dem mycket stora bevis på min sanning. 

26 Nikodemus, en prins bland prästerna i den andra tidsåldern - den som sökte upp Jesus för att 

samtala med honom om ämnen av hög visdom - kommer att dyka upp igen i den här tidsåldern för att 

utforska Mitt verk på ett fattat sätt och vända sig till honom. 

27 Saulus, som senare kallades Paulus och som blev en av mina största apostlar efter att ha förföljt 

mig med grymhet, kommer att dyka upp igen på min väg, och mina nya lärjungar kommer att växa fram 

överallt, vissa glödande, andra självuppoffrande. Nutiden är av stor betydelse. Den tid som jag talar till er 

är nära. 

28 Detta idéernas krig, dessa strider som ni nu bevittnar och dessa händelser som ni dagligen är 

ögonvittnen till - talar de inte till er om något som är på väg, får de er inte att misstänka att er epok håller 

på att gå mot sitt slut och att en ny tidsålder börjar sprida sitt ljus? 

29 Jag vill bara att ni, vittnena till Mitt Ord i denna tid, ska förbli orubbliga under de prövningar som 

kommer att föregå etableringen av Min Lag, Mitt Rike bland er. Då kommer jag att vara som en 

virvelvind, under vars våld jorden och haven, där denna mänsklighet bor och rör sig, måste skummas upp 

och börja röra på sig i sina djup så att de driver ut allt det orena som de bär inom sig. 

30 Var inte rädd när dessa händelser inträffar. Förstå att början på slutet av en tidsålder har kommit 

och att gryningen av en fredlig era är nära. 

31 Ondska, orättvisa, arrogans, slaveri, okunnighet och jordiskt våld kommer att försvinna för att ge 

plats åt upprättandet av ett rike av kärlek, ljus och fred bland människor. Du får inte misströsta, du får inte 

släcka din lampa, även om du känner att prövningen är mycket svår och att bägaren du måste dricka är 

mycket bitter. Tvärtom måste du tända och återuppliva hoppets låga, som soldaten gör i stridens mitt när 

han känner att han är nära att besegra fienden och att segern redan är inom räckhåll. 

32 När ni ser att ni är omgivna av fientliga skaror vars tungor kastar gift mot er och vars ögon kastar 

hatets flammor mot er, tvivla inte på mina löften. I dessa stunder kommer jag att få dig att känna min 

lugnande närvaro och låta dig höra min kärleksfulla röst som återigen säger till dig: "Jag är med dig". 

33 Du kommer ofta att uppleva hur ett hjärta dyker upp bland dessa skaror som förstår dig och som är 

som en sköld för dig. Men du kan bara uppnå detta om du sätter din tillit och tro till mig. 

34 Kom ihåg Daniel, den trogna profeten som i Babylonien så kraftfullt försvarade Guds sanning och 

som jag räddade från sina fiender. 

35 Innan striden börjar, vattna ännu en gång det frö som den Evige sådde i människornas ande. Låt 

ogräset skäras bort av min rättvisas skära och låt åkrarna plöjas upp så att de blir lämpliga för odling av 

kärleksläran. 

36 Det är nödvändigt att ge de människor som är fästa vid jordens tillgångar några ögonblick till, så 

att deras besvikelse kan bli total och de kan bli övertygade om att köttets guld, makt, titlar och nöjen aldrig 

kommer att ge själen frid och välbefinnande. 

37 Den timme närmar sig då hela mänsklighetens gärningar kommer att bedömas i samvetets ljus. Då 

kommer de lärda, teologerna, vetenskapsmännen, de styrande, de rika och domarna att fråga sig vilka 

andliga, moraliska eller materiella frukter de har skördat. När de sedan ser hur obetydlig deras skörd är, 

kommer många att återvända till mig och inse att trots den härlighet de hade på jorden saknade de något 

för att fylla det tomrum i vilket deras själ hade fallit, som bara kan livnära sig på det andliga livets frukter. 

38 För dessa själar har jag redan förberett en oas mitt i öknen, för jag vet att de under sin existens har 

knackat på dörr efter dörr och gått stig efter stig, en del på jakt efter sanning, andra på jakt efter makt och 

ytterligare andra på jakt efter lycka. Men i slutet av den väg de har vandrat på jorden, de har varit nära att 

förneka allting; då kommer jag att sträcka ut mina armar mot dem för att låta dem vila på mitt bröst. Jag 

kommer att trösta dem och visa dem vilken som är den sanna vägen så att de kan hitta fält där de kan så 

det fruktbara fröet från sina erfarenheter. 

39 Oasen är andlig, och längs alla öknens vägar kommer människor av alla raser att nå den - vissa 

utmattade, andra fulla av sår, gråa och svettiga, och många med en redan tom resväska, som skäms över 

den torftiga kampen de har tagit sig an. Där kommer de att höra min röst, och när de känner igen den 

kommer de att utropa: "Det är Herren." Och i denna mening kommer de att återspegla den ödmjukhet med 



U 137 

147 

vilken de slutligen kommer att söka mig. Alla måste komma med sina egna fötter, utan vagnar, för med 

dem kan de inte korsa öknen, och utan kameler, för de har redan dött av törst under den långa resan. 

40 Men denna timme av oändlig välsignelse, av försoning och ödmjukhet, kommer också att vara en 

timme av gudomlig förlåtelse för de "förlorade sönerna" som äntligen återvände till Faderns hus och 

längtade efter de kärleksfulla armarna från honom som gav dem liv och arv. 

41 Ta emot mitt ord om kärlek, förlåtelse och rättvisa idag och visa mig ditt hjärta. Försök inte dölja 

dina överträdelser, för jag vet allt. Ni har lovat att älska varandra, men jag väntar fortfarande på att ni ska 

uppfylla ert löfte. Jag har anförtrott dig ett enda träd att sköta, men du erbjuder mig olika frukter. Jag har 

förberett er ödmjuka, hängivna och lydiga för att tjäna era medmänniskor, men jag finner inte detta frö i 

era verk. 

42 Sonen böjer sig inte för sina föräldrar, hustrun gör uppror mot maken, bröderna och systrarna 

förnekar varandra, alla begår handlingar som avslöjar stolthet och fåfänga, alla känner sig överlägsna, 

medan jag fortsätter att lära alla människor bara kärlek och fred. 

43 Nationerna har slutit fred, men deras ord visar varken kärlek eller goda avsikter. Bakom den 

skenbara freden döljer sig agg, en önskan om hämnd och ett väntande krig. Var finns den som vet hur man 

förlåter, som har överlåtit sin sak till mig att döma? 

44 Människans hjärta har hårdnat och är inte skakat av barnens smärta, kvinnornas ångest och det 

tragiska ödet för de ungdomar och män som utan nåd och onåd tvingades ut i krig. Men bland dem har det 

funnits de som älskar mig och som känner kärlek till sina medmänniskor, de som vet hur man ber och gör 

barmhärtighetsverk. Besöket har varit mycket hårt för dessa nationer, deras arrogans har tuktas, de har 

själva förstört sina rikedomar. Endast smärta kan få dem att böja sig och få dem att ta sitt förnuft till fånga. 

Jag har varit mycket nära varje själ för att stärka dem i prövningen, och de som har förberett sig har känt 

min närvaro. 

45 Krigets effekter har nått ut överallt och har sått förstörelse. Från det lilla hemmet till de stora 

nationerna som inte har varit vaksamma har alla fångats i dess nät och vet inte hur de ska frigöra sig från 

detta ok. 

46 Jag har lärt er, jag har gett er fredens hemlighet: Älska mig, älska varandra, inspirera er själva i 

mig, fullgör era plikter, underkasta er ert öde och ni kommer att få fred och välsignelser. 

47 Jag har tagit emot glädjesången från dem som har återvänt till sitt hem, till sitt hemland efter 

striden. Men jag tar också emot smärtan hos de mödrar som inte levde för att se sin son återvända, smärtan 

hos de barn som inte längre såg sin far och smärtan hos den kvinna som blivit änka. Jag välsignar dem 

alla. Låt Israel visa att det deltar i sin medkänsla för dessa folk. Och denna bön, som ni har sänt upp för 

världens fred, ska ni fortsätta att framföra och göra den till en skyddssång för alla nationer. 

48 Ni själar som har lämnat era kroppar på jorden - nå upplysning. Jag har fött dig. Lita på mig och du 

kommer att ledas till det sanna livet. Du har inte dött eftersom själen har evigt liv. Jag inbjuder dig till 

sann fred och rättfärdighet. För jag är Livet och jag erbjuder er det eviga livets bröd. Men jag ser att ni är 

hungriga eftersom ni inte har förstått att kärnan är gömd i djupet av mitt ord. Om ni bara tittar på det ytligt 

kan ni inte ge er själva näring av det. Den innehåller min kärlek, den gudomliga essensen som är liv, 

glädje och frid för anden. 

49 Även om ni inte studerar mitt ord finns det många människor i detta och andra länder som väntar 

på de goda nyheterna för att uppfylla mina order. Men den dag kommer när de goda apostlarna kommer att 

uppstå bland er för att gå genom länder och nationer och predika min lära. Och jag ska tala genom deras 

förståelseorgan, så som jag gjorde till dem som följde mig under den andra tidsåldern. Låt alla som arbetar 

på detta sätt vara fulla av mod och tillit till mig. 

50 När du stöter på hinder kan du göra som Moses: beordra elementen att göra vad du vill och de 

kommer att lyda dig. 

51 Om ni vill se mirakel, förbered er, men förvänta er inte att alla ska tro er. Jag har berättat för er att 

vid denna tid kommer inte alla att tro på mitt ord. Lämna då frågan till mig och gå vidare. De kommer att 

känna igen mig när de är i anden. 

52 Ni ska respektera idéer och känslor, men tala, som jag har lärt er, med detta ord som inte sårar, och 

ta bort de slöjor som döljer mitt ljus för själarna. 
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53 Tidpunkten för varje andes uppvaknande är markerad. Jag lovar er att alla som förbereder sig 

kommer att få se mig i all min härlighet. 

54 Be om det och det kommer att ges till dig. Allt du önskar i kärlek till dina medmänniskor - be mig 

om det. Be, förena din begäran med de behövande, så ska jag ge dig det du ber om. 

55 Ljuset från Mitt Ord kommer att bli den vita klädseln som täcker er alla. 

56 Av kärlek till er har jag kommit i molnet, symbolen för det andliga, för att göra mig känd för er 

ande. Men först måste detta lysande moln slå sig ner på röstbärarens sinnesorgan som en förberedelse för 

den tid då du vet hur du ska samtala direkt med mig och det är din ande som molnet sänker sig ner och slår 

sig ner på. 

57 Jag valde molnet som symbol för att det skulle förkroppsliga min ankomst till världen i den tredje 

tidsåldern. 

58 Är inte molnet en budbärare som passerar över berg, dalar och städer? Är det inte hon som gör 

åkrarna bördiga med sitt regn och ger välgörande skugga? Ger hon inte ut blixten som förebådar stormen 

och den gnistrande strålen som skakar? Det är därför som jag valde molnet som symbol, det är därför som 

mina apostlar förstod innebörden av min närvaro i "molnet" när de såg mig i andevärlden för sista gången, 

och Roque Rojas i denna tredje tid när jag lät honom se symbolen som var tecknet på min nya ankomst. 

59 Sedan dess har en mild skugga omgett människorna som gradvis har samlats runt min 

manifestation. Mitt ord har varit ett fruktbart regn på andlighetens uttorkade fält, och den stråle som vid 

varje förkunnelse sänker sig ner på det mänskliga förståelseorganet har skjutit upp mörkret av er synd och 

okunnighet, fått er att darra i alla era fibrer och väckt er ande. Hur fruktansvärd har inte stormen i era 

själar varit när ni hörde mitt gudomliga ord? 

60 Vilket majestät och vilken vördnadsfull skönhet ni har bevittnat i den ljusstorm som sprider sig 

från Mitt Ord i de ögonblick då det manifesteras! Överväldigade av beundran, av vördnad och bävan, 

tystnar folkmassorna och låter denna storm av kärlek, rättvisa och visdom bada och rena dem. 

61 Älskat folk, som jag har kallat Israel, eftersom jag gör er till väktare av mina budskap och 

uppenbarelser - när ska ni lära er att återge och tolka mitt ord på rätt sätt? 

62 Jag har hållit mitt löfte om att återvända, som jag gav under den andra eran. Apostlarna såg mig 

stiga upp från jorden till oändligheten i Betania, och ni har sett mig återvända från oändligheten till era 

hjärtan. Ser ni inte i detta en likhet med de moln som stiger upp från havet och stiger upp för att hälla sitt 

välgörande regn på andra platser där de törstiga åkrarna ropar på dem? 

63 Er smärta har lockat mig, min Ande har känt sig bönhörd av er, och jag har rusat i kärlekens och 

rättvisans moln för att överösa människor med min barmhärtighet. 

64 Inte alla folk kallar på mig och det är mycket få hjärtan som väntar på mig. Det andliga molnet 

kommer att komma och som en fredsmantel kommer det att skydda de folk som ber om det och som 

väntar på det. Alla de som försöker släcka själens törst med världens nöjen, kommer molnet att överraska 

dem med sina blixtars briljans och stormens dunder kommer att fylla dem med fruktan, för då kommer de 

att minnas att det finns en gudomlig rättvisa och att varje människa är bärare av en ande som måste stå till 

svars inför Gud för alla sina gärningar. 

65 Molnet av kärlek, ljus, barmhärtighet och rättvisa är också en enorm legion av andar, mina tjänare, 

ljusets andar, som lever för att uppfylla mina syften och föröka sig i universum, och som utför sin uppgift 

att älska varandra i perfekt harmoni. För det gudomliga budet, den högsta principen, som jag avslöjade för 

världen i den andra tidsåldern, var inte bara avsedd för människorna - den maximen är den lag som styr 

alla existerande andar. 

66 Älskade människor: På detta moln av ljus, som är den andliga stormakten av kärlek och 

broderskap mellan alla världar, kom jag ner i denna tredje tidsålder med hjälp av min stråle och förde med 

mig ett nytt budskap av visdom, en oändlig tröst för er smärta och ett ljus som tjänar som en guide för att 

hitta den bortglömda vägen, så att ni när ni har upptäckt den kan komma till mig - steg för steg, från 

förtjänst till förtjänst, medvetet och ståndaktigt, i strävan efter er andliga fulländning. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 138 
1 Älskade lärjungar, varje ögonblick som passerar i ert liv är ett steg som för er närmare er Fader. 

Långsamt, steg för steg, går du den väg som leder till ljusets rike. 

2 Gradvis närmar ni er den tid då ni kommer att förstå hur ni ska ge det andliga det som rättmätigt 

tillkommer det andliga och världen det som tillkommer den, den tid då den sanna bönen kommer att äga 

rum, då ni kommer att veta hur ni ska be före varje företag, då ni kommer att vakta det som har anförtrotts 

er. 

3 Hur ska människan kunna gå vilse om hon ber sin Fader i bön innan hon gör sin vilja? Den som 

vet hur man ber lever i förening med Gud, inser värdet av de förmåner han får från sin Fader och förstår 

samtidigt meningen och syftet med de prövningar han genomgår. 

4 Den som ber till Gud är en förandligad person som inte har något mörkt bandage framför ögonen 

och som kan upptäcka okända världar inom sig själv och utanför sig själv, okända aspekter av livet, 

insikter och sanningar som omger människors liv utan att de är medvetna om dem. 

5 De som lyckas upptäcka denna väg kan inte sluta, eftersom deras sinnen har vaknat och deras 

andliga förmågor har blivit känsliga. Idag hör de naturens röster, imorgon kommer de att kunna uppfatta 

budskap från det andliga riket, senare kommer de att höra sin Herres röst i en förbindelse från ande till 

ande, en frukt av kärleken mellan Fadern och hans barn. 

6 Människor, avundas inte dessa röstbärare genom vilka jag gör mig känd, för om ni förbereder er på 

allvar, fysiskt och andligt, kommer ni att överträffa dem när denna manifestation är över. 

7 En tid av mirakel, prövningar och extraordinära händelser är för närvarande reserverad för detta 

folk, som är vittnen till min uppenbarelse i denna tredje epok. 

8 Jag har ännu inte talat mitt sista ord, det vill säga gett mina sista lärdomar, i vilka jag fortfarande 

kommer att avslöja många hemligheter för er. Men min vilja och mina beslut är skrivna i hela detta folks 

samvete, så att de får full kunskap om hur slutet på min manifestation skall bli. 

9 Ni måste förstå att jag har lärt er allt ni behöver veta så att ni kan komma in i de världar och hem 

som väntar er. För precis som din själ var tvungen att förberedas i den tidigare sfären där den bodde för att 

kunna inkarneras och leva på jorden, så måste den förbereda sig för att återvända till den sfär av det 

bortomliggande som den lämnade, även om den går till hem som är överlägsna i kärlek, i renhet och i 

visdom. 

10 Tvivla inte på mitt ord. Under den första eran uppfyllde jag mitt löfte att befria Israel från 

Egyptens slaveri - som innebar avgudadyrkan och mörker - för att leda er till Kanaan, frihetens land och 

dyrkan av den levande Guden. Där tillkännagavs min ankomst som människa för er, och profetian 

uppfylldes ord för ord i Kristus. Jag, den Mästare som bodde i Jesus och älskade er i honom, lovade 

världen att tala till den i en annan tid och att uppenbara mig i andevärlden. Och här är uppfyllelsen av mitt 

löfte. 

11 I dag meddelar jag er att jag har reserverat underbara områden för er ande, bostäder, andliga hem, 

där ni kan finna sann frihet att älska, göra gott och sprida mitt ljus. Kan ni tvivla på detta efter att jag har 

uppfyllt mina tidigare löften till er? 

12 Vet att de stora andarna arbetar för evigt i Mitt verk. Elia, som är ämnad att förkunna Mästarens 

ankomst till sina lärjungar, är ljuset som bryter igenom själarna och kommer ner till dem som har avvikit 

från vägen, till dem som sover eller vars tro på det andliga livet har dött, för att omsluta dem i kärlekens 

eld som strålar ut från honom, en eld som är tro, utrotning av det onda och rening. Hans röst ljuder i alla 

nationer, hans renande eld går fram och förstör ogräset. Det är sant att reningen lämnar ett spår av smärta i 

sin väg, men snart kommer en gudomlig tröst, förkroppsligad i Maria, som häller sin helande balsam i 

varje suckande hjärta, i varje varelse som plågas av smärta. 

13 Jag kommer att komma och söka hjärta efter hjärta för att få människor att höra Min gudomliga 

kallelse, som bara säger till dem: "Följ mig". 

14 Jag tröstar er i era prövningar och säger till er: När bägaren i din mun är mycket bitter bör du säga 

till din Fader som bor i himlen, som Jesus gjorde i Getsemane trädgård: "Fader, om det är möjligt för dig 

att ta denna bägare från mig, så gör det; men framför allt, låt din vilja ske, inte min." 
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15 Om ni ber och vakar på detta sätt ska jag hålla tillbaka ängeln som närmar sig för att ge er 

prövningens bägare. Men om det är den gudomliga viljan att du ska dricka det, kommer jag att vara med 

dig och ge dig styrka att klara testet med seger. Glöm inte att för den som lider och välsignar mig, är det 

många som får eftergift. Nu kan du förstå varför de som är fria från synd bär på smärta inom sig, för de är 

värdiga att hjälpa till att tvätta bort sina medmänniskors fläckar. 

16 Det var inte Min önskan att människan skulle lida smärta på jorden. Men eftersom de ville ha det 

så, från den första människan till idag, bär era bördor med tålamod och kärlek och erbjud mig era lidanden 

med ödmjukhet. Din smärta kommer att bära frukt hos dig och även hos några av dina medmänniskor. 

17 Hur mycket har inte människorna i denna värld lidit förgäves! Hur mycket har de inte gråtit utan 

att få någon belöning och utan att skörda någon säd! De som å andra sidan visste hur de skulle bära sitt 

kors med tålamod - när det sista ögonblicket hade kommit för dem och de trodde att de befann sig i 

avgrundens djup - har öppnat sin andes ögon och sett sig själva stå på bergets topp. 

18 Det är inte det blod ni har utgjutit i era broderskapskrig som kommer att rädda mänskligheten. Det 

är snarare din bön full av kärlek och barmhärtighet och dina dygder som kommer att göra dina 

medmänniskor värdiga att känna min frid. 

19 Förkunna inte högljutt att denna fred som nationerna har slutit är den sanna freden. Vakta och be så 

att freden kan uppstå på grundval av andlig och mänsklig kärlek, inte på grundval av terror eller dödliga 

hot. 

20 Den falska fred som människan har skapat är som ett slott som är byggt på havets kvicksand och 

som snart kommer att falla samman när de vindpinade vågorna slår mot det. 

21 Jag, fredens ande, erbjöd den till folket och sade till dem genom samvetet: Här är jag, älska 

varandra och ni kommer att bli frälsta. 

22 Människor vill fortsätta att leva som barn, de vill inte växa upp, för efter att ha levt så länge på 

jorden och vattnat den med sitt blod och sina tårar har de fortfarande inte förstått hur man skördar 

erfarenhetens frukt, och därför vet de fortfarande inte vad andlig frid innebär. Deras hjärtan har hårdnat, 

och därför är deras ädlaste känsla, som är välgörenhet, inte längre närvarande i dem. Det är därför som 

lidandets kalk har gjort sig påmind i vart och ett av mina barn. 

23 All smärta som orsakats av människor kommer att samlas i en enda bägare som kommer att 

drickas av de skyldiga. På så sätt vaknar deras slumrande sinnen upp. Då kommer du att se respekterade 

och mäktiga män som inför oförutsedda händelser lämnar sina positioner eller sitt folk för att gömma sig 

med sina själar sönderslitna av samvetskval. Andra känner att deras förnuft och talförmåga är förvirrade. 

24 Vad säger ni till allt detta? Känner du dig redan beredd att söka upp människor som har förlorat sig 

själva i sina livets förvecklingar? 

25 Tänk på hur kort tid nationerna förbereder ett krig och gör en soldat av varje människa, medan jag 

har förberett er sedan 1866 för att bli soldater för denna sak, och ändå kan jag inte se ett enda av mina barn 

vara helt förberett. 

26 Den här gången skiljer sig från den första och andra. I dag lever du i ett kaos av frigjorda synliga 

och osynliga element. Ve den som inte är vaken, för han kommer att bli besegrad, och den som är utrustad 

måste kämpa! 

27 Tusentals osynliga ögon bevakar dig; vissa för att överraska dig på vägen och fälla dig, andra för 

att skydda dig. 

28 Oenighet växer och sprider sig över folk och nationer och tränger in i hjärtan och familjer. 

29 Moralen urartar och män, kvinnor och barn vänjer sig vid fördärv. 

30 Inför alla dessa skändligheter, håll inte för era ögon eller täppa till era öron, för om ert hjärta är 

förtvivlat kommer det inte att vara barmhärtigt att ge kärlek och utöva barmhärtighet, och på så sätt vittna 

om Mitt verk bland medmänniskor. 

31 Jag måste naturligtvis se allt eftersom jag älskar dig, men efter att jag har dömt dig ska jag rädda 

dig. 

32 Tider av största bitterhet är på väg. För då förbereder jag er så att ni inte kan säga att Mästaren inte 

talade profetiskt till er. Om du är utrustad för den tiden kommer du att överleva alla situationer väl. 
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33 Jag ska skapa fred bland människor genom mina budbärare. Hur kan ni skapa fred i världen genom 

att bygga på hat, maktsträvanden och rädsla? Men innan dess kommer branden att brinna, vattnet kommer 

att tvätta sig rent och snön kommer att rena. 

34 Lärjungar, var starka så att ni kan stå emot människornas otro, så att förföljelse, förtal och angrepp 

inte gör er modfällda. Mitt ord får människans ande att darra. Teologen kommer att känna sig tvingad att 

ifrågasätta sin vetenskap, filosofen kommer att fråga sina största lärare och varje sekt eller religiöst 

samfund kommer att skakas om djupt inför mina nya uppenbarelser. Då kommer kampen mellan idéerna 

att bryta ut, för medan vissa vaknar upp till sanningen kommer andra att vilja hålla fast vid sin fanatism 

och sina traditioner, och de kommer att slåss mot varandra. Mitt i denna kamp skall Mina barns röst göra 

sig hörd och säga till de passionerat upphetsade massorna: Gör inte livets frukt till ett tvisteämne. 

35 Nu känner ni er fortfarande små och svaga, men i morgon kommer ni att vara starka och älska mig 

i sanning, för jag kommer att avslöja för er det som teologerna inte kommer att kunna upptäcka, och ni 

kommer att förstå det som de lärda inte kommer att kunna förstå. Men inte för att du är större eller mer 

älskad än de andra, utan för att du sedan den första eran har vetat hur du ska öppna ditt hjärta som ett 

tabernakel i vilket jag har placerat Lagen, Visdomen och Uppenbarelsen i varje tid. 

36 Under den första eran kände ni till symbolerna: tabernaklet eller helgedomen som innehöll 

förbundets ark, där lagens tavlor fanns. När dessa symboler hade uppfyllt sitt syfte fick Min vilja dem att 

försvinna från jorden; de togs bort från människornas syn, för att världen inte skulle falla i avgudadyrkan, 

men innebörden eller kärnan i dessa lärdomar förblev inskrivna i Mina tjänares medvetande. I den andra 

tidsåldern, efter att Kristi offer hade fullbordats, lät jag den största symbolen för kristendomen försvinna: 

korset, tillsammans med törnekronan, kalken och allt som kunde ha blivit föremål för fanatisk dyrkan från 

mänsklighetens sida. 

37 I denna tredje tid har jag uppenbarat mig i din andes tabernakel för att deponera mina nya 

uppenbarelser i förbundsarken där. 

38 Ni kom till Faderns hus på den tiden som "förlorade söner" och jag sade till er: "Se, i er frånvaro 

har era yngre bröder och systrar skingrats och jag har varit ensam i min kammare och vid mitt bord. Folket 

har i sin otacksamhet splittrats och många har förnekat sin far. Men i dag ger jag dig dina rikedomar 

tillbaka, jag ger dig mat så att du kan söka efter dem som har gått vilse efter dig och föra dem in i min 

närvaro. Då kommer du att få fred. 

39 Jag klandrar inte er materiella varelse för det brödraskapskrig som har upprört mänskligheten, inte 

heller för den oenighet som fortfarande råder bland Israels folk. Det är till er ande som jag vänder mig, för 

på den vilar de motsättningar och splittringar som detta folks stammar har lidit av i sin barm sedan den dag 

då Jakobs barn fyllde denna faders hjärta med smärta när de berättade för honom att vilddjur i öknen hade 

slukat Josef, trots att de hade sålt honom till köpmännen. 

40 Sedan dess har det onda fröet grott i hjärtat på detta folk, som i dag har en ny tid framför sig att 

hedra sin Herre genom att uppfylla lagen om att älska sina medmänniskor utan hänsyn till ras eller språk 

och att vara frälsning och välsignelse för alla jordens nationer. 

41 Namnet "Israel" gavs till dig av din Fader, men det är ett andligt namn. Jag har gjort stora 

uppenbarelser till dig och gett dig styrka så att du inte känner dig ovärdig när jag kallar dig det. 

42 Det är din ande som jag söker, vilket jag alltid har gjort. 

43 Min undervisning visar er en fullkomlig, andlig och ren vördnad för Fadern, för mänsklighetens 

ande har utan att vara medveten om det kommit fram till tröskeln till Herrens tempel, där den kommer att 

gå in för att känna min närvaro, för att höra min röst genom sitt samvete och för att skåda mig i ljuset som 

sänker sig över hans sinne. 

44 Den tomhet som människor känner inom sina olika religiösa samfund vid denna tid orsakas av att 

anden hungrar och törstar efter förandligande. Riterna och traditionerna räcker inte till för den; den längtar 

efter att få veta min sanning. 

45 Jag upptäcker i många människors djupaste förnuft den inre kampen mellan ande och materia. Den 

vill sträcka sig bortom den ceremoniella kultens prakt för att upptäcka det andliga. Jag har tänt detta ljus 

som upplyser dig och oroar dig. Jag är rösten som kallar på dig. Ingen har kunnat förklara din ångest eller 

förstå din inre kamp. Jag är den enda som tränger in i ditt hjärta och känner din längtan och din törst. Det 

är också jag som visar dig den väg du måste följa för att hitta det du söker. 
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46 Hur många av dem som lyssnar till mig har inte blivit tillrättavisade, missbedömda eller sårade i 

den ädlaste delen av sin själ för att de var uppriktiga och hade anförtrott sina känslor till någon! 

47 Ni som hör mina ord frågar mig varför jag har kommit till de mest obetydliga och syndare för att 

genom dem avslöja min Andes undervisning; på detta svarar jag er: Jag agerar precis som ni gör när ni är 

föräldrar på jorden. Du ägnar mer uppmärksamhet och omsorg åt den av dina barn som är svagast, mest 

sjuk eller som riskerar att gå vilse. 

48 Om människor gör detta - vad skulle din himmelske Fader inte göra för sina barn? 

49 Bland er har ljuset från mitt ord framträtt som en oas i mänsklighetens andliga öken, så att alla 

vandrare kan närma sig den och söka vatten och Andens frid. 

50 Det är nödvändigt att denna undervisning når alla människor. Den kommer att föra in ljus i 

mörkret hos de förvirrade, okunniga och arroganta som tror att de vet allt. 

51 Mitt ord kommer att försona ande och materia, eftersom det länge har funnits fiendskap mellan de 

två, och ni kommer att veta att er kropp, som ni har betraktat som ett hinder och en frestelse för andens 

utveckling, kan vara det bästa verktyget för att fullgöra era uppgifter på jorden. 

52 Tvätta din själ och din kropp i denna flod av ljus som strömmar över dig i denna tredje era, så att 

du kan förstå mina instruktioner. Den som är ren kan tränga in i det som tidigare var hemligt, eftersom 

ångern inte hindrar honom på vägen. 

53 Bekänn inför mig, inför vilken ni inte kan förfalska eller dölja någonting, vad ni bär i era hjärtan, 

och ni kommer att känna min gudomliga förlåtelse genom ert samvete. Värdighet kommer att bli er klädsel 

som ni inte kommer att skämmas för inför någon som ni presenterar er för, hur stor han än är, vare sig han 

har makt eller kunskap. 

54 Så mitt kärleksfrö. Ni befinner er på jorden, som också är människornas lärare och som lär er att 

det ni sår på jorden återvänder till er mångdubbelt, som ett bevis på tacksamhet och kärlek. 

55 Så är också din Faders ande. Det är den högsta och gudomliga belöningen. Men din säd bör alltid 

vara god och ren, så att du kan skörda den i goda frukter. För att din själ, som på sin väg har smutsat ner 

sig med synd, ska nå Guds barm ren, måste den gå igenom många saker och rena sig, eftersom den måste 

komma till sin Fader utan minsta spår av ondska, inte heller den minsta skugga av sina tidigare 

ofullkomligheter. 

56 Om hon har hädat Gud på jorden kommer endast en kärlekssång att utbrista från henne - när hon 

närmar sig sin Skapares närvaro. 

57 Själ, hur länge ska du låta mig vänta på din ankomst till toppen av berget? 

58 Där, där jag steg upp från korset, väntar jag på er. 

59 Långsamt närmar du dig. Det var nödvändigt att frigöra er genom att först avyttra era jordiska 

ägodelar, för dessa ägodelar hade berövat mig er själ. 

60 Kom till mig, till den fest som er Fader har förberett för er, så att ni där kan ta emot de lärdomar 

som ni har rätt till och som utgör ert arv. 

61 Tänk allvarligt på de generationer som kommer att komma efter dig, tänk på dina barn. På samma 

sätt som du har gett dem fysisk existens har du skyldighet att ge dem andligt liv - det som är tro, dygd och 

förandligande. 

62 När jag lyser mitt ljus över mitt älskade folk, kommer jag ner till er för att ge er min Andes frid. Ni 

är få, men er kärlek till mig är stor. 

63 Hör mig nu genom röstbäraren, eftersom ni ännu inte kan ta emot den gudomliga inspirationen 

direkt. 

64 Jag var först tvungen att förbereda dessa kroppar så att vibrationerna av mina tankar kunde tas 

emot av dem så troget som möjligt och överföras till lyssnarna. Lägg märke till att när de talar förklarar de 

för er att det inte är de som ger er instruktionerna; deras röst har sagt er: Jag är den gudomliga mästaren 

som talar till er. 

65 Formen för min förkunnelse kommer att kunna förändras, men den andliga kärnan i min 

undervisning är densamma: absolut, oföränderlig, utanför tid och rum. Det oändliga är evigt. 

66 Det är bara din andes kärlek som gör att du kan förstå denna undervisning. Varför är det så? Därför 

att den är helt uppslukad av det andliga, av dess väsen, som är evighet. 
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67 Om människan inte visar något intresse för att lära känna sig själv, försenar hon sin uppåtgående 

utveckling och sin förståelse av det som rymmer det eviga livet, och detta är anledningen till att hon inte 

har kunnat förverkliga sitt största verk. 

68 Du föddes i mig. Du har fått andligt och materiellt liv från Fadern. I bildlig mening kan jag säga er 

att samtidigt som ni föddes i mig föddes jag i er. 

69 Jag föds i ert samvete, växer i er utveckling och uppenbarar mig helt och hållet i era 

kärleksgärningar, så att ni med glädje kan säga: Herren är med mig. 

70 Jag förbereder er som små barn, för den stund närmar sig då klockan kommer att ringa jublande, 

ringa för seger och med glädje förkunna mänsklighetens andliga uppvaknande. 

71 Hör mig i tystnad och begrunda mig i tystnad, o folk. Morgondagen väntar på dig, det är den väg 

du måste gå för att nå mig. Men eftersom ni redan har blivit upplysta av ljuset från min undervisning 

kommer ni att kunna vägleda er själva med hjälp av det ni har lärt er och förstått. Knacka på Min dörr, Jag 

är den enda som öppnar den, Jag är den avslöjande Mästaren. Be, be, be och det kommer att ges till dig. 

72 I den långa livsresans öken är Kristus oasen. Men det är nödvändigt att du har en tro så att du vet 

hur du kan hitta honom i dina timmar av ensamhet eller rädsla. 

73 Jag lärde dig självförnekelse och att avstå från alla världens falska glorior. Men många kan inte 

förstå denna lärdom eftersom det verkar omöjligt för dem att föreställa sig ett liv utan lyx, utan nöjen och 

utan rikedomar. Men under denna tid full av smärta och med den erfarenhet som de fått genom livets 

lektioner kommer de av egen kraft att vakna upp till sanningens ljus. Hur stor blir inte mänsklighetens 

förvåning när den upptäcker att om den frigör sig från det materiella och helt enkelt separerar sig från det 

överflödiga, kommer den att känna inom sig hur en ny varelse kommer fram till ett nytt liv. 

74 Älskade lärjungar, bland vilka jag själv räknar dem som har kommit sist: Efter min avresa kommer 

endast de som har förberett sig att känna min närvaro. En del är likgiltiga när jag talar om detta för er 

eftersom de tror att det kommer att gå år fram till dess. Den här tiden kommer att vara som ett ögonblick. 

Jag kommer att fullgöra min uppgift som lärare, men när min stråle sänker sig ner för sista gången i slutet 

av 1950, kommer jag aldrig mer att använda det mänskliga förståelseorganet för att göra mig känd i denna 

form. Lita på mig, lärjungar, för jag kommer att hålla mitt ord till er att inte lämna er ensamma. Jag ska få 

dig att känna min närvaro, jag ska inspirera dig, jag ska trösta dig. Vakta nu och vakta efteråt, så att du 

aldrig blir överrumplad, så att den som i hemlighet försöker beröva dig ditt arv kommer att finna dig alert, 

eller till och med den sjuke som kallar dig till sin säng mitt i natten för att ge honom din kärleks balsam. 

75 Med stor tydlighet har jag talat till er så att ni kan förstå mig. Men ni har fått mig att förflytta mitt 

ord på en materiell nivå under en tid, eftersom ni fortfarande har för lite andlig utveckling för att förstå 

mig. Men när min avresa är nära kommer mitt ord att få en högre andlig betydelse på röstbärarnas läppar. 

76 I den mån min undervisning ger ännu större uppenbarelser bör ni anstränga er för att korrigera era 

misstag, förnya era liv och skilja er från varje last och varje dålig böjelse. Om ni har blivit rena i hjärtat 

och talar om Mitt verk måste ni bli trodda och betraktas som Jesu lärjungar som verkligen predikar Hans 

lära genom exempel och kärleksfulla gärningar. Detta är den nådeklädnad som ni alltid bör bära och 

genom vilken ni kan skilja er från era medmänniskor. 

77 Sprid ut er över jorden som profeter för min gudomlighet, väck den sömniga mänskligheten, 

förkunna för dem att rättvisan är nära. Berätta för henne att Sodom blev varnat men inte lyssnade på Guds 

profet, och att dagen för dess dom kom obevekligt. 

78 Naturkrafterna väntar bara på den rätta timmen för att släppa loss världen och för att rena och rensa 

jorden. Ju mer syndig och arrogant en nation är, desto tyngre kommer min rättvisa att drabba den. 

79 Hårt och dövt är hjärtat i denna mänsklighet. Det är nödvändigt att den får ta emot bitterhetens 

bägare för att höra samvetets röst, lagens och den gudomliga rättvisans röst. Allt kommer att ske för 

själarnas frälsning och eviga liv. Det är dem jag söker. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 139 
(från år 1945) 

1 Välkomna, ni som tillhör mitt folk, för ni har förstått att stå emot stormar och prövningar med 

tålamod och sinnesnärvaro. Jag har sett dig be och vakta under svåra timmar, och jag har också hört dig 

välsigna min vilja när lidande kom över dig. Jag belönade sedan din tro och din goda vilja och sände dig 

min frid eftersom du var den båt som trotsade stormen utan att kantra. 

2 Jag välsignar också dem som glömmer sina egna lidanden och "vakar" för världens fred, eller 

besöker de sjuka på deras säng, för jag kommer inte att lämna dessa förtjänster utan belöning. 

3 Under detta krig som världen har levt i har ni varit förenade i bön dag efter dag, och i sanning 

säger jag er att jag inte har upphört att utföra många mirakel bland de av era medmänniskor som ni ber 

mig så mycket om. Låt inte din bön bli svag, mitt folk. Jag säger er att "fastan" ännu inte är över, även om 

nationerna säger att kriget har upphört. Nej, Israel, så länge freden mellan nationerna inte bygger på kärlek 

till varandra måste du fortsätta att vakta och be och vinna hjärtan för detta arbete för fred och broderskap. 

4 Snart kommer ni att inse att den fred som människorna nu talar om var falsk, att den bara innebar 

en vapenvila mitt i deras omänskliga kamp, för att senare fortsätta sitt förintelsearbete. 

5 Utspridda över hela världen finns de som har till uppgift att be och vakta för mänsklighetens fred. 

Bland dem finns mitt folk som jag undervisar med mitt ord. Ni har alla en plikt att bygga upp 

spiritualiseringens tempel, fredens helgedom, i hjärtat på de människor som är era bröder och systrar. När 

denna andliga helgedom höjer sig till de himmelska höjderna och människor i den finner den direkta 

kontakten med sin Herre, kommer ni att kunna säga att ni har sått det frö i världen som jag anförtrodde er i 

denna tid. 

6 Människor, stärk er i Mitt Ord och ha förtroende för att ert samvete kommer att tala om för er om 

det ni gör är i enlighet med min lärdom. Be att din ande och ditt sinne får kämpa för att fördriva kriget. Bli 

inte förtvivlad, så att dess inflytande inte förvirrar ditt förnuft eller dina känslor. 

7 När en av er ber är han inte medveten om vad han åstadkommer med sina tankar i det andliga; 

därför bör ni, när ni ber för era medmänniskor - för de folk som förstör sig själva i krig - veta att en ande i 

dessa ögonblick också för en mental kamp mot det onda och att ert svärd, som är fred, förnuft, rättvisa och 

önskan om det goda för dem, kolliderar med vapnen från hämndens armé, från arrogansen. 

8 Detta är den tid då människor kommer att bli medvetna om bönens kraft. För att bönen ska få 

verklig kraft och ljus är det nödvändigt att du skickar den upp till mig med kärlek. 

9 Jag talar inte om att skicka tanken till er granne med onda avsikter, för jag har aldrig gett er vapen 

för att använda dem i oärliga syften, för när ambition eller hat förblindar er använder ni er av det som är 

mest heligt för er och använder det för att skada och till och med döda er själva. Jag inspirerar er till den 

sanna kampen mot ondskan och avslöjar för er vilket som är det mest kraftfulla och oövervinnliga vapnet 

så att ni kan segra. Därför råder jag er att först rena ert hjärta och sedan stiga upp till mig, där ni kommer 

att fylla er med ljus och styrka, och sedan sända era tankar som ljusglimtar bland de nationer som saknar 

fred och bland de människor som saknar hopp. 

10 Acceptera min barmhärtighet, o folk. Ni män och kvinnor för vilka dessa sista tider har varit 

mycket grymma, ni hem som drabbats av smärta - känn min frid där det dagliga brödet har förvandlats till 

bitterhet, känn mildheten i min smekning. 

11 Människor i dag måste kämpa hårt för att kunna försörja sig. Men Fadern säger till er: Jag ska 

tredubbla din styrka så att du inte tappar modet. 

12 Sätt igång kärlek till sin nästa i ungdomarna, ge dem stora och ädla ideal, för det är ungdomarna 

som i morgon kommer att kämpa för att uppnå en tillvaro där rättvisa, kärlek och andens heliga frihet lyser 

upp. Förbered er, för det stora slaget som profetiorna talar om har ännu inte kommit. 

13 Tänk på att ju större utveckling mänskligheten uppnår, desto större är de vapen som den måste 

använda i sin kamp. Sov inte, älskade människor, och var redo att arbeta för min sak. 

14 Ett nytt "krig" närmar sig. I den kommer alla människans förmågor och krafter att delta, och det är 

nödvändigt att detta folks barn, som kommer att få leva under denna prövning, vet hur de ska klara den 

med sin sanningsstandard och lämna ett djupt spår av förandligande. 
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15 Vetenskapsmännen, teologerna, de lärda, filosoferna - de kommer alla att göra sig redo för den 

stora striden där lögnen och ondskan kommer att förstöras och det goda och sanna kommer att segra. 

16 Stor kommer människornas förvirring att vara innan upplysningen kommer till dem: för bland 

människorna kommer det att finnas några som hade en stor tro och som kommer att förlora den, andra 

kommer att byta trosbekännelse, och några kommer att gå från dörr till dörr, från religion till religion, i 

sökandet efter sanningen för sin ande. Det är nödvändigt att gå igenom hela vägen för att allt ont ska 

kunna kastas ut ur själarna och försvinna från hjärtan. 

17 Ni kommer att se män och kvinnor som dyker upp på gatorna, i städer och byar, och som offentligt 

utger sig för att vara Guds budbärare och hävdar att de är profeter eller Guds budbärare. Men även i dag 

säger jag er att ni ska vara försiktiga så att ni kan känna igen dem på deras gärningar. Säg aldrig att ni är 

profeter, siare eller apostlar, utan bevisa alltid min nåd med era gärningar, med allt som jag har anförtrott 

er och med den undervisning som jag har placerat i era hjärtan. Då kommer det inte längre att vara era 

läppar som säger om ni är mina profeter, apostlar eller lärjungar - era medmänniskor kommer att säga det 

på grund av de gärningar de ser er göra. Jag säger er återigen att ni ska stanna i bön tills ni ser freden 

återvända till nationerna och glädjen i alla världens hem. 

18 I denna epok visar sig din Faders ande när han hör ditt rop. Hör nu mitt ord, som är näring för din 

ande. Från och med den dag då Mitt Ord tar slut ska ni hjälpa varandra som ni har gjort sedan dess, men 

därefter kommer ni, som fåglar när de tar sig upp, att lära er att slå ut era vingar och bli mer självständiga. 

Genom din andliga upphöjning kommer du sedan att kunna nå mig för att få inspiration och frid. 

19 Vakta, låt inte sömnen ta tag i ditt hjärta och erövra din ande, för tiden går och dagen kommer när 

du vaknar och gråter över den förlorade tiden. Då kommer ni att vilja ersätta dessa oanvända stunder och 

möjligheter, men ni kommer inte att kunna göra det, för medan vissa kommer att vara gamla, kommer 

andra att vara i anden i det bortomliggande. Du kommer då att be din Fader om nåd och barmhärtighet 

utan att inse att det var du själv som varken hade barmhärtighet eller barmhärtighet med din egen själ. 

20 Var barmhärtiga mot era medmänniskor, vilket är lika mycket som om ni var barmhärtiga mot er 

själva. Om du inte fullgör denna uppgift kommer du att vara den första som gråter, för du kommer att se 

att din hand, som var fylld av gåvor, kommer att vara tom, att den helande balsam med vilken du botade 

de sjuka kommer att ha försvunnit, och de förmågor som gjorde det möjligt att befria de besatta kommer 

också att ha försvunnit. Var ödmjuk så att du inte dömer för att förlora dina andliga gåvor, försök inte att 

verka högre än dina medmänniskor. Gör som jag gjorde med mina lärjungar vid nattvarden. 

21 Jag visar er era fel - inte för att döma er, utan för att ni ska kunna bättra er och bli de människor 

som är lydiga och följer mina läror. 

22 Vad jag gör med er kommer att vara till gagn för kommande generationer. Men glöm inte att jag - 

för att lära er - aldrig har förolämpat er eller fått era hjärtan att blöda. Lär dig att räta upp trädet som har 

vuxit snett och att ordna stigarna. 

23 Min rättvisa är bra. Men när jag talar om det till er hotar jag er inte, utan jag vill bara fylla era 

hjärtan med rädsla. Jag talar till er med sanning, för min rättfärdighet kommer att finnas i var och en av er, 

och om ni inte vill fälla tårar i morgon, skaffa er meriter i dag. 

24 Var och en av era gärningar registreras av mig, och de gärningar som är tilltalande använder jag 

som ett frö som jag måste vårda tills det har förökat sig bland människorna. 

25 Sök mig inte som en domare, för då skulle ni höra min röst full av rättvisa och stränghet. 

Mästare och som far. Vad förväntar du dig av morgondagen? Vill du sona dina överträdelser i det 

hinsides? Vill du redan förbereda en stig full av törnen för din själ? Jag förnekar inte dina förtjänster, men 

de är fortfarande som det unga vetet som ogräset växer bredvid. 

26 Praktisera min undervisning och lita på mig, för när du uppfyller mitt ord kommer jag att vakta dig 

och dina barn. Varför ser jag vissa starka och andra svaga? Eftersom de starka inte har förstått hur de ska 

förmedla sin styrka till de svaga. 

27 Förena alla och alla kommer att bli starka. Älska varandra och förenas i broderskap, då kommer ni 

att se hur de svaga buskarna blir till tjockt lövade träd. Ta emot alla, för ingen vet vilken uppgift hans 

granne har med sig. Ingen känner till hans förflutna, så ingen får avvisas från dig. Ju mer klumpiga eller 

dumma dina medmänniskor är, desto mer barmhärtighet och medkänsla bör du ha för dem, med tanke på 
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att det är de som har fallit, de som inte har förstått hur de ska sätta sina fötter på säkra vägar. Från hjärtan 

som är hårda som stenar vet jag hur man gör hjärtan som utstrålar ömhet; du kan också göra det. 

28 Rengör era hjärtan så att era gärningar blir rena. Kom ihåg att ett dåligt träd aldrig kan bära god 

frukt. 

29 I detta syfte har jag kallat er i denna tid för att göra er till träd som erbjuder sin skugga och sitt 

skydd åt den som går på vägen. De som har förstått detta har öppnat sina hjärtan och sagt till mig: I dag 

vet jag att jag är din skapelse och att jag har skickats för att utföra en svår och ädel uppgift. Jag vet att jag 

har mitt ursprung i dig och att jag har mitt slut med dig. 

30 Ja, jag är vägen. Var och en som vill gå på den, ta upp sitt kors och följ mig. För att ni ska kunna 

vandra denna väg ber jag er bara att älska er Fader i era egna bröder och systrar. Detta är lagen eller vägen: 

att älska Gud och att älska varandra. Det är den lag som alltid har upplyst människornas väg. 

31 Med en enda kärlek har jag älskat er alla. Varför skulle inte alla älska varandra på samma sätt? 

Nationerna väntar på fredsbudbärarnas ankomst. Jordens folk klagar över sitt elände som herrelösa får som 

väntar på herdens ankomst, den som kommer att förena dem i ett enda hinder. 

32 Förbered er, för tiden är nära då ni kommer att få dessa instruktioner (direkt) från Min Ande, för de 

kommer inte längre att ges av någon människa på jorden. Ingen kan göra något utan att först ha fått 

gudomliga instruktioner. Jag vet vägen och vill inte att du ska gråta över den. Jag kommer att utrusta dig i 

förväg och visa dig när du ska börja "dagens arbete". 

33 De stora religiösa samfunden och sekterna samråder sinsemellan, de förbereder sig för 

konfrontationen eftersom de förutser striden. Ni också rådfrågar, förbereder er och ber så att ni inte blir 

överraskade, för om ni inte gjorde det skulle Min lära fördömas och förtalas av människor, Min Ande 

skulle få ta emot alla förtal, och Jag skulle visa er mirakel, ungefär som Jesus på Golgata. 

34 Din ande vaknar upp till ett högre liv. Redan nu börjar idealet om en bättre värld att formas inom 

den. 

35 Jag lär dig att få sinnesfrid och att behålla den som andens sanna skatt. Mitt ord kommer att befria 

er från det onda i denna tredje tid och hålla er borta från de osäkra vägar som ni har vandrat och lidit på 

under så lång tid. 

36 Min röst kommer att ropa på varje hjärtas dörr, och det kommer att vara Anden som svarar inifrån 

varje människa. 

37 En del kommer att känna igen Mitt kall omedelbart. Andra frågar sig osäkert vem det är som 

ringer. Och så kommer de gradvis, en efter en, att ge sig ut och sträva mot ljuset. 

38 Hur härligt är inte andens uppvaknande när människan frågar sig själv: Vem rör sig i mig? 

Varifrån kommer min inspiration och vem inspirerar mig att göra gott? 

39 Mitt ord lär dig också att läsa din ande, att tränga in i den, att upptäcka dess väsen, som är ljus, 

sanning, kärlek, lydnad och renhet. 

40 När människan upptäcker sig själv andligt känner hon inom sig Faderns närvaro. Men om han 

varken vet vem han är eller var han kommer ifrån, känner han sig avlägsen, främmande och oåtkomlig, 

eller så förblir han känslolös. 

41 Endast den uppvaknade anden kan tränga in i sanningens värld. Människan kommer inte att kunna 

känna igen den enbart med hjälp av sin vetenskap. 

42 Jag ser att människor strävar efter kunskap, berömmelse, styrka, rikedom och makt, och jag 

erbjuder dem medel för att uppnå allt detta - men i dess sanna, väsentliga egenskaper, i dess andliga 

sanning, inte i världens yttre och bedrägliga, inte i det förgängliga och bedrägliga. 

43 När människan ägnar sig åt det materiella och omsluter sig i det lilla utrymmet i en värld som er 

blir hon fattig, hon begränsar och förtrycker sin själ, det finns inget kvar för henne förutom det hon äger 

eller vet. Då blir det nödvändigt för honom att förlora allt, så att han kan öppna ögonen för sanningen, och 

efter att ha insett sitt misstag, vända sin blick mot den Evige igen. 

44 Ingenting är bättre än min undervisning, som är inspirerad av gudomlig kärlek till er och visar er 

den sanna vägen. Vem bättre än jag skulle kunna lära er att ge Gud vad som är Guds och kejsaren vad som 

är kejsarens? 

45 Detta är anledningen till att jag återigen har låtit min röst höras i er värld, för jag har sett er 

förlorade i ett hav av mörker och fel. 
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46 Mitt Kärleksljus kommer att tända trons lampa i hjärtan som är i mörker och Min Barmhärtighet 

kommer att väcka dem som har dött för Mitt Rike. 

47 Den som inte förstår hur man upptäcker innebörden av detta ord kan komma fram till att min 

undervisning är ett ok som håller ner människan och förslavar henne. Men den som kan tolka den på rätt 

sätt kommer att känna hur hela sin varelse översvämmas av ljus och hur hans jubel blir gränslös. En inre 

lovsång kommer att bryta fram ur hans själ och leda honom till ett harmoniskt liv som kommer att vara 

den bästa formen av tillbedjan för mig. 

48 Den som vandrar inom min lag kommer inte att falla, hur mycket han än prövas. Tron kommer att 

ge honom den nödvändiga styrkan för att segra. Hur bitter hans bägare än må vara, kommer han aldrig att 

häda. Han kommer att vara tålmodig och veta hur man hoppas, vilket är Herrens vilja. Den som praktiserar 

mina läror på detta sätt kommer att förvärva förtjänst, så att mina mirakel kommer att uppenbaras i honom. 

49 Tro, hängivenhet och ödmjukhet inför det som jag har bestämt kommer att göra prövningens väg 

kortare, för då kommer du inte att gå lidandets väg mer än en gång. Men om uppror, missnöje och till och 

med hädelse uppstår i prövningarna kommer besöket att pågå längre, för då måste ni gå samma väg igen 

tills ni har lärt er läxan. 

50 Livet är en ständig läxa för själarna. När universum tog form under min ledning hade det ingen 

annan uppgift än denna: att undervisa. Livet är en smältdegel och en kamp för själen. Det är inte en 

absolut lycka som många vill ha det. Glädje, triumf, frid och lycka ligger bortom all kamp, bortom denna 

prövosten. Andens lycka med all dess lycka består av andens fulländning. 

51 Förstå denna sanning så att du inte slarvigt förbigår boken som dag för dag visar dig nya sidor av 

visdom. Utbilda din själ på ett sådant sätt att den blir en god observatör. Utbilda ditt sinne genom 

reflektion, be med den bön som är lämplig för anden, sensibilisera sinnet och hjärtat så att du kan ta emot 

Mina gudomliga budskap, och lär dig det andliga språket i det liv som omger dig, vilket kommer att visa 

dig vägen till fulländning. 

52 För att hjälpa er kommer jag ner till era trötta hjärtan för att ge dem nytt liv. 

53 När sinnet hos dessa röstbärare stiger upp till Mig i renhet, når Mitt Ord anden direkt. Det enkla 

ordet, som redan har rört stora män, kommer att utföra miraklet att föra er tillbaka till mig, älskat folk, för 

för länge sedan har ni avvikit från sanningens väg. Ni hade glömt att ni bar mig inom er, och när ni kom 

för att höra mig kände ni min närvaro lysa på nytt som en ljus stjärna som belyste era hjärtan. 

54 Jag tar emot dig, men innan jag gör det med din mänskliga del, vänder jag mig till din ande, som är 

det sanna barnet av min gudomlighet. I anden finns samvetet, intelligensen, och genom den låter jag min 

inspiration och mina tankar nå fram till människan. 

55 Människor som jag älskar oändligt mycket, en av mina tankar som har blivit ett ord på dessa 

röstbärares läppar är som en stig full av ljus för din ande. 

56 Lyssna på mig: Var ödmjuk i världen och så gott i den, så att du kan skörda frukterna av det i 

himlen. Om det inte är behagligt för dig att ha vittnen när du gör det onda, varför är det då behagligt för 

dig att ha dem när du gör goda gärningar? Vad kan du skryta med, eftersom du bara har gjort din plikt? 

57 Förstå att lovord är skadliga för din själ eftersom du fortfarande är så oerfaren och mänsklig. 

Varför förväntar du dig att din Fader ska ge dig belöningen omedelbart efter att du har utfört ett gott verk? 

Den som tänker så handlar inte osjälviskt, och därför är hans välgörenhet falsk, och hans kärlek är långt 

ifrån sann. 

58 Låt världen se att ni gör goda gärningar, men inte i syfte att få utmärkelser, utan endast för att ge 

goda exempel och läror och vittna om min sanning. 

59 Överallt i universum finns Herrens änglar som sprider sin barmhärtighet och kärlek till alla Guds 

barn. I den andliga tystnaden är de ständigt aktiva för att göra gott för sina bröder och systrar. När har ni 

sett dem komma till jorden för att skryta om vad de har gett er eller den hjälp de har gett er? 

60 Var ödmjuk, för människans storhetsvansinne, arrogans och fåfänga tillhör jorden, är materiella 

egenskaper, och med dem sjunker du ner i graven. Anden bevarar endast det som den kan ta med sig till 

himlens höjder, det som kan lysa i ljuset. Om storheten inte är andlig, om den bara är fåfänga, kommer han 

i morgon att drabbas av lidande i sin själ. 

61 Det finns sanning och falskhet, och det är nödvändigt att du känner till båda vägarna så att du i ditt 

val kan följa den sanna vägen. Öppna dina ögon, väck din ande, förädla dina sinnen så att du kan uppfatta 
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din Faders kärlek i allt som skapats. Jag har gett er allt utan att begära något av er för mig. Om du i din 

brist på förståelse skulle ha sagt att det är mycket jag ber om för allt jag har gett dig, så har du fel. Om jag 

ber dig om något eller mycket är det bara för ditt bästa, för din lycka i evigheten. 

62 Du kommer att behöva stå till svars inför din Fader för allt du har gjort i livet. Men hur kan du 

tysta samvetets röst i den mest betydelsefulla timmen? Vad kommer du att svara när din ande hör Herrens 

röst som säger att du aldrig kan rättfärdiga ondska? 

63 Endast de ansträngningar som görs för att återställa dig från fallet, den kärlek och den iver med 

vilken du vandrar på vägen till gottgörelse, kommer att få syndens spår och fläckar att försvinna från din 

varelse för att visa dig ren inför den gudomliga domaren. 

64 Lär dig allt detta redan här. Kom ihåg att där dina intressen finns, där finns också dina tankar och 

ditt hjärta. Om de är materiella kommer du att bli materialiserad, om de är andliga kommer du att vara på 

väg mot fulländning. 

65 Lev på jorden så som Mitt Ord har lärt dig. Upplev kampen, älska och sträva efter det goda, njut av 

allt som jag har anförtrott dig, men låt din ande sväva som molnen i de oändliga rymderna fulla av renhet 

och kärlek. 

66 Det är förgäves som människorna söker fullkomlig njutning i en ondskefull materialism. Allt är 

sorgligt och tomt utan Faderns närvaro. Han är den sanna glädjen. 

67 Låt alla dåliga tankar försvinna från dig och ta på dig ädla tankar. Lyckan ligger inte i vad man 

äger materiellt utan i vad man erkänner andligt. Att veta är att äga och agera därefter. 

68 Den som har verklig kunskap är ödmjuk i sin anda. Han är inte stolt över kunskapen om jorden, 

som bara strävar efter att veta allt (jordiskt) och förnekar allt som man inte har förstått. Den som bär den 

inspirerade kunskapens ljus inom sig kan ta emot uppenbarelser vid rätt tidpunkt, precis som han också vet 

hur han kan förvänta sig dem. Många har kallat sig för forskare, men solen som lyser i fullt ljus dag efter 

dag har varit ett mysterium för dem. 

69 Många har trott att de vet allt, men jag säger er att den myra som omärkligt korsar deras väg också 

innehåller ett outgrundligt mysterium för dem. 

70 Människor kommer att kunna utforska många naturens underverk, men så länge de inte gör det på 

den gudomliga kärlekens väg kommer de inte att nå den sanna visdomen som finns i själens odödliga liv. 

71 Ni människor, närma er mig. Du behöver inte anstränga dig för att upptäcka hemligheter och 

mysterier. Du behöver bara öppna ditt hjärta med trons nyckel. 

72 Ha den fasta viljan att gå till Fadern, att vara med honom, att gå in i hans boning, och du kommer 

att bli förvånad, och senare kommer du också att utföra mirakel när du utövar min kärlek och förlåtelse i 

ditt liv. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 140 
1 Jag är närvarande bland er för att lära er ande fredens, ljusets och godhetens väg. 

2 Jag kommer till dig eftersom jag ensam vet att den smärta och ångest som människor lever i inte är 

något annat än hunger, törst och själens elände. 

3 En människa i dag och en annan i morgon kommer att öppna sina ögon för sanningens ljus, 

slutligen övertygade om att de med nöjen, rikedomar och världsliga tillfredsställelser aldrig kan nå sin 

fulländning, och misstänker att det finns något som ligger bortom det materiella, vars väsen, skönhet och 

sanning är det bröd, den näring och den glädje som anden så sorgligt saknar. 

4 För att människors hjärtan ska kunna fyllas med mitt ljus måste de först rena sig själva från allt 

som finns inom dem. Hur ska du kunna uppfylla min lag om hela din varelse är genomsyrad av 

materialism? Först måste den befria sig från all smärta, ondska och hat som den bär inom sig tills den är 

ren, och sedan kommer Min nåd att komma in i den. 

5 Vet att jag har skapat i varje människa en plats som är avsedd för mig, men ni har tagit den i 

besittning och fyllt den med orenheter, brister och vanhelgningar. Detta är sanningen, människan har 

vanhelgat det heligaste som jag har gett hennes ande i sitt inre. 

6 Bara jag kunde ha medlidande med människorna, för kärleken hade försvunnit från dem. I dag vet 

de inte längre om det, och därför har jag kommit för att visa dem alla deras fel, som är orsaken till deras 

bitterhet. 

7 Vilken nytta har människors religioner? Jag ser att de alla tror på Gud som sin princip och godhet 

som sin lag. Följer ni vad era religioner lär och befaller er? Ni kan inte säga till mig att ni uppfyller den, 

för ni skulle bevisa att den är falsk genom de ofullkomliga gärningar som ni dagligen utför i världen. 

8 Människor tror inte på mig, de älskar mig inte och lyder mig inte. Människors liv på jorden skulle 

vara annorlunda om de trodde på mig, älskade mig och var lydiga mot mig. 

9 Jag visade mig för världen och gav den bevis på min närvaro, min sanning och min makt så att den 

skulle följa mig. Och det största beviset på Min visdom avslöjade Jag för henne med ordet: "Älska 

varandra" - en enkel mening, men en mening som innehåller hemligheten med sann storhet, som är 

förbehållen för förandligade människor. 

10 "Älska varandra" var det sista bud jag lämnade till mina lärjungar vid den tiden. Bud är samma sak 

som lag, därför har jag i denna lag om att älska er som bröder och systrar i Gud förenat alla föreskrifter, 

alla de högsta lärorna och de kloka orden, så att ni ska veta att kärleken är den lag som styr livet. 

11 Endast Kristus, Lammet, har uppenbarat detta ljus för världen, och därför säger jag er att den stund 

kommer när alla människor kommer att förenas i sanningen om detta bud. 

12 Det är nu dags för människan att ge mig sin kärlekstjänst, som alla varelser i skapelsen gör. Hittills 

har mänskligheten bara erbjudit mig den galla och ättika som centurionen höll för mina läppar under min 

plåga. 

13 Vet ni inte att bitterhet aldrig kan släcka törsten efter kärlek? Och ändå är det vad du alltid har 

erbjudit mig. Jag, å andra sidan, tar med mig en mantel av oändlig barmhärtighet för att täcka dig, en 

bägare med livets vin och bröd av Anden, bröd av visdom, tro, kärlek och sanning för att lyfta upp dig - 

inte på ett kors av smärta, utan på ett berg av fulländning. 

14 Mina lärjungar ska inte omge sina övningar inom min undervisning med mysterier. Den är enkel, 

av den enkelhet som man finner i naturen. Den bön som jag lär er är den som kommer från hjärtat. Vad 

kan du dölja för mig som jag inte vet? När en storm rasar i din själ, hur kan du då säga till mig i en bön 

som inte är din att du är lugn och att du inte behöver någon hjälp? Formulera din egen bön dagligen utifrån 

dina behov. Känn mig nära, och när den här världen tröttar dig med sina problem och vedermödor, kom 

till mig, vänd dig också till den andliga världen där du kommer att finna beskyddare och vänner, sann 

kärlek, ren tillgivenhet, och du kommer att känna dess sällskap och tröst. 

15 Jag styr och betraktar alla världar, och jag kommer med kärlek att se hur de bröder och systrar som 

bor i olika sfärer närmar sig varandra för att komma överens och sträcka ut handen till varandra. Senare 

kommer ni bara att vara andar som efterliknar dem som har varit exempel på dygd - dessa era beskyddare 

och era förböner som jag har låtit bli kända för Israels folk vid den här tiden, så att de kan fullgöra ett stort 

uppdrag bland mänskligheten. 



U 140 

160 

16 Lär dig att under en kort tid leva i högre sfärer. Flyg till de områden där man andas fred och 

harmoni, så kommer du att känna dig starkare och tryggare när du återvänder. 

17 Du har allt som behövs för att leva i mina lagar. Du kan inte säga till mig att dina livsvillkor inte 

tillåter dig att uppfylla dem. Även mitt i livets kamp kan du be, älska och göra gott mot dina 

medmänniskor. 

18 Dörrarna till Mitt Hjärta är öppna för att du ska kunna gå in och studera Mitt Ord. 

19 Ni är de andar som har fått ett uppdrag sedan skapelsens början. Ni är gnistor av min Ande och har 

begåvats med förnuft, vilja och intelligens. Jag har skapat dig till min avbild och likhet och därför kan du 

tänka, känna och älska. 

20 Ni är som ädelstenar som ska lysa i denna tid för att sprida ljus bland människor, som juveler 

älskar jag er. För mig har du ett ovärderligt värde. Vakna upp och låt Min mejsel jämna dig så att du, redan 

förberedd, kan arbeta flitigt i provinserna, göra Min Sanning känd och vittna om den genom sanna 

kärleksverk. 

21 Tror ni att jag efter 1950 kommer att sluta manifestera mig bland er? Det är sant att mitt ord 

kommer att upphöra genom det mänskliga sinnet, men mina gåvor kommer att finnas kvar i er. Jag har 

sagt till er att ni är grunden till en värld av kärlek och jag vill att ni ska vara starka så att ni bygger sten för 

sten och lämnar detta arv till kommande generationer. 

22 Uppfyll ditt uppdrag, för jag ska betala med en ökning för var och en av dina verk. Vägen till målet 

är fortfarande lång, men du kan förkorta den med god vilja. 

23 Jag tar emot din ande, för det är den som kan sväva upp till fulländningens höjder. Jag förväntar 

mig att ni ska förandliga er själva så att vi kan bli ett, för ni kommer alla att smälta samman med mig. 

Under tiden upplyser jag din ande. 

24 Du kommer att segra genom dina prövningar och jag kommer att välkomna dig. Det kommer att 

vara min kärlek som kommer att välkomna dig. Min kärlek frågar inte hur du kommer, den säger bara: 

kom. 

25 För att du ska kunna gå in i min närvaro med din lugna ande, ta hand om honom, för han är din 

sanna varelse. Glöm inte bort honom, för det skulle vara som att glömma dig själv och Gud. Sluta vara 

alltför upptagen av tillfredsställelser, bekvämligheter, personlighetsdyrkan och mänskliga nöjen. 

26 Jag talar till dem som försummar sin ande och frågar dem: Vad har du gett för ditt eviga liv, för det 

som är idag och inte kommer att vara imorgon, för ett liv i ständig förändring, där triumfen är kortvarig 

men smärtan är dess omedelbara följd. 

27 Tänk djupt över dessa ord. Min lag och min lära förblir alltid oföränderliga för er, de påminner er 

och lär er era andliga och mänskliga plikter. Jag har redan sagt att ditt liv motsvarar dina verk. Om 

mänskligheten drar med sig en kedja av smärta är det inte jag som har lagt kedjan på den, utan de själva. 

Du kommer fortfarande att uppleva mycket gråt och lidande. Studera mina ord så att du inte förlänger 

kedjan av bitterhet och mänskliga prövningar. Förbarma er över er själva, för jag har redan förlåtit er. 

28 Under den tid som jag var på jorden som Jesus sade syndiga hjärtan till mig: "Rabbi, hur märklig 

är inte din undervisning som gör Guds förlåtelse känd för oss syndare." Mitt ord verkade främmande för 

dem, för de visste att de var brottslingar eller äktenskapsbrytare och att den enda lag de kände till var: öga 

för öga och tand för tand. Därför frågade de mig med förvåning: "Varför talar du om syndernas förlåtelse? 

Varför visar du, Rabbi, kärlek till de förtappade? När dina läppar talar lyser de med en himmelsk 

utstrålning, och din undervisning är ett brinnande budskap av ren kärlek." Till dem svarar jag med alla 

mina verk. 

29 Mina läror är inte konstiga läror, det är kärlekens läror, den väg som själen kan utvecklas på, som 

den kan ge sann riktning åt sina tankar, sina ord och verk, och som kommer att följa den till slutet av dess 

försoningsväg. 

30 Det är nödvändigt att den som har syndat går in i templet och där, fylld av ånger, deltar i den 

gudomliga kärlekens fest. 

31 Du kan förkorta din resa genom livets bakhåll, med färre fall än andra, med färre felsteg, om du vet 

hur du ska använda dig av nyckeln som öppnar tempeldörren till din andliga utrustning. 
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32 Om du verkligen ångrar det onda som du har orsakat kommer du alltid att vara välkommen. Men 

det är nödvändigt att ni bevisar er omvändelse genom gärningar, för det är bara genom dem som ni kan 

rena er själva. 

33 Tre dygder som du måste sträva efter: Omvändelse, förlåtelse och kärlek. Om dessa känslor, dessa 

dygder, inte lyser i ditt väsen, hur ska du då kunna uppnå ljuset från Mitt Rike för din ande? Hur kan du 

njuta av den lycka som är förbehållen dem som vet hur man lyfter sig för att nå dem? 

34 Den som uppnår denna välsignelse bär sin Faders härlighet inom sig. Endast genom kärlekens väg 

kan du nå ditt sanna hem, det rike som ingen kan nå på något annat sätt, som du inte kan köpa till något 

pris om du inte vinner det med hjärtat. 

35 Kärleken underlättar på livets resa och varje smärta går över. Ordet "kärlek" betyder liv. Kärlek 

och liv är mina läror. 

36 Tre egenskaper är nödvändiga hos mina lärjungar för att förändra deras liv: Den första är att lyssna 

på mig, den andra är att förstå mig och den tredje är att omsätta mina instruktioner i praktiken. 

37 Om ni tar er bort från era livets virvelvindar och kommer med renaste tankar, kommer mitt ord att 

bli ljus i era sinnen. Men ni blir förvirrade av livets kamp och av era gärningar, som inte alltid motsvarar 

det som Fadern har beordrat er att göra. Jag påminner er särskilt om det arbete som ni har lämnat oavslutat 

eller glömt: det andliga arbete som ni glömde när ni kom till världen eller efteråt. 

38 Dina ögon upplever en härlig förhöjning när du bevittnar solens uppgång i all sin prakt i 

gryningen. Men ni vet inte vilken glädje det är för anden att skåda framträdandet av Mitt Gudomliga Ljus 

som en sol av oändlig kärlek. 

39 Åh, om du bara kunde väcka dina inre sinnen för att skåda Honom som väntar på dig och som du 

har inom dig! Hur stor blir inte överraskningen för dem som en dag upptäcker mig inom sig själva, efter 

att ha sökt mig på så många sätt. 

40 Lyssna noga: en källa med kristallklart vatten reflekterar solens ljus på ett trovärdigt sätt, medan en 

annan källa med grumligt vatten inte kan reflektera det med samma tydlighet. Sådan är din själ; din 

uppgift är att rena källan och sedan fylla den med klart vatten. 

41 Man kan inte vinna himmelriket på ett ögonblick, utan man måste nå det steg för steg. Solens ljus 

översvämmas inte plötsligt över jorden, utan kommer gradvis och försiktigt, utan våld, tills det försiktigt 

väcker dig ur din sömn. Ditt andliga uppvaknande bör vara detsamma. 

42 Lärjungar, jag kommer att tala till er om Maria, min mor som människa och er andliga mor. 

43 Det är nödvändigt att människohjärtat från grunden känner till det värdefulla budskap som hennes 

Ande förde till världen, och när du känner till hela sanningen bör du rensa ditt hjärta från all avgudadyrkan 

och hänryckning som du har ägnat henne, och i stället erbjuda henne din andliga kärlek. 

44 Marias budskap var ett budskap om tröst, moderlighet, ödmjukhet och hopp. Hon var tvungen att 

komma till jorden för att göra sin moderliga natur känd och erbjuda sitt jungfruliga livmoderliv så att 

"Ordet" skulle bli människa i det. Men hennes uppdrag slutade inte på jorden. Bortom denna värld var 

hennes sanna hem, från vilket hon kan sprida en mantel av medkänsla och moderlighet över alla sina barn, 

från vilket hon kan följa de förlorades steg och utgjuta sin himmelska tröst över de lidande. 

45 Många århundraden innan Maria skulle komma till världen, bli kött i en kvinna för att uppfylla ett 

gudomligt öde, förkunnade en Guds profet att hon skulle komma till världen. Genom honom fick ni veta 

att en jungfru skulle bli gravid och föda en son som skulle kallas Immanuel, det vill säga Gud med oss. 

46 I Maria, en felfri kvinna, i vilken det himmelska moderskapets ande steg ner, uppfylldes det 

gudomliga löfte som profeten hade tillkännagivit. 

47 Sedan dess har världen känt henne, och folk och nationer talar hennes namn med kärlek, och i sin 

smärta längtar de efter henne som moder. 

48 Ni kallar henne Sorgarnas moder eftersom ni vet att världen stack smärtans svärd i hennes hjärta, 

och från ert medvetande försvinner inte den sorgsna minen och det uttrycket av oändlig sorg. 

49 I dag vill jag be er att ta bort den eviga bilden av smärta från era hjärtan och i stället tänka på 

Maria som en mjukt leende och kärleksfull mor som arbetar andligt och hjälper alla sina varelser att 

utvecklas uppåt på den väg som Mästaren har stakat ut. 
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50 Inser ni nu att Marias uppdrag inte var begränsat till moderskap på jorden? Hennes manifestation i 

den andra tidsåldern var inte heller den enda, utan en ny tidsålder är reserverad för henne där hon kommer 

att tala till människorna från ande till ande. 

51 Min lärjunge Johannes, profet och siare, såg i sin hänryckning en kvinna klädd i solen, en jungfru 

som strålade av ljus. 

52 Denna kvinna, denna jungfru, är Maria, som i sitt sköte kommer att föda inte bara en ny frälsare, 

utan en hel värld av människor som i henne kommer att få näring av kärlek, tro och ödmjukhet för att följa 

i Kristi gudomliga fotspår, den fullkomlige mästarens mästare. Profeten såg att kvinnan led som om hon 

födde barn, men denna smärta var en rening av människor, en försoning av själar. När smärtan är över 

kommer det att finnas ljus i människorna och glädje kommer att fylla er Universella Moders ande. 

53 Kom till mig idag, älskade lärjungar, kom och ta er rättmätiga plats. Och ni nybörjare, ni är också 

med mig. Idag, när du tar dina första steg, börjar du med att utvecklas uppåt. Jag tar emot den som 

kommer för första gången för att höra mitt ord och söker tröst för sitt hjärta och ljus för sin ande, och jag 

välkomnar dem alla. 

54 Jag kallar er välsignade eftersom ni i denna tid av materialism som mänskligheten lever i går ut 

och söker mina fotspår, stänger era öron för prat och tar bara med er det hopp ni har satt i mig. Som jag ser 

dig nu - oskyldig och ren - vill jag alltid se dig. Och på samma sätt som jag tar emot dig denna dag när du 

känner min frid, så kommer jag alltid att ta emot dig. 

55 Min ande blir bedrövad när den ser att alla inte förbereder sig på samma sätt. Det finns de som inte 

har någon tro. Andra som tror är inte redo att möta de kommande konfrontationerna. En del känner sig i 

sin själviskhet inte förenade med sina bröder och systrar och har separerat. Men jag säger er: Endast 

kärleken gör dig stark och tron räddar dig. Se alltid upp så att du inte plötsligt blir överväldigad. 

56 Vakna, ni som fortfarande sover, se ljuset som lyser upp världen och förbered er så att ni kan 

känna igen min ankomst i denna tid. Många av dina medmänniskor vill avleda dig från denna väg genom 

att erbjuda dig välbefinnande i det jordiska livet och framsteg för din ande. Men i dem finns varken kärlek 

eller uppriktighet, och därför frågar jag er: Vem i världen kan ge dig sann fred i denna tid? De nationer 

som säger att de har återvänt till fred har inte förlåtit sig själva, de styrande har inte försonats, och därför 

har de inte lagt grunden för en varaktig fred. 

57 Innan ni kom för att höra mig seglade ni på en bräcklig båt, er tro var vacklande. De andliga 

lärdomar du hade fått var mycket små, och din ande hade inte den frid och glädje som du upplevde när du 

hörde mitt ord. Om ni känner er sårade i er tro, var inte tysta av rädsla, utan bekänn att ni är mina 

lärjungar. För om ni som har hört mig förblir tysta kommer stenarna att tala, naturens krafter kommer att 

vittna om dessa läror. Jag vill inte se feghet hos dig som gör att du förnekar allt som jag har gett dig. För 

om du gör det kommer du att få mycket smärta i ditt hjärta. Om de som har vänt sig till dig som sjuka och 

behövande förnekar dig efter att ha blivit botade, gråt inte. Gläd er i tanken på att ni har gjort er plikt och 

att deras lidanden är lindrade. Många kommer att söka upp dig och erkänna dina gåvor efter att ha nekat 

dig sin tacksamhet. 

58 Endast de som tror på mig kan utföra mirakel. Och jag använder mig av dem som tror på detta sätt 

för att ge fördelar till dem som kräver bevis från mig. Jag vill se kärlek i dig, den sanna kärleken som 

kommer att återställa alla krafter och ge mänskligheten nåd tillbaka genom att lära människor att älska 

varandra. 

59 Ljuset från min undervisning kommer att lysa upp världen. Min makt kommer att uppenbaras 

genom mina arbetare, och precis som lidandena har varit mycket stora, kommer de mirakel jag kommer att 

göra bland mina barn att bli ännu större. 

60 Om ni förbereder er kommer ni att bli förvånade över mina verk och steg för steg kommer ni att 

klättra upp på fulländningens topp. 

61 Ungdomar, be och håll mina lagar, för jag skall använda er. Sätt inte era själar i kedjor genom 

världens falska härligheter. Var fri, med den frihet som jag ger människor inom ramen för mina bud. Så 

inte smärta för att inte skörda detta frö. 

62 Till er, familjefäder, säger jag: Led era barn med kärlek, lär dem sann grannkärlek, vakta deras 

dygd med omsorg, så kommer ni att få fred. 
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63 Vakta era ledare och respektera deras beslut. Jag har bevarat denna nation i fred eftersom jag vill 

att den ska vara en tillflykt för trötta hjärtan och ett hem för fred på jorden. Låt inte kriget ta tag i den. 

Men om du kallar det, om du vill det, så är det inte min vilja som görs, utan din. Om det är nödvändigt för 

er att känna prövningarnas hårdhet för att bli känsliga, så att ni kan lära er att förbarma er över den 

främmande smärtan, låt det ske som ni ber om. Kom ihåg att krigselementet bara väntar på ditt kall för att 

ta sig in och ockupera länder och nationer. Medan vissa har uppmanat till krig har andra bett för fred i 

världen. Er nation har delat sitt bröd och sina kläder med dem som har gått igenom stora prövningar. Jag 

har gjort det möjligt för ert land, som är rikt på frukter, att erbjuda sin hjälp till dem som har saknat den. 

64 Många mäktiga män i dessa länder har sett sig själva som behövande, som ödesbestämda 

tillsammans med dem som inte har någonting. De har haft tillfälle att känna till elände och mänsklig 

smärta och har funderat på vad storhet och ägodelar betyder på jorden. De som inte har tänkt på det 

andliga livet förbereder sig idag och höjer sina andar till mig, för smärtan har renat dem. 

65 Arbetare, förbered er för den tid då jag ger er uppdraget att föra ut detta budskap till andra 

provinser och nationer. 

66 Kom förbi i dag och vila upp er, vila upp era sinnen, så att ni kan ta emot det ord som kommer från 

den helige Ande. Det är Ordet som uppenbarar, upplyser och förklarar sanningen för människorna, som 

fyller hjärtan med tröst och överflödar själar med frid. 

67 Det är den utlovade tröstaren som talar till er, o folk, det är min närvaro i Anden som uppfyller det 

löfte som jag gav er förr i tiden. När jag kommer välkomnar ni mig, älskade folkmassor, och genast börjar 

era hjärtan föra fram sina bitterheter och sina sorger inför mig. 

68 När kommer ni - i stället för att vara besvärliga - att uttrycka er tillfredsställelse till mig genom att 

säga: Mästare, kom och glädj dig åt våra verk, kom och skörda de blommor som planterats i vår egen 

ande. Då kommer jag in som en trädgårdsmästare, jag kommer in i era hjärtan, och därifrån, som om de 

vore vackra blommor, kommer jag att skörda era tankar och era goda gärningar. 

69 Det är den ende Messias, den ende Rabbi, som talar till er idag genom dessa röstbärare. Det är era 

bröder och systrar som förmedlar mitt ord till er. 

70 Var och en av mina barn kommer att ha tre förmågor som är nödvändiga för att deras ord ska nå 

mänsklighetens hjärta. Dessa är: Myndighet, kärlek och visdom. 

71 När du besöker den ena eller den andra eller olika mötesplatser och hör samma ord genom deras 

talesmän, fylls ditt hjärta av glädje och tro, och du tar den lektionen som ett verkligt bevis på att dessa 

samhällen är förenade på grund av sin andlighet. Men när ni deltar i en bristfällig manifestation känner ni 

att ni har blivit sårade i era hjärtan och ni förstår att det inte finns den enhet eller den manifestation som 

borde finnas i det folket. 

72 Detta är sanningen. Alla älskar inte sig själva i Mitt verk, även om de är i det, och alla har inte 

heller förstått det. Därför kan jag säga er att vissa tillhör Mitt verk och andra tillhör deras verk. 

73 De som följer mig av kärlek älskar mitt ord eftersom de vet att det korrigerar dem utan att såra dem 

och visar dem deras fel utan att avslöja dem. Detta får dem att framhärda i att förbättra sina levnadsvanor. 

74 De som, i stället för att sträva efter fullkomlighet, endast söker efter smicker, överlägsenhet, 

smicker eller sitt levebröd, i stället för själens fullkomlighet, dessa bär inte mitt ord när det visar dem deras 

fel. Sedan måste de bygga upp ett verk som skiljer sig från mitt, där de är fria att göra sin vilja. De har 

ännu inte förstått att det enda som lyssnarna måste göra under tiden för mina kungörelser är att lyssna till 

mig med största möjliga upphöjdhet för att kunna förstå mitt budskap efteråt. 

75 Efter att jag har talat så mycket till er, vad är det ni har förstått hittills? Väldigt lite, eftersom ni har 

distraherat er själva med många ytliga handlingar av dyrkan som Min lära inte lär er, och dessutom är ni 

förvirrade av de olika tolkningar ni ger till de läror som ni har fått. 

76 Detta är en möjlighet att lära sig en läxa som jorden aldrig kan ge dig. I människornas böcker kan 

du lära dig materiell vetenskap, men det gudomliga, som talar till dig om evigt liv, kan bara lära dig 

"Ordet", som är den sanna visdomens bok. 

77 Denna tröst, detta medlidande, denna förståelse, med ett ord, denna kärlek som jag häller ut över er 

idag är något som världen inte kan ge er. När du är ledsen samlar jag kärleksfullt in dina tårar; när du 

plågas av lidande kommer jag nära dig för att lindra det. Jag har till uppgift att rädda mänskligheten och 
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frälsa den till de sista människorna. Bli inte förvånade över att jag ibland knackar på era dörrar och ber er 

att ge mig skydd. 

78 Saliga är de som hör min kallelse, som i sina hjärtan väntar på min ankomst och som säger till mig: 

Gå in i mitt ödmjuka hus, Herre, det är ditt, för där skall jag ge dig mitt budskap. 

79 I morgon kommer många av er att skickas till andra länder och nationer för att ta plats för mina 

nya sändebud. Ni kommer att kunna tala med mig och sedan överföra min undervisning till era 

medmänniskor med ord som uttrycker fred, visdom och broderskap. Från dina händer kommer helande 

balsam och tröst att flöda, som kan väcka de döda till liv. Ditt exempel kommer att väcka många av mina 

barn så att de kan följa mig, sporrade av ditt exempel. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 141 
1 Människor, jag ser er kamp och era ansträngningar, jag ser också ert tålamod i lidandet och hur ni 

fullföljer lärdomarna i min undervisning. Kampen finns i alla de vägar som människan måste gå igenom. 

Förstå att det inte bara är du som upplever det. Nu mer än någonsin måste du vara stark. Vakta och be och 

var med mig i varje gryning, och jag kommer att lysa upp dig i detta ögonblick så att mitt ljus kan följa dig 

i alla de arbeten som du utför i denna dag. 

2 Det spelar ingen roll om du inte har några ord eller idéer för att formulera en bön. Det räcker för 

mig om du höjer dina tankar till oändligheten, för jag vet hur jag ska tolka ditt hjärtas språk. 

3 Den andliga kampen under denna tid återspeglas i många hem: Par som inte delar samma ideal. I 

vissa fall är det mannen som följer mig, i andra fall är det hustrun som trotsar allt för att följa mig full av 

tro, medan hennes partner skadar henne vid varje tillfälle med sitt hån och sin misstro. När de är 

tillsammans i sovrummet lever deras själar ofta åtskilda. Förflutnas uppmärksamhet och tillgivenhet har 

gett vika för hårda ord och sårande uttryck. Då fladdrar trons låga som brinner i hjärtat, piskad av en storm 

av passioner och upprörda känslor. 

4 Det finns familjer där barnen - vissa som småbarn och andra som tonåringar - imponeras av att 

bevittna denna kamp mellan föräldrarna, och de känner också rastlösheten, tvivlet som stiger i deras 

hjärtan, och de frågar sig själva: Vem ska jag hålla med? Vem har sanningen? Vem av dem ska jag följa 

och vilka råd ska jag följa? 

5 Denna kamp är bitter och smärtsam, men den var tvungen att bryta ut bland er eftersom ni inte var 

tillräckligt förberedda för att förstå mina nya läror. Samma sak hände under den andra tidsåldern i 

familjernas sköte, för medan några av familjemedlemmarna gav sina liv för påståendet att Jesus Kristus 

var Messias, förnekade andra dem all sanning och önskade ivrigt att hans lära skulle utrotas. 

6 Till er som lyssnar till mig och som har denna kamp i era hem säger jag att ni bör ta ljuset från min 

undervisning så att ni får den takt som behövs för att handla på ett rätt sätt; att det bör finnas kärlek i era 

hjärtan; att intelligens och kärlek bör vägleda ert beteende i era hem; att ni stärker er själva genom mitt ord 

så att ni kan ha tålamod i den svåra prövning som är er försoning. 

7 Var inte rädda, för om ni fullgör er uppgift på det sätt som jag lär er just nu, kommer ni att uppleva 

mirakel bland era egna, och ibland kommer de mest oregerliga, de mest otrogna, att bli de mest ivriga 

efteråt. Jag rör vid dessa hjärtan och ger dem det bevis de behöver för att tro. 

8 Gråt inte, människor, gå till botten med denna prövning med kärlek, för det tålamod och den tro 

med vilken ni uthärdar den kommer att bli er belöning. 

9 Slutligen, förstå att ni alla älskar samma Gud och att ni inte bråkar på grund av att den ena eller 

andra har förverkligat denna kärlek på olika sätt. Du måste lära dig att förstå att det finns varelser som har 

så djupa rötter i sina föreställningar, traditioner och seder att det inte är lätt för dig att rycka upp dem från 

första stund du lär dem. Ha tålamod och med åren kommer du att lyckas. 

10 En del hör mig en gång och från och med den stunden överlämnar de sig till mig full av tro. Å 

andra sidan finns det andra som önskar Mitt Ord och kommer hit en gång, två gånger och många gånger 

utan att lyckas känna den inre upplysningen. Detta beror på att alla själar inte går i samma takt. För medan 

vissa redan är nära att känna mig, måste andra fortfarande utvecklas och växa sig starka i de prövningar 

som renar själen för att förstå mina uppenbarelser. 

11 Spiritualismen orsakar en världsomspännande kamp mellan ideologier, trosbekännelser och 

religiösa sekter. Men efter denna konflikt kommer denna undervisning att ge människorna den välsignade 

fred som de så väl behöver, och få min gudomliga rättvisas sol att lysa över alla själar. 

12 Denna ljusets epok - för detta har varit Min andliga manifestation - kommer att passera obemärkt 

för många. Icke desto mindre kommer mycket tydliga tecken och händelser att finnas kvar som ett 

outplånligt spår som markerar två viktiga händelser för mänskligheten: början och slutet av min 

manifestation, så att människorna kan studera, undersöka och slutligen erkänna att Herren har varit bland 

dem igen. Jag kommer att förbereda mina barn för att forma den bok som kommer att innehålla mina 

doktrinära tal och läror och som kommer att bli en ström av kristallklart vatten, en livets flod som kommer 

att släcka törsten efter förandligande och längtan efter ljus i denna mänsklighet. 



U 141 

166 

13 Nu när två tidsåldrar har passerat över er och den tredje börjar, kommer jag i andevärlden för att 

söka er frukt, och i tystnaden i era hjärtan hör jag er säga till mig: "Fader, hur lite gott vi har att visa dig 

och hur lite vi har gjort framsteg på vägen." - Tiden är redan kort då jag kommer att fortsätta att tala till er 

på detta sätt, och ni måste skynda på era steg och förbättra era arbeten, för de religiösa gemenskaperna 

följer ert exempel. Massorna är redo att följa dig och efterlikna dig, men du måste vittna med dina 

kärleksgärningar för att finna tro. 

14 Studera grundligt mina läror och fundera över mina påbud så att du när tiden är inne kan ge dig ut 

på de vägar som ditt uppdrag visar dig, och du kan leda ut dem som har stått stilla ur sin slöhet och 

samtidigt rädda den som har gått vilse vid vägkorsningen. Jag vill att du ska känna till vägen innan du går 

den. Har jag inte sagt att mitt ord är vägen? Så lyssna på mig och studera. 

15 Låt ingen försöka bestämma vägen enligt sin egen vilja, skapa lagar eller förvränga mina 

föreskrifter, för han kommer att gå till spillo tillsammans med dem som han lurar. 

16 Om ni har övertygelsen och tron att ni är Herrens folk, som länge har gått igenom detta livets öken, 

glöm inte för ett ögonblick bort lagen, var inte otrogen mot er Fader och förlora inte heller den väg som 

leder till det mål som er ande strävar efter - det som ni kallar "det förlovade landet" och som är en plats 

med fullkomligt ljus där er Fader väntar på er. 

17 Vem kan säga att han är svag när han får min styrka i varje ögonblick? Vem kan säga att han är 

hungrig när han så många gånger har suttit vid Mitt bord för att äta det sanna livets bröd? Ni har alla ett 

arv, gåvor, och om ni ibland känner er svaga eller fattiga är det för att er tro fortfarande är liten. Ditt kött är 

för envis för att låta dig inse allt det goda som själen har. Å andra sidan är det så lätt att de dåliga böjelser 

och osunda tendenser som själen hyser kan återspeglas. Kontrollera detta med de små barnen som av egen 

fri vilja river sönder slöjan av sin oskuld eller visar sig upproriska inför goda handlingar. Alla som 

återvänder till jorden kommer inte renade. Vissa måste dricka de bittraste bägare av lidande som livet med 

sina lärdomar ger och uthärda de svåraste prövningar för att de ska kunna böja sig, lugna sig och omvända 

sig. 

18 Världen kommer att darra i ljuset av mina nya uppenbarelser och människorna kommer att känna 

sanningen. 

19 När jag talar till er som Fader är det lagboken som öppnas framför er. När jag talar till er som 

Mästare är det Kärlekens bok som jag visar för mina lärjungar. När jag talar till er som den Helige Ande är 

det Visdomens bok som upplyser er med mina läror. De utgör en enda undervisning, eftersom de kommer 

från en enda Gud. 

20 Dagen är redan nära när denna manifestation kommer att upphöra. Därför förkunnar jag mitt ord i 

överflöd så att folket kan bli starkt och rustat. 

21 Ni kan alla säga att ni har sett mig under denna tid, vissa med hjärtat, andra med sinnet och 

ytterligare andra med anden. När ni har förfriskat er med mina gudomliga läror har ni sett mig; när ni har 

upplevt uppfyllandet av en av mina profetior har ni sett mig; och när ni känner närvaron av andliga 

kommunikationer i ert väsen har ni sett mig. Jag har låtit mig själv synas på olika sätt så att ni kan vittna 

om min ankomst i denna tredje era. Tror du att det enda sättet att se mig är med kroppens ögon? Ur andlig 

synvinkel är dina materiella ögon den mest begränsade formen av syn. Tyckte ni att det var viktigt att se 

mig som människa, så som världen såg mig under den andra epoken, så att ni kunde säga: "Jag har sett 

honom?" - Nej, lärjungar, anden känner med större perfektion än hjärtat, sinnet och sinnena, och det är han 

som har förstått mig. Mitt ord väcker vissa till sanning och får andra att stiga upp till det sanna livet, för 

materialism är död. 

22 Kunskapens bok öppnas för att avslöja hur många andliga gåvor och egenskaper du har, varav 

många fortfarande är okända för dig. 

23 Du vet att jag kommer att ge dig en annan av mina läror för att sända ut dig efteråt för att föra ut de 

goda nyheterna till människorna. Förväntar du dig att gå in i hjärtat på en av dina bröder och systrar utan 

att veta vad hjärtat är och vad anden är? Hur mycket tid har inte gått sedan du fick ditt arv från Fadern, och 

ändå vet du inte vad din ande äger. Men äntligen har mänskligheten kommit till en tidsålder av 

förandligande. Allt som är okänt kommer att bli känt, det som är dolt kommer att komma fram i ljuset och 

alla mysterier kommer att klarläggas, eftersom sanningens ande strömmar ut över varje ande och över allt 

kött. 
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24 När människor andligt lär sig vilka de är och känner till sitt ursprung kommer de inte att ha 

tillräckligt med tårar för att gråta över de misstag som de begått på grund av sin okunnighet och arrogans. 

Men efter rening kommer min förlåtelsens mantel att täcka världen och en ny tidsålder kommer att börja. 

Tror ni inte att när det finns ljus i människors liv och deras samvete upplyser dem kommer deras liv att 

förändras? Ja, för att vedermödorna, krigen - allt som drabbar vissa och förstör andra beror på en brist på 

andligt ljus, det som man kan kalla samvete, rättvisa och kärlek. 

25 O folk, den dag närmar sig redan då jag inte längre kommer att tala till er i denna form. Använd 

min undervisning så att du kan stå emot de virvelvindar som hotar dig. Människor kommer att komma till 

dig och kräva bevis för att du har talat med Jesus och att du har fått hans läror från honom. 

26 Du bläddrar i min instruktionsbok där lagen, profeterna och mitt ord som alltid har getts är 

nedskrivna, allt kommer så småningom att graveras in i din ande. Detta är det arv som jag lämnar efter 

mig. Undersök, testa och studera mitt arbete, undersök det noggrant. När du har upptäckt och erkänt dess 

väsen kommer du att känna dig oändligt älskad av Fadern, och du kommer också att älska mig. 

27 Om dina medmänniskor talar föraktfullt om dig för att du har svarat på min kallelse, stäng dina 

öron och var tyst; de är okunniga. Men om ni skulle ta denna fråga som ett tillfälle att döma dem, så ve er, 

för ni är redan upplysta av ert samvetes ljus och vet vad ni gör. 

28 Jag är domaren över varje ande och vet vem som älskar mig i sanning. Alla som kallar mig Fader 

är inte med mig. Många av dem som hävdar att de är mina utvalda och att de tjänar mig har inte förstått 

mig. Ni kan lura varandra - men vem kan lura mig? 

29 Jag har lärt er jämlikhet, kärlek och ödmjukhet. Även om ditt öde verkar vara annorlunda, är det 

slutliga målet som jag har visat för alla detsamma. 

30 Låt ditt samvete vara din vägledare, det kommer alltid att tala till dig med rättfärdighet, och du 

kommer att veta om du lever enligt min lag, om du har gjort gärningar som är värdiga att offra till din 

Fader. Jag älskar de rena, och om du vill behaga mig, var ren. 

31 Det kommer en tid då världen kommer att plåga er, den kommer att kräva kraftfulla verk av er som 

talar om era stora andliga gåvor, och om ni inte är utrustade för det kommer många att förneka mig som 

Fader och säga att de aldrig hört mig, att de inte kände mig.Men ni vet att mitt ord länge har varit er näring 

och tröst. 

32 Vad har du bett mig om som jag inte har gett dig? Jag har gett er många bevis på kärlek för att 

stärka er tro. Välsignade är de ödmjuka och ödmjuka som vet hur man tar emot livets prövningar med 

överlåtelse och utan förtvivlan. 

33 Fundera på mitt ord, känn det och sätt det i praktiken så att din tro kan växa sig starkare varje dag. 

34 Idag öppnar du dörrarna till ditt hjärta och din hjärna för ljuset från min undervisning. Med vilka 

gärningar vill ni förhärliga mig? Ni är alla tysta, anden är tyst och kroppen är tyst inför mig. Ni böjer era 

nackar och ödmjukar er. Men jag vill inte att mina barn ska ödmjuka sig inför mig. Jag vill att de ska vara 

värdiga att lyfta sina ansikten och skåda mitt, för jag kommer inte för att söka vare sig tjänare eller slavar; 

jag söker inte varelser som känner sig som fredlösa, utstötta. Jag kommer till mina barn som jag älskar så 

mycket så att de, genom att höra min Faders röst, kan lyfta sina själar på vägen mot deras andliga 

utveckling uppåt. 

35 Men se, jag kommer till Jakobs hus och finner bara fruktan där; jag hoppas på en fest, men där är 

det bara tystnad. Varför, mitt folk? Eftersom ditt samvete förebrår dig för dina överträdelser och hindrar 

dig från att känna glädje över min ankomst. Orsaken är att ni inte har älskat er själva, att ni inte har arbetat 

på det sätt som Jesus lärde er. 

36 Ni har saknat den andliga utrustningen för att känna den skugga av smärta som väntar på er, och 

därför är det nödvändigt att er Fader gör sig hörbar materiellt och talar till er på ert språk, så att ni kan veta 

att krigets ängel närmar sig, att hans vapen är mycket kraftfulla och att fredens ängel står mittemot honom 

och snyftar. 

37 På vindens vingar rider pesten allt närmare, och i den andliga rymden svävar tusentals varelser, 

som dag för dag faller ner på hatets och oenighetens fält, och deras störningar förmörkar era sinnen och 

hjärtan. 

38 Naturkrafterna har släppts fria och väcker vetenskapsmännen ur sina drömmar, men de fortsätter 

sitt destruktiva arbete bland mänskligheten, envist i sin självgodhet. När du glömmer att be uppfyller du 

inte den uppgift som Fadern har anförtrott dig. 
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39 Ni vet mycket väl att uppgiften att skapa fred har legat på er ande sedan den tid då jag sade till 

Jakob: "Se, jag ska ge dig en talrik efterföljd som ska välsigna alla jordens nationer." Det är därför ni är 

tysta inför mig. 

40 Kommer ni att vänta tills människornas lagar gör er arvlösa och tvingar er att stänga era läppar 

som jag har tränat för att vittna om mig? 

41 Var inte människor med liten tro. Om jag har valt dig är det för att jag vet att du kan tjäna mig och 

förstår hur du ska göra det. 

42 På denna dag säger jag till er: Om folken vill ha fred ska jag göra det möjligt för dem att uppnå 

den, i enlighet med deras kärlek. Om de vill ha mer krig, låt dem få det, men genom det skall min rättvisas 

spira falla över jorden. 

43 Om mänskligheten skulle förfölja mina nya lärjungar och försöka hindra dem från att bota de sjuka 

och tala om min lära, kommer de märkligaste sjukdomar att spridas bland människorna. Forskare kommer 

att bli sjuka, många kommer att få slutna ögon och andra kommer att bli förvirrade i sina tankar. 

44 Portarna till det hinsides kommer att öppnas och legioner av förvirrade själar kommer att ödelägga 

hela regioner och göra människor besatta. Då, inför vetenskapens maktlöshet, kommer mina ödmjuka 

arbetare att resa sig och ge bevis på sin kunskap, genom vilka många kommer att bli troende. Alla dessa 

olyckor har länge varit förkunnade för er, men ni är fortfarande döva och blinda. Du är otacksam. 

45 Ibland är det nödvändigt att jag talar till er på detta sätt. Men förväxla inte mitt kärleksord med en 

piska. Jag älskar dig. Kom närmare så att du kan känna min värme. Närma er mig så att ni kan känna 

friden i mitt rike. Det var ni som sökte mig när ni gick igenom "öknen", det var ni som alltid jagade efter 

mitt löfte. 

46 Har du tröttnat på det här livet? Vila sedan en stund i skuggan av detta träd. Berätta dina sorger för 

mig här och gråt på mitt bröst. När kommer du att vara med mig för alltid? Jag vill redan se fred i varje 

själ. 

47 Låt "lärkan" nu breda ut sina vingar över hela universum så att du kan känna hennes frid och 

värme. 

48 Kvinnor, det är ni som med er bön upprätthåller den lilla fred som finns på jorden, ni som som som 

trogna väktare av hemmet ser till att det inte saknar kärlekens värme. På så sätt förenar ni er med Maria, er 

Moder, för att bryta mänsklig stolthet. 

49 Människor, jag har gjort er till herrar på denna jord för att representera mig på den. Din ande är 

som Faderns och din kropp som universum. Bedöm inte kroppens fulländning utifrån dess mått, utan 

utifrån det underbara liv som finns i den, dess ordning och harmoni. Men även med den största perfektion 

är kroppen begränsad, och det kommer en tid då den slutar växa. Intelligensen och känslorna fortsätter 

dock att utvecklas tills döden stoppar honom. Men all visdom och erfarenhet som han har förvärvat på 

jorden förblir inpräglad i själen, som växer och utvecklas i all evighet. 

50 Gör ditt hem till ett andra tempel, dina känslor till en andra gudstjänst. Om ni vill älska mig, älska 

era fruar och älska era barn, för från detta tempel kommer också stora verk, tankar och exempel. 

51 Ni är alla Elias får vid denna tidpunkt. Vissa lever i hans hinder, andra är fortfarande vilse. Ljuset 

från det sjätte inseglet upplyser alla själar som är inkarnerade och inte längre är inkarnerade vid denna tid. 

Medan vissa på jorden använder denna lag för att göra framsteg och rädda sina själar, använder andra den 

för att tränga in i vetenskapens mysterier och upptäcka nya underverk. Det är de profana och olydiga 

händerna som fortfarande bryter frukten från vetenskapens träd för att förgifta människornas hjärtan. Ni 

lever i den sjätte tidsperioden som mänskligheten kommer att genomgå på jorden som en återspegling av 

den väg som den måste gå i evigheten. 

52 Jag säger er i detta ögonblick, i Elias närvaro, att ni lever i den sjätte epoken som mänskligheten 

kommer att genomgå på jorden, som en symbol för en av de sju trappstegen som er ande kommer att 

klättra uppför i livet efter döden. 

53 I den första epoken förkroppsligade Abel Mig på jorden, i den andra Noa, i den tredje Jakob, 

Moses i den fjärde, Jesus i den femte, i den sjätte den nuvarande Elia, och i den sjunde kommer den Helige 

Ande att regera. 

54 Vad har ni gjort mot mina budbärare? Den förste föll under sin egen brors slag, som avundsjukan 

drev honom till döden. Den andra blev missbedömd och hånad av mängder av otrogna och avgudadyrkare. 
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55 Den tredje gav bevis på min makt i sitt liv och fick i gengäld ta emot otacksamhet även från sina 

släktingar. 

56 Den fjärde var tvungen att bryta lagens tavlor på grund av den ringa tron hos hans folk som han 

älskade så mycket. 

57 Den femte - trots att hans ankomst var förkunnad - förväntades inte, fann ingen tro eller kärlek, och 

efter att ha gett sitt kärleksbudskap till världen fick han av människorna den mest skändliga död som 

någonsin drabbat en profet eller budbärare. 

58 Den sjätte har kommit i andevärlden vid denna tidpunkt. Ändå är han förföljd av tvivel, likgiltighet 

och förlöjligande. 

59 När det sjunde inseglet lossas och det i stället för en sändebud är den Eviges Ande själv som 

upplyser människor - vem kommer då att försöka såra eller döda mig? 

60 Jag talar till er på detta sätt för att ni i morgon inte ska bli förvirrade av teologer. 

61 Varje sigill har haft sin glans i sin tid och har lämnat sitt ljus i mina barns ande. På samma sätt 

kunde Ordets röst höras på jorden i det sjätte inseglet. 

62 Människor, be till Maria, hon är den gudomliga ömheten, som blev kvinna i den andra tidsåldern - 

en renhet som den materialiserade mänskligheten inte kan förstå, en jungfrulighet som inte kan utforskas 

av människans sinne och som endast kan kännas av dem vars känslor är renade. 

63 Er himmelska moders mantel har gett världen skugga från evighet och skyddar kärleksfullt mina 

barn som är av henne. Maria, som ande, föddes inte i världen; hennes moderliga väsen har alltid varit en 

del av mig. 

64 Hon är min renhets, min helighets maka. Hon är Min dotter när hon blev kvinna och Min Moder 

när hon tog emot det "inkarnerade Ordet". 

65 Mästaren säger till dig: Ni har varit mycket upptagna med er själva och därför har ni glömt bort 

andra. Det är nödvändigt att lämna er likgiltighet inför andras smärta och behov och att frigöra er från er 

själviskhet. 

66 Om smärta dyker upp på din väg, var beredd att acceptera den. När du ser att prövningen är mycket 

nära, be som Jesus gjorde i trädgården inför sin död och säg som han gjorde: "Min Fader, om det är 

möjligt, ta bort denna bägare från mig, men din vilja skall ske och inte min." - Se upp, mina barn, för om 

ni förbereder er kommer jag i många fall att ta bort lidandets bägare från era läppar. Men om det skulle bli 

nödvändigt för dig att dricka det, kommer jag att ge dig - på grundval av din överlåtelse och underkastelse 

till Guds vilja - styrka att hålla ut. 

67 Glöm inte att smärta renar och att om den bärs med kärlek och andlig upphöjelse tvättar den bort 

inte bara ens egna fläckar utan även andras. 

68 Lämna din smärta till mig så kommer den inte att vara ofruktbar. Hur mycket onödig smärta har 

det inte funnits bland mänskligheten! Men de som har kunnat lida och bära sitt kors till slutet av sin 

gottgörelse har nått bergets höjd när de trodde att de skulle falla för alltid. 

69 Världen har inte fått den frid som den borde få i prövningarna genom era böner och förtjänster. För 

när ni utsätts för dessa prövningar tänker ni bara på er själva, tycker synd om er själva och gör uppror, i 

stället för att be till Fadern och säga till honom: Om en enda av mina grannar får en atom av frid genom 

den bittra bägare jag dricker - med vilken tillfredsställelse kommer jag att dricka den till sista droppen! 

Och Mästaren säger till dig: Den som ber och känner på detta sätt kommer att uppnå att hans kärlek 

kommer att kunna göra gott för många av hans medmänniskor. 

70 Folket, en skenbar fred råder nu i folken, men ni får inte förkunna att freden har kommit. Stäng 

dina läppar. Sann fred kan inte uppstå på grund av rädsla eller materiella bekvämligheter. Freden måste 

komma från kärlek, från broderskap. 

71 Människor bygger för närvarande på sand och inte på sten, och när vågorna skummas upp igen och 

slår mot väggarna kommer byggnaden att kollapsa. 

72 Jag har erbjudit människor min frid genom deras samvete och sagt till dem: "Här är jag, men de 

har inte velat lyssna på mig". Ibland beter de sig som små barn och som idioter. Jag säger er att de beter 

sig som barn eftersom de i sina handlingar inte avslöjar det ljus som anden har fått under en lång 

utvecklingsperiod. Även om de lever i den tredje tidsåldern har de ännu inte blivit medvetna om vad fred 

innebär. Deras ande är trög, och ännu mer är det deras hjärta som inte känner vad sann barmhärtighet är, 

inte heller har det slagit i kärlek till mänskligheten. Men en ännu bittrare smärta än malört kommer att 



U 141 

170 

gripa dem, genom vilken de kommer att vakna upp och bli mer känsliga. Det är inte jag som ska 

överlämna denna bägare till människorna, för i mig kan bitterhet inte existera. 

73 All smärta som orsakats av människor kommer att sammanfattas i en enda bägare som kommer att 

drickas av dem som orsakat den. Och de som aldrig lät sig skakas av smärta kommer nu att darra i sin ande 

och i sin kropp. 

74 Den timme närmar sig då ni kommer att se folk skakas av märkliga och överraskande händelser. 

Du kommer att lära dig om människor som har varit stora i världen och som lämnar sina folk och nationer 

för att söka fred med sitt samvete i ödemarken, i ensamhet. Andra som har varit kända för sitt hat och sin 

maktbegär kommer att överraska världen eftersom deras munnar plötsligt kommer att tala ord av kärlek 

och fred. Anledningen är att mitt ljus kommer att omsluta dem och min Ande kommer att tala genom deras 

läppar. 

75 Är ni beredda på dessa händelser, att hitta den rätta lösningen och förklaringen till frågorna och att 

bringa ljus i folkets förvirrade och förvirrade sinnen? 

76 Jag har länge tränat er, men ni kan fortfarande inte bli fredens soldater. Se på nationerna, hur lite 

tid de har på sig att förbereda sig för krig och hur de skakar om till och med jordens inre. Se hur deras 

hatkrafter gör sitt inflytande känt till de mest avlägsna platserna, medan du inte kan få dem att känna Min 

frid. 

77 Är hatet starkare än kärleken? Är mörkret starkare än ljuset? Har det onda en större effekt än det 

goda? - Nej, mina barn. 

78 Jag tillrättavisar er inte, jag väcker er bara kärleksfullt för att berätta att det inte är svårt att arbeta i 

Jesu vingård och att ni bör hålla fast vid er förbättring. Om ni för en stund bär på beslutsamheten att 

förnya er själva, gläder er ande sig och känner sig närmare sin Fader. Men frestelser ligger på lur för dina 

steg och tar dig ner. 

79 Res er upp för gott, bli medvetna om att ni lever i en tid som skiljer sig från den första och den 

andra, där de materiella och andliga elementen överallt är i rörelse. Det är en kamp som endast är synlig 

för dem som är andligt förberedda och osynlig för dem som inte är det. I denna virvelvind rör sig 

miljontals människor och andliga varelser, vissa tänder ljus, andra söker det, vissa sprider mörker, andra 

flyr från det. 

80 Ve den som blir svag i sitt sökande efter Ljuset i denna tid! Miljoner osynliga ögon tittar på dig för 

att få dig på fall. Jag vill att ni ska vara det goda fröet som vinner över de fält där ogräset har vuxit. Likt ett 

hav som går över sina stränder, driver ondskan fram och förvirrar det ena hjärtat efter det andra, dess orena 

vatten översvämmar hemmen, barnens hjärtan, ungdomens sinne och kvinnans renaste känslor. Era ädlaste 

institutioner är förnedrade, liksom de heligaste. Vad gör du under tiden? Är du också en av de blinda som 

inte märker något? Inkapslar ni er själva i er själviskhet för att söka lite fred i era hjärtan? Stänger ni in er 

inom sovrummets fyra väggar för att förhindra att krigsbruset och människornas klagan når er? 

81 Ni ska inte säga att Mästaren inte talade profetiskt till er, när ni nu ser den tid komma som jag 

meddelar er. Men innan det blir fred mellan människorna skall elden bränna upp ogräset på hela jordens 

yta, vattenfloderna skall tvätta dem rena och snön skall rena dem. 

82 Vakna, lärjungar, var beredda så att ni inte blir överraskade, för ni kommer att bli motarbetade med 

ord, med handlingar och med böcker. Vapen och förtal förbereds mot er. Du kommer också att bevittna en 

kamp mellan ideologier, doktriner och teorier. Teologerna kommer att försöka utforska mer än vad de har 

gjort hittills. Filosoferna kommer att föra in nya idéer i världen. Vetenskapsmännen kommer att 

proklamera sin kunskap som den enda sanningen. Religionernas fanatiker kommer att framträda som 

partier och drabbas samman. 

83 Detta är den tid som ni måste vara rustade för, för er röst kommer att vara den enda som kommer 

att höras som lugn och medveten. 

84 Ser du nu hur mycket jag förebrår dig? Ser du nu hur liten du är och hur många fläckar och brister 

du fortfarande har? Ändå kommer ni att tjäna mig och era offergåvor kommer att vara behagliga och 

väldoftande inför min gudomlighet. 

85 Tabernaklet, förbundsarken och lagen finns i ditt hjärta. För er som är ödmjuka ska jag avslöja det 

som de lärda inte kan förstå. 

86 Människor, i denna tid återvänder ni som den förlorade sonen till Faderns hus. Jag har fött dig och 

sagt till dig att du är den förstfödde, men i din frånvaro har de andra bröderna och systrarna skingrats. Jag 



U 141 

171 

blev ensam och grät i min ensamhet. Nu har ni återvänt och jag säger till er: Sätt er vid mitt bord, där finns 

bröd, frukt och vin. I nästa rum finns redskapen. Ni grät sedan över er otacksamhet och olydnad och insåg 

att ni var pariaer bland de andra folken som inte fick det ni fick. Du bad om att få tillbaka dina andliga 

gåvor, och du har fått tillbaka dina rikedomar. 

87 Jag har fått er att inse att ni bär ett stort ansvar för mänsklighetens oenighet. Sedan anförtrodde jag 

dig ett kärlekens svärd så att du med det skulle kunna besegra dem som orsakar broderskapskrig och föra 

dem in i min närvaro. 

88 Ert uppdrag är att skapa fred, broderskap och spiritualisering. Jag förebrår inte ditt hjärta för dess 

nuvarande gärningar, utan påminner ditt sinne om dess förflutna och låter det förstå det sublima uppdrag 

som väntar det i evigheten. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 142 
1 Min kärlek sänker sig över er för att kräva att ni uppfyller de bud som jag har lärt er under er 

existens. Jag ser att du är full av nåd, smord och förberedd för att fullfölja ditt uppdrag, och jag vill skörda 

frukterna av det frö jag har gett dig. Jag vill glädja mig åt din ödmjukhet och välvilja. Om jag har erbjudit 

dig att världen kommer att bli full av nåd och välsignelser genom din förbön är det för att jag har gett dig 

auktoritet att se dina goda gärningar mångfaldigas bortom denna jord. Genom din förbön får behövande 

själar ljus. För, sannerligen säger jag er, inte bara denna värld går igenom en epok av svårigheter och 

prövningar för att renas, utan det finns också försoning och smärta i andra sfärer. 

2 Gör min undervisning till din egen, känn mitt ord; det är mildt och kärleksfullt, men det är också 

strängt. Ni skall förstå och förstå det! Låt inte detta frö föras bort av vinden utan att slå rot i ditt hjärta, för 

i morgon kommer du att sakna det. Vad väntar ni på för att anpassa era liv efter Mina lagar? Vänta inte på 

att prövningar ska drabba er, för det skulle vara mycket sorgligt för er. Gör det av kärlek och övertygelse, 

uppfyll budet som säger: älska varandra. 

3 Använd den här tiden när jag talar till dig med största klarhet och låt mig vägleda dig. Kom ihåg 

att din framtid kommer att bli fredlig om du lyder min lag. 

4 Vänd er in i er själva, rannsaka er själva i ert samvetes ljus, och ni kommer att se att jag talar till er 

med rättvisa, att jag inte sprider skräck, utan att jag varnar er för att leva vaksamt. 

5 Mitt ord är mat för anden. Jag har alltid talat till dig. I den nuvarande tiden har jag lämnat detta 

budskap till mänskligheten och tjänar mig själv genom er. Jag vakar över världen medan den sover. Jag 

har uppenbarat mig för er, och precis som jag i den andra tidsåldern, dagarna efter min uppståndelse, 

svävade upp framför mina lärjungar och de såg mig avgå i andevärlden, så kommer jag nu till er full av 

härlighet för att döma alla varelser. 

6 Idag sprider sig mitt ljus över hela mänskligheten. Från nationer och provinser kommer dina 

medmänniskor att komma till detta land för att söka efter Mitt Ord, när de har fått kännedom om dessa 

läror. Vid den tiden kommer jag inte längre att manifestera mig genom det mänskliga sinnet som jag gör 

idag, och ni, de troende, kommer att vänja er vid att lyfta er ande för att ha gemenskap med mig, och ni 

kommer att visa mitt tryckta ord för alla och vittna om vad ni har tagit emot i mina läror. Du ska berätta 

för dem att jag inte blev människa, utan att jag kom i andeform, och att jag i denna form har stannat bland 

er för evigt. 

7 I dag, när ni firar min passion, säger jag er att jag har gått till Golgata en gång till, att min passion 

förnyas varje ögonblick, att krig, synd och materialism utgör ett kors som förolämpar er Gud. Ni som har 

förstått mitt ord ska förenas med mig i en stor kamp mot synden. De andliga värdarna har inlett sin kamp, 

ni ska ansluta er till dem. 

8 Besöken kommer att skaka om världen. De goda nyheterna kommer att nå alla och de kommer att 

veta att jag har kommit för att lämna ett annat testamente och för att döma deras gärningar. 

9 Jag vill inte att ni, mina lyssnare, ska gråta senare för att ni inte förstod min gudomliga 

manifestation. Be, och i din bön kommer du att få ljuset för att genomskåda denna nya uppenbarelse som 

jag ger dig just nu. 

10 Jag ger dig fredens gåva. Om du är beredd kommer du att sprida den med dina tankar och verk. De 

värdefulla tiderna då ni samlas för att lyfta er ande och vistas i de andliga regioner från vilka ni 

kommunicerar med mig kommer inte att återvända. Ni kommer inte heller att höra mitt ord genom 

mänsklig förmedling efter den tid som jag har angett. 

11 Titta och be och du kommer att se mitt ord gå i uppfyllelse. 

12 Jag ger dig en ny lektion. Var och en av dem ska förbereda dig för att utföra din uppgift. Du börjar 

förstå att du inte har kommit till jorden bara för att bevara ditt kroppsliga skal, för att samla rikedomar 

eller vinna utmärkelser. Du lider inga svårigheter på livets väg. Om ni har trott att ni är fattiga beror det på 

att ni inte har försökt inse vad ni bär i er ande. Måste du förlora allt du har för att lära dig att uppskatta det 

du har? Nej, mina barn, det är bättre att ni i dag, när ni fortfarande har era gåvor, har kunskap om dem så 

att ni kan använda dem för er andes bästa. 

13 Om min undervisning verkar konstig för er, säger jag er att det är ni som är konstiga, för både jag 

och min lag är oföränderliga och eviga. Varje gång jag kommer till dig finner jag dig mer avlägsen, mer 
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fläckig och därför längre bort från den rätta vägen. Verkar den form i vilken jag nu gör mig känd för dig 

ny för dig? Den är inte ny. Vill du att Min röst ska kunna höras i oändligheten utan människans 

medverkan? Denna form skulle inte heller vara ny. Redan under den första tidsåldern lät jag min röst höras 

av folket som samlades vid foten av Sinai berg. Men vad hände med det folket när de hörde sin Faders röst 

på detta sätt? Deras öron, deras hjärtan och deras sinnen kunde inte ta emot denna maktmanifestation, så 

till den grad att de var tvungna att hålla för sina öron för att inte höra, och de bad Mose att medla med 

Jehova för att han skulle upphöra att tala, för hans röst var som åska. Min röst sänkte sig sedan från Min 

Ande ner till er materia, medan jag nu förbereder er för att stiga upp till den plats där Min Faders kärlek 

väntar på er, och ni hör mig från ande till ande. 

14 Trots att jag alltid har uppenbarat mig själv med full klarhet har människan tvivlat på grund av sin 

materialism. Till och med där på Sinai, vid de sublima bevis och manifestationer som Herren gav folket, 

tvivlade dessa hjärtan, tvekade och var redo att vända Fadern ryggen vid varje steg. Vid varje svaghet hos 

folket visade sig Herrens barmhärtighet, och till sist var det bara hans sanning som lyste fram. 

15 När jag talar till er om min manifestation som människa måste jag säga er att även om den 

tillkännagavs långt i förväg så sov världen och var oförmögen att känna igen mig. Från det att Jesus 

öppnade sina ögon i denna värld till det ögonblick då han stängde dem hängande på korset, sårades Mitt 

hjärta av människornas tvivel under hela hans livsresa. 

16 De tvivlade på Jesu gudomlighet eftersom de bedömde honom utifrån hans ödmjukhet, utifrån 

hans knappa kläder och avsaknaden av materiell makt och jordens skatter. Och till och med i dödens strid 

borrade sig dessa människors tvivel in i Jesu hjärta, som om var och en av deras frågor var ett spjut: "Hur 

är det möjligt att hans kropp blöder om han är Gud?" 

"Hur är det möjligt att Guds son skulle dö?" 

17 Två tusen år har gått för att vissa ska förstå dessa lärdomar, och många fler måste gå för att alla ska 

förstå dem. 

18 Om någon i dag säger att jag har kommit överraskande så talar han inte sanning, för jag har 

meddelat er min återkomst och förutsagt de tecken som jag skulle ge er. Men om du sov när jag gav dig 

tecknen, hur kan du då ha lagt märke till dem? 

19 På samma sätt som min närvaro i den andra eran inte var av samma slag som i den första eran, så 

är min uppenbarelse annorlunda i denna era, även om det alltid är samma lära. Jag har alltid meddelat min 

ankomst flera århundraden i förväg för att ni ska vara förberedda, för att inte hitta ert hus i oordning och 

för att inte skämma ut er med mitt besök. Jag ville att du skulle ha allting klart när jag kom, så att du när 

du knackade på din dörr kunde säga till mig, som jungfrurna i min liknelse: "Kom in, Mästare, var 

välkommen i ditt hem". Men det är ert tvivel som har tagit emot mig - tvivel om formen för mina 

uppenbarelser och min manifestation, tvivel om de mirakel som jag ger er och som ni tillskriver onda 

makter, tvivel om mina nya tjänares fattigdom och ödmjukhet och de platser där jag uppenbarar mig. Men 

jag vet att efter slutet av min manifestation kommer tron och förståelsen för den, precis som det hände i 

gångna tider, trots er kyla, ert tvivel och er materialism. 

20 Jag kommer till er för att jag älskar er, för jag visste att jag under tiden för min nya manifestation 

skulle finna er som en hjord utan herde, som sjuka utan läkare och som elever utan lärare. Jag kommer för 

att förbereda ett visst antal människor för att så det goda fröet på de nya fälten, för ni har gått in i en ny 

tidsålder, den andliga. 

21 Från och med nu och fram till 1950, använd Mitt Ord som strömmar ut från himlen som ett 

vattenfall över era hjärtan. Spara det så att ni efter min avresa kan ge det vidare i överflöd. Stärk er i min 

undervisning så att er själ inte vacklar. Tänk på att vissa kommer att få stå inför rätta för denna 

undervisning. Ni kommer att begränsa er till att med fullständig sanning säga det jag har lärt er. Efter 1950 

kommer ditt minne att klarna och du kommer att minnas mina läror, men du kommer också att få nya och 

okända läror genom uppenbarelser. 

22 Någon säger just nu från djupet av sitt hjärta till mig: "Herre, varför utför du inte de mirakel på 

min livsväg som du gjorde när jag började följa dig, när jag nu är mer förberedd och har mer tro?" - 

Orsaken är att du inte har förstått att observera. Än idag gör jag inte de mirakel som jag gjorde under den 

första tiden. Den tiden var den då du vaknade upp till andens liv. Det var en tid av bevis och materiella 
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mirakel. Idag är en tid av andliga mirakel. Hur skulle det vara möjligt att din ande alltid skulle förbli på 

samma nivå och att jag skulle upprepa samma lektion för dig? 

23 När du kom in i min närvaro för att höra mitt ord gjorde jag överraskande mirakel för att 

återuppliva din tro. Varför frågar ni idag, när ni redan har detta ljus, vad som endast är lämpligt för de 

svaga? Nu är det din tur att göra mot dina medmänniskor vad jag har gjort mot dig. 

24 Idag lär jag er min lag och säger er: Min frid vare med er och renhet i era tankar så att ni kan 

uppmärksamma vad "Ordet" säger till er denna dag. Jag ger fred åt dem som gör försoning på jorden, med 

kärlek till vissa och med smärta till andra. Jag avslöjar inför dina ögon de själsliga fläckar som ditt hjärta 

inte känner till, så att du tålmodigt kan tvätta bort dem. Jag får dig också att känna det stora ansvar som du 

har tagit på dig för Mitt verk. 

25 I ödmjuka och enkla men ivriga händer har jag lagt mitt verk i den tredje tidsåldern, så att ni kan 

hedra och förhärliga det genom era verk. 

26 Jag ger er mitt ord i dessa hus, som jag kallar "församlingslokaler" och inte "tempel", så att de inte 

förväxlas med dem där det finns ceremonier och riter. Ni vet att jag genom min undervisning bygger upp 

den levande Gudens sanna tempel i era hjärtan. Varje församling av dem som samlas på mötesplatserna 

kommer att höja sig andligt i enlighet med deras kärlek, lydnad och goda vilja när de följer mina 

instruktioner. 

27 Det är Min vilja att ni alla arbetar för Mitt Verks majestät, för tider av stor betydelse för er ande 

närmar sig. De är de där Mitt ljus, som har blivit röst och tanke, tränger in i din ande från oändligheten, i 

den högsta anslutning du kan uppnå. Du kan inte säga att Herrens Ande just nu har trängt in i röstbärarens 

hjärna, för en människa kan inte hysa den högsta potensen. Det har varit en stråle av gudomligt ljus som 

har sänkt sig över sinnet hos den som är ämnad att överföra min undervisning. På detta sätt flödar 

sanningen över dessa okunniga läppar, och detta kommer att bli början på förintelsen av avgudadyrkan och 

religiös fanatism. 

28 Dessa människor besitter den suveräna nåden att fungera som den gudomliga strålens säte eller 

bas, och deras hjärnor och läppar som förmedlare av Ordet, och ändå ska de fortsätta att vara enkla 

människor som alla andra. 

29 Imorgon kommer dessa mötesplatser att bli fler och folkmassorna kommer att förenas där för att 

höra Herrens förkunnelse från ande till ande till sina tjänare, utan att någon försöker skilja dem som tjänar 

Herren som instrument. Jag vill ha enkelhet i alla dina verk. Jag gillar dem som är ödmjuka i hjärtat. Kom 

ihåg att jag föddes i ett stall, bland herdar, för bland dem fann jag renheten att känna mig och tro på mig. 

Ingen av er har ännu haft en krubba som vagga, men det måste hända med er kung för att ge er ett exempel 

på ödmjukhet. 

30 Varför kommer jag tillbaka till människorna efter att jag har gett dem dessa lektioner om det eviga 

livet? Därför att människor har gjort riter av alla mina exempel på undervisning. Känn mig, och försök 

inte att presentera mig i den ena eller andra formen, för alla dessa former kommer att avlägsna dig från 

sanningen. Försök inte att föreställa er mig som den Evige Fadern som en gammal man, som den ni målar, 

för varken tid eller kamp lämnar spår i Skaparens sinne, eftersom jag står över tiden och inte är föremål för 

den som ni är. 

31 Mitt ord kommer återigen att vara obekvämt för människor som tidigare, men jag kommer att säga 

dem sanningen. Utan att avslöja någon kallade jag hycklaren för en hycklare, äktenskapsbrytaren för en 

äktenskapsbrytare och ondskan för ondskan. Sanningen har förvrängts, och det var nödvändigt att den 

skulle lysa upp igen, precis som sanningen nu har dolts, och därför måste den visas för människornas ögon 

en gång till. Vad är det jag lär dig just nu? - Välsigna allt och alla med hjärta och ande, för den som 

välsignar på detta sätt liknar sin Fader när han ger sin värme till alla. Därför säger jag till er: Lär er att 

välsigna med anden, med tanken, med hjärtat, så kommer er frid, er styrka och ert varma hjärta att nå den 

som ni sänder det till, hur långt ni än tror att ni är ifrån honom. Vad skulle hända om alla människor 

välsignade varandra, även om de inte kände varandra och aldrig hade sett varandra? Att fullkomlig fred 

skulle råda på jorden och att krig skulle vara otänkbart. För att detta mirakel ska bli verklighet måste ni 

rikta era sinnen uppåt genom uthållighet i dygden. Tror du att detta är omöjligt? 

32 Hur många omvända syndare har inte nått den grad som ni kallar helighet! De var ursprungligen 

inte bättre än du, men du har ännu inte nått den graden av perfektion. Du börjar älska, intuitionens gåva 
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börjar bära frukt, och du har redan inspiration, för när jag rör vid dig svarar du. Alla dörrar svarar inte på 

min knackning, men de som öppnas låter mitt ljus komma till dig. Förvandlingen av syndaren är inte 

omöjlig. Kom ihåg några namn från den andra epoken: Magdalena, Paulus, Augustinus, Franciskus av 

Assisi. Varför ska ni bara minnas dem från den första eran? 

33 Dessa som jag nämner kände till synd och till och med till passionernas lera, men nu lyser de som 

ljuskällor i himlen, och som upplysare av människor sänder de sitt ljus till er. 

34 Endast jag kan avslöja det okända för dig. Därför kan jag säga er att människor idag förgäves 

försöker lära känna Jesu ungdom på jorden. De forskar och fantiserar, men de känner bara till min 

barndom och tiden för min kungörelse. Till er säger jag: Jesus lärde sig ingenting av människor innan han 

gav sig ut för att förkunna himmelriket. Vad hade han att lära av dem som redan i hans barndom förvirrade 

lagens lärare? Den tid som människorna inte vet något om var bara en tid av väntan. 

35 Om du lär dig av mig med kärlek i ditt hjärta är det omöjligt för dig att ha fel. 

36 Det är så här jag förbereder dig. I dag kommer några, och genom dem kommer andra, och genom 

dem kommer andra igen. Varje dag och varje generation kommer att känna Mig närmare, för deras 

förandligande kommer att vara större. 

37 Gör barmhärtighet dagligen, det är den bästa upphöjningen till mig. Ge, hjälpa, trösta, det är den 

bästa dagliga bönen, för då talar du till Fadern med gärningar, inte med ord som - även om de redan har en 

form - är tomma i sin kärna. 

38 Be till mig med dina tankar. Du behöver inte ha någon särskild plats för att göra det, och din 

kroppshållning är likgiltig. Höj dina tankar i fred till himlens höjder och invänta sedan min inspiration. 

39 Vad jag ska säga er på den dagen vet inte ens profeterna. Det är bara jag i mina höga råd som kan 

avslöja det för dig. Var inte rädd för att inte känna till din Faders intima råd. Var glad i vetskapen om att 

jag som Mästare alltid kommer att avslöja nya lärdomar för er. Hur kan du tro att jag vill dölja något för 

dig, bara för att du inte ska veta? Jag älskar dig och i Min Faders hjärta kan ingen själviskhet existera. När 

jag närmar mig dig är det för att upplysa din ande så att den kan förstå och älska mig. 

40 Jag har kommit till er i andevärlden, men alla har inte trott på mig, alla har inte känt mig. Många 

har förnekat mig, och fler kommer att förneka mig. Om jag skulle uppenbara mig för dem som förnekar 

mig i tusen olika former, skulle de inte känna igen mig i någon av dem, för den form som de har föreställt 

sig mig i håller dem i fel. 

41 Jag gömde mig aldrig bakom en mask när jag visade mig för världen, men jag begränsade mig 

själv i min makt för att bli sedd, hörd och förstådd av människor. 

42 Varför går du inte framåt på din andliga utvecklingsväg? Skall jag visa mig enligt din 

efterblivenhet? Om ni var beredda och jag manifesterade mig i en sten för att tala till er genom den, skulle 

ni känna igen mig även i den formen. De som känner mitt väsen kan känna mig överallt. De som å andra 

sidan har skapat sig en falsk bild av min gudomlighet skulle inte kunna känna igen mig och skulle till och 

med förneka mig, även om de fick se mig i all min härlighet. 

43 Vad är det som är konstigt med det faktum att jag gör mig själv känd genom en människas 

sinnesorgan? Jag gömmer mig inte, jag är närvarande. Den som vill ha bevis för detta bör rena sitt hjärta 

och sin hjärna, så kommer han att se sanningen med sina andliga ögon. 

44 Ingen annan än människan kan återspegla det gudomliga sinnet. Människans sinne är det 

gudomliga förnuftets spegel. Hans hjärta är den källa där jag behåller kärleken. Hans samvete är ljus från 

min Ande. Om du tvivlar på att du har så stora gåvor och inte känner dig värdig dem, är det inte din Faders 

fel utan ditt, för du har ännu inte förstått den oändliga kärlek jag har för dig. Se att era fläckar inte har varit 

ett hinder för att avslöja mig bland er i denna form. Men om vetenskapsmännen i morgon kommer att 

döma dessa manifestationer som dåliga är det inte jag som de kommer att döma, utan de själva. 

45 Jag skapade människan med sådan perfektion att hon när hon ser på sig själv kan se en 

återspegling av vad hennes Fader är. Men människan visste inte hur hon skulle se på sig själv och inte 

heller hur hon skulle gå in i sig själv; därför kände hon inte igen mig. 

46 Under de olika tidsåldrarna har jag gjort mig känd för människorna på oväntade sätt. Vem skulle 

ha sagt att den utlovade Messias, Guds Son, inte ens skulle ha ett enkelt hem att födas i under den andra 

tidsåldern? Vem skulle ha sagt att Maria, snickarens hustru, skulle bli Jesu moder? 
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47 Från början av mina första steg på jorden gav jag tecken på min makt, och ändå var jag inte ens 

misstänkt av många. 

48 Jag har inte kommit hit för att överraska er. Om ni hade förberett er genom att föra löftet om min 

återkomst vidare från föräldrar till barn, från generation till generation, skulle jag ha funnit er i väntan på 

min ankomst, men ingen väntade på mig. En del av er hade glömt dessa profetior, andra kände inte till 

dem eftersom de hölls hemliga. Hur få sökte på himlavalvet och observerade världshändelser i jakt på 

tecken som skulle förkunna tiden för min ankomst. 

49 Men de som har väntat på min återkomst som tröstande ande känner att tiden har kommit och att 

Kristus har kommit andligt till mänskligheten. Andra har hört ryktena om min ankomst men har inte trott. 

50 Jesus sade till sina lärjungar: "Jag kommer att vara borta från er endast en tid. Jag kommer att 

komma igen." Sedan avslöjades det för dem att Mästaren skulle komma till jorden "på ett moln", omgiven 

av änglar, och sända ljusstrålar till jorden. 

51 Se, här är jag "på molnet" omgiven av änglar, som är de andliga varelser som har gjort sig kända 

för er som budbärare av min gudomlighet och som era goda rådgivare. Ljusstrålarna är Mitt Ord som ger 

er Mina uppenbarelser och som översvämmar varje sinne med visdom. 

52 Välsignade är de som har trott utan att se, för det är de som känner min närvaro. 

53 Se upp, för detta är den tid då frestelsen kämpar outtröttligt för att besegra dig. Den känner att 

tiden närmar sig då den kommer att bli bunden. Hon har tusentals svepskäl för att skilja dig från mig. Men 

du måste be och vakta så att du får veta hur du undviker varje bakhåll. Jag har lärt er att känna den sanna 

smaken av den gudomliga frukten som är meningen med Mitt arbete. Jag har lärt er dygdens väg och hur 

ni ska uppfylla era andliga och mänskliga plikter. Detta är vägen. Hur kan du gå vilse? 

54 Fly inte undan prövningarna, utan lär dig att möta dem. Det räcker inte att stänga dörren för att 

vara säker. När dörren är stängd kommer faran in. Låt dig inte frestas av de lägre passionerna. 

55 Förbered er, för ni kommer att mötas av teorier som håller på att utarbetas. Var vaksamma, för 

falska profeter kommer att dyka upp. Sov inte i tron att du har vunnit slaget utan att ha klarat det första 

testet. 

56 Frukta inte striden, titta och du ska segra. Anden är osårbar, alla andra vapen är bräckliga. Kämpa 

därför med anden, låt dina ögon alltid se klart, och din motståndare kommer att vara i din nåd, för ilskan 

kommer att förblinda honom eftersom han inte känner till förandligande. 

57 Jag vill inte ha pastorer eller spiritualismens präster. Jag vill bara ha apostlar. Jag vill inte att ni ska 

berätta för världen att ni kommer att bli mästare. Nej, var mina goda lärjungar, och genom er förmedling 

kommer jag att ge er stora lärdomar. 

58 Om ni förbereder er kommer denna tid av kamp att bli en tid av vila i stället för smärta, för under 

denna tid kommer man att uppleva tecken och underverk. 

59 Mitt ord har klingat i himlen och dess eko har hörts på er jord. 

60 Jag tar emot dig på denna nådens dag. Ni är Jesu lärjungar, ni är alltid de små inför storheten i min 

undervisning. Jag tänder ljuset i din lampa och tar bort de törnen som du själv har odlat så att dina fötter 

blöder. Ta emot den helande balsam som läker alla sår, och genom den kan du sluta lida. 

61 Lyssna på mig och utforska sedan mitt ord, som jag ger er i all enkelhet men som har en djup 

innebörd. I det finner ni min undervisning, som är helt och hållet kärlek och rättfärdighet. 

62 Jag gav mig själv till er när jag sände er min gudomliga utstrålning. Jag har uppenbarat min 

tröstande ande för er, men ni har ännu inte kunnat förstå innebörden av denna manifestation, och genom 

att göra det har ni hindrat den från att bli ännu tydligare, för när ni dömer era bröder och systrar illa skapar 

ni splittring och hindrar eller stänger den överföringskanal genom vilken ni tar emot mina budskap. 

Eftersom det varken finns enhet eller kärlek bland mitt folk har ni avlägsnat er från nådens källa. För ni 

kan inte försäkra mig om att ni älskar mig om ni inte gör det med era medmänniskor. 

63 Mina lagar är rättvisa, och det räcker med att inte lyda en enda av dem för att världen ska förlora 

sin fred. Mina lagar är större och mycket mer känsliga än vad du har antagit. Därför har de verk som 

människor har utfört sedan mänsklighetens början fortfarande effekt och sprider sig som en malström som 

når dig. 

64 Nationerna är inget annat än avgränsningar som gjorts av människor. Folken, religionerna, de stora 

eller små grupperna står utanför mina lagar eftersom de inte känner igen varandra, de dömer utländska 
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handlingar som de inte har rätt att döma. Var och en av dem har mycket att förbättra hos sig själv, lika 

mycket eller mer än vad den anser vara fel hos sina grannar. 

65 Människor talar om lagar, men de bär dem inte i sina hjärtan, de känner dem inte och följer dem 

inte heller. Tidpunkten för andens uppvaknande har kommit. Jag är på väg att polera de hjärtan som är 

som stenar, för de glänser inte som de borde - nämligen som juveler som är älskade av sin Skapare. Hur få 

är de som har ett verkligt värde, men mitt tålamod är omätligt. Jag är Mästaren som i evighet undervisar, 

polerar och fulländar din själ. 

66 Ta inte människan som modell för perfektion, sök Fadern som modell, utan bli inte förtvivlad när 

du ser en av dina bröder begå en dålig gärning. Låt inte er tro bli svag, för ni kommer alla att falla någon 

gång på den långa försoningsresan och ni kommer att resa er igen; ibland är det till och med nödvändigt 

för er att börja resan på nytt. Stå upp och ta tag i viljan att leva i mig. Om du saknar styrka för att ta dig an 

livets kamp, ta den från mig och luta dig mot din Fader. 

67 Varför har du låtit källan till kärlek som jag har placerat i dig torka ut? Vet ni inte att kärlek är liv 

och frälsning? Tala med kärlekens ord, sprid mina bud och känn min kraft, för ni ska veta att jag har 

kommit för att ge alla mina förmågor till Anden, och ju mer ni arbetar, desto starkare blir ni. 

68 Jag har kommit för att lära dig och jag vill också göra dig bättre. Lär känna er själva genom att 

tränga in i er själva. Låt dig inte luras att tro att du har gjort stora framsteg om du inte först lär dig att 

förlåta och älska. Du måste vara uppriktig och öva dig i ödmjukhet, först då kan du känna dig som en herre 

över dina andliga gåvor och få möjlighet att göra stora gärningar och gå överallt. Då finns det inget hinder 

som kan stoppa dig och alla faror försvinner. Du kommer att kunna gå ner i mörkret och inte bli förvirrad, 

tvärtom, du kommer att lysa i ett starkare ljus och kunna rädda dem som bor där. 

69 Jag har gett er dessa bud från tidernas begynnelse: "Du skall älska Gud av hela ditt hjärta och av 

hela din själ" och "Älska din nästa som dig själv". - Om dessa lagar, som i sin dualitet bildar ett, följs 

skulle världen fyllas av glädje, fred och lycka. När du förstår att människan har lidit och förlorat sin 

inriktning på grund av att hon inte följer dessa lagar, kommer du att känna dig uppmuntrad att börja ett 

nytt liv och du kommer att inse att det finns mycket att göra i din inre värld och även med dina 

medmänniskor. 

70 Kärleken kan i ett enda ögonblick tända tron, förena människor, väcka många förmågor hos dem 

som fortfarande är vilande i dag, ge nytt ljus åt kroppens och andens ögon. När du har kärlek i ditt hjärta 

har du himlen inom dig. 

71 När världen älskar kommer fred att sänka sig över den, mitt rike och min närvaro kommer att 

finnas i varje ande, och ni kommer att vara beredda att njuta av det andliga livet där ni kommer att uppnå 

fullkomlig lycka. 

72 Hur många gånger kommer du att behöva återvända till jorden för att få en kropp genom vilken det 

budskap som du ger världen uppenbaras med allt större klarhet? Låt din själ, likt en lärka i detta liv, 

uppleva och njuta av sin vår och i sin pilgrimsfärd finna den erfarenhet som behövs för att återvända till 

mig. Medan de rika samlar på sig skatter som är alltför förgängliga ska ni samla erfarenhet, sann kunskap. 

73 Jag vill att ni ska skapa hem som tror på den ende Guden - hem som är tempel där kärlek, tålamod 

och självförnekelse praktiseras. I dem skall ni vara lärare för barnen, som ni skall omge med ömhet och 

förståelse, över vilka ni skall vakta och följa alla deras steg med sympati. Ge din kärlek både till dem som 

är begåvade med skönhet och till dem som är till synes fula. Ett vackert ansikte är inte alltid en 

återspegling av en lika vacker själ. Å andra sidan kan det bakom de till synes fula varelserna finnas en själ 

full av dygd som du bör värna om. 

74 Be med ödmjukhet och låt min vilja ske för dig, för det du ber om är inte alltid det rättvisa, ädla 

och goda. Då ska jag ge dig det som är bra för dig så att du får ett fridfullt och lyckligt liv. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 111 

Besöken i sluttiderna och den 

 Fredens rike efteråt  10-16 

 De 144 000 personernas uppgifter markerades . . .  18-22 

 Att bekämpa de gudomliga kungörelserna  25-34 

 Elias arbete  38-40 
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 Verktygen för gudomlig förkunnelse  56 

 Förlåtelsens kraft  65-67 

Instruktion 112 

Gud straffar inte, det är vi själva som gör det4-7 

 Gud ger oss makt över naturens krafter  8-9 

 Jesus, läkarnas läkare, och andligt helande21-28 

 Varning mot falska profeter  45-47 

 Elia ─ andlig herde; Maria - den himmelska modern  61 

Slut på proklamationerna från sinnet av den 

 Röstbärare, men med början genom inspiration . . .  63-66 

Instruktion 113 

 Inblick i Jesu undervisning  5-12 

 Kristus som talade i Jesus var Fadern själv16-17 

 Exempel på: Älska era fiender  30-31 

 Den viktiga uppgiften för röstbärarna  34-35 

Kristi svar till tvivlarna, om det är han som är 

 talar till oss  48-50 

 Människans heligaste sak är andens frihet  52 

 Kärleken är vårt öde  58-59 

141219 

 Den unika boken, uppenbarad i de tre åldrarna  69 

Instruktion 114 

Många som kallar sig för kristna har en undervisning som 

 Kristus inte förstås  1-7 
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 De tre tidernas profeter förenas  10-16 

Eftersom vårt andliga ursprung, vårt 

 Anden de nödvändiga gåvorna  20 

 Mänskligheten vaknar, den utlovade är här31+34 

Varelser utan ande är våra mindre goda varelser. 

 Syskon  38 

Alla religioner är olika sätt att 

 leda till fadern  43 

 Genom den frid som finns inom oss känner vi igen Guds närvaro  54 

 Gudomlig upplysning om ondskans natur .  55-62 

Instruktion 115 

 Vårt sanna hem  3-4 

 Endast andlig tillbedjan är giltig inför Gud  9-10 

Maria är den moderligt inkarnerade 

 Guds kärlek och ömhet  11-19 

De förtryckta folkens befrielsetid 

 genom fällande dom, utan blodsutgjutelse  41-50 

 Förtydligande av Kristi uttalanden om vördnad av helgon  52-57 

Instruktion 116 

 Den som står där skall se till att han inte faller  12-13 

 Den andliga utvecklingens oändliga väg17-18 

Sann tillbedjan av Gud kräver inte religiösa 

 Symboler eller kultfigurer nödvändiga  27-29 

Den gudomliga mästarens ord är giltigt 

 även för alla framtida generationer  38 

Instruktion 117 

 Prövningar och smärta renar själen8 

Tidens vändning ─ trots detta fortsätter planeten 

 Jorden, men människorna måste förändras15-20  + 27-28 

 

Förklaringar om den kommande enheten 

 av Guds barn  21-22 

 Tydlig uppdragsbeskrivning för det andliga Israel ....  32 

 Bön är det starkaste vapnet  45 

Vår felaktighet och missbruket av den fria viljan 55-57 
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 Exempel på Jesu exemplariska liv  58-62 

Instruktion 118 

 Låt barnen komma till mig  1-9 

Den gudomliga domens tid är konsekvensen av vår 

 Mänskliga fel  19-23 

 "Ni skall inte ha andra gudar än mig"  24-28 

Kristi läror översätts till andra språk. 

 översättas och offentliggöras42 

"Vakta och be, så att ni inte faller i frestelse" 57-59 

Instruktion 119 

Likheter mellan det andliga Israel 

 första gången och den tredje gången1-8 

 Abraham, symbol för lydnad och kärlek till Gud  18-19 

Korrespondenser mellan den som Abraham krävde 

 Hans sons offerdöd och Jesu offerdöd  20-23 

 Betydelsen av Jesu blod i hans offerdöd  25-27 

 Upplysning för att skilja det väsentliga från det onödiga  47-49 

 Förutsättningar för verklig fred  50-53 

Instruktion 120 

 Elia, föregångaren  8-14 

 Själens reinkarnation  15-17 

 Kristus är vägen  34-40 

Den närmaste framtiden: Ondskan kommer inte längre att existera,  

och endast det goda kommer att råda47 

 Riktiga och falska profeter  60 

 Den tredje tidens bok ─ Det sanna livets bok62 

Instruktion 121 

 Hur hör vi Kristi röst?  2 

 De andliga gåvorna  3 

 En allvarlig och läglig påminnelse till mänskligheten  8 

Guds mest varierande budbärare under 

 av mänskligheten  13-17 

 Mästaren berättar om sitt jordiska liv27-29 

Elias' ande öppnar av Roque Rojas på den 
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 1 sept. 1866 Tredje gången  30-33 

Kännetecken för nationernas falska fred 

 och sann fred från himlen40 

Tvister mellan de religiösa samfunden 

 för sanningen40  b 

 Den gudomliga sanningens ljus kommer att lysa upp världen  41 

Instruktion 122 

Efter den skenbara freden i nationerna kommer den 

 Kontroverser mellan de religiösa samfunden  15-18 

Reinkarnation är en lag av kärlek och 

 inte straffet  25-30 

Efter att ha uppnått högre andlighet - framsyn och tillbakablick 

 i våra liv  31-34 

 Kristus förklarar vad som kännetecknar sann profetia  41-50 

 Tecken på Kristi återkomst i Anden . .  52-53 

 Att avslöja de sju seglens hemligheter . .  54-60 

Instruktion 123 

 Tecken på Kristi andliga återkomst2  a 

Vår renade själ skall vara en frälsningsark för alla. 

De troende kommer att vara  2 b 

 De gudomliga uppenbarelserna i tre epoker  1 + 3-6 

 Om processen för manifestationer  7-10 

 Uppgiften för de 144 000 märkta ....  14-20 

 Kristi andliga återkomst i den tredje tidsåldern  25-28 

 Tredje testamentet  52-53 

 Kristus förklarar det utlovade fredsriket . . .  55-57 

 Förklaringar av vad förandligande innebär  64-70 

Instruktion 124 

Det andliga Israels uppdrag med hjälp av Elia och Maria 1-11 

Sök endast den andliga essensen och inte på den 

 Bokstäverna hänger  12 

Anledningen till att Mexiko är så viktigt för det gudomliga 

 Uppenbarelseboken valdes  13-14 

 Var finns de kristna folken?  16-17 

Slutet på röstbärarnas proklamationer 1950 är följande 
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Samtidigt börjar förberedelserna för mottagningen. 

 Ande till ande  32-38 

Mexiko, det land som Gud har utsett för tillkännagivandet. 

 Hans andliga lära  52-58 

Instruktion 125 

Kristi uppmaning till fred, rättvisa och 

 kärlek  1-15 

 Allvarliga anklagelser mot vetenskapen  17-18 

Materialismens avvikelse och dess falska 

 Glamour kommer snart att ta slut  20-21 

Gud ger oss fri vilja, konsekvenserna 

 av övergrepp som vi måste bära  25-26 

Korset som vi har fått pålagt oss representerar vår frälsning  29 

 Bittra förutsägelser om sluttiderna  34 

 Bönens kraft  35 

Mexiko, det land som Gud har valt för sin 

 Andlig återkomst  41-47 

 Sann och falsk tillbedjan  49-57 

Undervisning 126 

 Missbruk av den fria viljan leder till fördärvet  5-7 

 Den andliga betydelsen av Jakobs stege  12-13 

 Bön är Andens språk med sin Gud  22-24 

 Spiritualiseringens omätliga betydelse .  25-27 

Den drivande faktorn i kampen mellan de religiösa och de 

 samhällen  34 

Byggandet av den Helige Andes tempel är den 

 Slutet på kyrkorna med deras bilder och symboler  35 

 

 Det utlovade fredsriket närmar sig43-44 

Jesu materiella ord och gärningar och deras 

 sann andlig känsla  47-50 

Instruktion 127 (utfärdad den 1 januari 1945) 

 Människan lever inte enbart av bröd  5-6 

 Mänsklig kärlek och andlig kärlek  7-10 

 Den absoluta nödvändigheten av vår andliga förberedelse  12-13 
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 Guds välbehag med människan har tagit slut  31 

Vi är inte längre små barn inför Gud i fråga om 

 om den långa utvecklingen av vår själ35 

Profetia proklamerad den 1 januari 1945 

 om de sju nationerna  51-65 

Instruktion 128 

Anden känner till de gudomliga lagarna, och genom 

 samma skall vägleda själ och kropp  6 

Legioner av spöken med känsliga uppdrag. 

 skall födas på jorden  8 

 Gud vill göra oss till redskap för sin vilja  30 

Guds rättvisa ger den rätta avvägningen 

 Belöningar när vi övar barmhärtighet  46-49 

 Ödmjukhet är seger ─ fåfänga är nederlag  54 

Jesu blod banar väg för en uppåtgående utveckling 

 av vårt sinne  62 

Instruktion 129 

Människan kommer från en allsmäktig 

 Varelse som han är skyldig att lyda  2 

 Blod och offer ─ symboler för vår tro15 

Gud förlåter våra överträdelser, men vi 

 de måste sona utan undantag  20 

Tredje testamentets gudomliga läror 

 bör vara djupt inristat i våra hjärtan  27-28 

Orsakerna till den andliga separationen mellan människor 

 och att övervinna dem  36-39 

De mänskliga konflikterna i 

 Religioner och idéer har börjat  42-48 

Instruktion 130 (skärtorsdagen i den heliga veckan) 

 Den sanna innebörden av Jesu blod och hans offerdöd  1-8 

 Den största tillfredsställelsen är att hjälpa en granne  20-21 

Vi måste skilja oss från våra idéer. 

 om Gud, hans boning och himlen  35-37 

Uppmaning till större insatser för att förbättra den intellektuella 

 Uppnå målet  38 
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Gud kommer att sända katastrofer om människor förhindrar dem, 

 att hans lärjungar uppfyller sitt uppdrag  49 

 De sju inseglen och deras representanter  56-63 

instruktion 131 (påsklördag) 

Jesu uppståndelse på tredje dagen motsvarar 

 början av den tredje tiden  3 + 14 

 De falska "kristusarna" och Guds sanna budbärare  5 

Förmaning att inte skildra den gudomliga lidelsen genom föreställningar 

 och yttre kult att förverkligas11-12  + 15-17 

Var och en av dem ansvarar för ett antal 

 Själar på jorden och sedan i himlen18 

 Den andliga betydelsen av "Jakobs stege"  22 

Inbjudan att lyfta våra själar i tystnad, 

 att höra Guds röst28 

 Den fria viljans beslut och Guds vägledning36 

Instruktion 132 

Guds ord är som ett frö, 

 som har många hinder för groning  4-6 

De gudomliga lärdomarna sedan 1866 öppnades upp 

 den heliga andens tidsålder  14-23 

Vi lever nu i en tid av smärta, den 

 Bitterhet och prövningar  44-46 

Gud har skapat hemmet från början, 

 som består av man och kvinna  47-48 

 Kristi andliga återkomst och hans budskap  50-58 

Instruktion 133 

 Kristus avslöjar orsaken till vårt jordiska liv  2 

 Gud är ande, men ändå närvarande i sin skapelse  5 

 Kom till mig, ni som arbetar och är tungt belastade  9 

Gud kräver inte övermänskliga offer i 

 Hans succession  55-58 

 Om hur en lärjunge av Herren dör  61-62 

 Be när människor i krig förstör sig själva  63-70 

 Att tjäna ─ en av lärjungarnas viktiga uppgifter74 

Instruktion 134 

Tydlig uppmaning till de andligt uppvaknade lärjungarna, 
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 Att sprida den gudomliga mästarens undervisning  3-17 

 Detta är en tid av prövningar  22-33 

 Tankar om reinkarnation  41-43 

 Undervisning om livet i allegorin  49-52 

 Gud besöker oss inte, för han bor i oss ....  54 

 Om tro och barmhärtighet  55 

 Varför finns smärta i våra liv?   57 

Instruktion 135 

 Mänsklig rättvisa är inte bara1-4 

Jordens undergång är inte nära förestående, men den 

Denna värld av fel och synder kan inte störtas genom att 

 Att försegla ljuset i den tredje eran  5-7 

 Kristus förklarar det andliga Israels utveckling  10-16 

Noa, Josua och Moses vittnade om sina 

 Myndighet över naturens krafter  17-20 

Kristi budbärare blir grupper av människor 

 Möte med märkliga andliga sekter  21-28 

Kristus förklarar den andliga och mentala utvecklingen 

 människan  36-49 

De tre värdekomponenterna i vår varelse: Anden, 

 Själ och kropp  41 

Den himmelske Fadern visar och förklarar i förväg sin 

 Planer som han har med sina barn i framtiden  52-67 

Instruktion 136 

 Om tron  1-10 

 Uppmaning till andlighet  11-21 

Om Mexikos historia, Guds land 

 utvalda för hans manifestationer  22-30 

Kristus jämför sin födelse och sin undervisning 

i den andra tidsåldern med hans andliga ankomst och 

 Förmanar oss att utveckla de andliga gåvorna  31-55 

1950 Kristus avslutar sina kungörelser genom att 

 Röstbärare, men hans inspiration fortsätter  56 

Efter den stora reningen kommer de religiösa gemenskaperna att vara 

 och sekter försvinner, endast Kristi undervisning finns kvar  57 
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Kristus förklarar att "Fader vår" i dag är andligt 

 att be och inte längre med läpparna  64 

Gud finns inte inom människan, eftersom alla varelser och alla 

 hela skapelsen är inom Gud  71 

 Vår utveckling gör det möjligt för oss att höja oss andligt  73 

 Den gudomliga lagen i de tre tiderna  79 

Instruktion 137 

Den gudomliga Andens ljus visar oss den 

 Vägen till Fadern  1 

Om alla uppfyller de krav som deras religion ger dem, 

han kommer att finna frälsning  2 

Hur vägledde Gud sitt folk före lagen? 

 Var Moses närvarande?   12-14 

 Kristus uppmanar oss att förandliga våra liv15-22 

Kämpa förgäves mot den gudomliga läran, 

 eftersom den bryter igenom  23-27 

Andliga konfrontationer och omvälvningar 

markerar slutet på en tidsålder 

 och början på en ny  28-36 

Tiden närmar sig när mänsklighetens verk kommer att vara 

 bedömas i samvetets ljus37-40 

 Kristus påminner om det sista krigets stora lidande  43-48 

Symbolen för "molnet" och den andliga 

 Kristi återkomst  56-66 

 

Anvisning 138 (utfärdad 1945) 

 Genom bönen har vi kontakt med Gud  1~-5 

Gud uppfyllde alla de löften han gav Israels folk. 

Och han skall också göra dem som är andliga för Israel. 

 uppfyllde  9-11 

 Den stora andliga uppgiften för profeten Elia12 

De smärtsamma prövningarna är läkande för våra liv 14-17 

 Kampen om idéerna kommer att bryta ut  34-35 

Gud lät alla symboler försvinna för att undvika avgudadyrkan. 

 för att förhindra  36-37 
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Israel måste upphöra med splittringen för att kunna bli en välsignelse. 

 att vara för hela mänskligheten  38-41 

Kristi läror kommer att övervinna fiendskapen. 

 mellan ande och materia . .  51-52 

 Kristi förbindelse med oss efter 1950  74 

Kristi varning till mänskligheten: Den dagen 

 Hans rättfärdighet har kommit nära  77-79 

Instruktion 139 

 Bön och andlig kamp för fred1-9 

Konflikter mellan idéer och övertygelser 

 fällande domar13-16  + 33 

 De falska Guds budbärarna uppträder17 

 Den väg som Guds barn ska vandra  30 

 Den mänskliga andens uppvaknande  34-41 

Materialismen är fel väg ─ den andliga läran om kärlek 

 visar den sanna vägen  42-49 

Hela universum betraktades som en gudomlig 

 Lärarinstitut som skapats  50-51 

 Att göra gott ─ utan att förvänta sig belöning  56-58 

Undervisning 140 

Det är först när materialismen i oss har utplånats som vi kan 

 vi går den andliga vägen  1-8 

 Kärleken är den lag som styr livet  9-13 

Andarna hos Guds sanna barn har ett uppdrag. 

 bevarats sedan skapelsens början . .  19-20 

 

Sanningen om Maria som Jesu mänskliga mor 

 och som alla människors andliga moder42-52 

Kristi förmaning: Bekänn modigt hans läror 

 och sprida dem med kärlek  57-67 

Instruktion 141 

Bönens väsen är inte vackra ord, 

 men rena tankar från hjärtat ....  2 

Kampen för livet måste vara det, för den är en del av 
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 av undersökningarna om vår återlämning  3-8 

Två viktiga händelser under denna epok är: 

 de gudomliga manifestationernas början och slut  12-16 

 Kristus förklarar den andliga synen  21 

 Guds Ande leder oss in i all sanning  22-27 

 Maria, den gudomliga ömheten som blev kvinna  64 

 Gudomliga tankar om smärta och prövningar  66-68 

 Den skenbara och den sanna freden  69-72 

 Kristus avslöjar vårt andliga uppdrag85-88 

Instruktion 142 

Kristi ord är mat för anden 

 och förvaltning av samma  2-12 

Olika typer av gudomliga meddelanden till oss 

 vid olika tidpunkter och tillfällen13-20 

Det är andliga miraklers tid, inte längre. 

 materialet  22-23 

Uppdraget för röstbärarna (eller munstyckena) 

 Guds  27-29 

Vi får inte föreställa oss Gud i någon form, 

 men känna honom  30 

 Vår uppgift är att välsigna alla och allt31 

 Om rätt bön  37-38 

 Kristus talar om sin andliga återkomst48-52 

Frestelsen anar att tiden närmar sig, 

 som den är knuten till  53 

 

Inom spiritismen bör det inte finnas några pastorer eller 

 Präster ger  57 

Om man iakttar det dubbla kärleksbudet skulle man 

 Ge världen fred och välstånd69 
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