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Notering om denna fråga: 
 

Denna volym har bearbetats troget för översättningsprogrammet https://www.deepl.com/translator 

DeepL, ProVersion, som översätter till 12 språk.  

Hittills har följande volymer översatts med den: Status: december 2020 

 

Tredje testamentet  

Från det tyska originalet till de olika språken:  Nederländska, polska, ryska, portugisiska, 

portugisisk-brasilianska,. Följs av: Japanska och kinesiska 

Det fanns hittills på följande språk: Tyska, engelska, spanska, italienska, franska  

Boken om det sanna livet 

Från det tyska originalet på engelska: volymerna IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - de övriga fem 

volymerna fanns redan på engelska. 

Ytterligare översättningar kommer att följa.  

 

Det är Herrens vilja att göra dessa verk tillgängliga för alla människor utan kostnad. Det är inte hans 

vilja att sälja detta verk för pengar. Alla tillgängliga volymer kan laddas ner som PDF-filer gratis från 

Internet.  

Det är också Herrens vilja att sprida sitt ord över hela världen. Detta kommer att ske i samband med 

vittnesmålet om mitt eget spiritualistiska exempel. Därför finns alla 6 volymer av mitt personliga, 

spiritualistiska exempel som hittills publicerats på min hemsida för gratis nedladdning av PDF-filer, 

liksom 5 poesiböcker på tyska och engelska, som bygger på boken om det sanna livet.  

Herren kallade mig till sin tjänst 2017. Jag har skrivit in denna historia i de sex ovan nämnda 

volymerna, med angivande av datum för varje volym. Den innehåller många drömmar, visioner, 

hemligheter som Herren har uppenbarat för mig, profetior och förutsägelser om aktuella händelser i 

världen. Det är en väckarklocka för mänskligheten och för mig en fas av rening och uppstigning och 

återvändande till Faderns famn.  

 

Mitt namn Anna Maria Hosta är ett andligt namn som Herren uppenbarade för mig 2017.  

Hosta, berättade Herren för mig, har följande betydelse:  

Hos... (min mans efternamn) - Hos - t.... (värd, livets bröd, Guds ord) och  

Hos...t...A (A för mitt namn, Anna)  

Mitt civila namn har ingen betydelse, eftersom det är Herrens vilja att ordet ska röra hjärtan och att 

dessa ska orientera sig mot ordet, inte mot budbäraren. Budbäraren är bara bärare av ordet och detta är 

Gud själv. Den är kärnan i alla Guds egna erfarenheter med de varelser som han har skapat, och den är 

till för deras undervisning så att de kan studera den för att rena och fullända sig själva i syfte att 

återvända till Gud och återinträda i Faderns famn.  

 

Anna Maria Hosta 

Fredsriket Kristus på jorden 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  

E-post: a.m.hosta@web.de  
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Förord 
I alla tider har Skaparanden talat till sina skapelser på olika sätt. 

I den "första tiden" gjorde Fadern sig känd för sina barn i direkt form genom samvetet, och dessutom 

talade han genom munnen på budbärare, guider och profeter. Herrens tjänares förutsägelser och 

uppenbarelser tillkännagav en uppåtgående utveckling av den mänskliga anden och Mästarens ankomst. 

I och med Jesu födelse i Palestina började den "andra epoken" då "Ordet" inkarnerade i det gudomliga 

barnet för att tala till mänskligheten: "Jag är vägen, sanningen och livet". Under de 33 år som Jesus Kristus 

levde bland människorna vittnade han om sitt gudomliga ursprung, och för att förbereda sina lärjungar på 

sin avfärd sade han att han skulle återvända, men inte i köttslig gestalt, utan i moln, symbolen för det 

andliga, omgiven av sina änglars skaror. 

Den 1 september 1866 började den "tredje tiden" med det som hände i Mexiko, det förutbestämda 

landet i väst. Där skedde uppenbarelser från Anden om den mänskliga tanke- och talförmågan, som 

oåterkalleligen upphörde den 31 december 1950, så att människorna efter denna förberedelseperiod skulle 

bli kapabla till en mer fulländad form av direkt dialog mellan den mänskliga anden och den gudomliga 

anden och med den andliga världen i allmänhet. 

För manifestationerna av den utlovade Frälsaren och hans änglar använde sig Herren, enligt sin högsta 

vilja, av mänskliga redskap, de som han själv valde och förberedde och genom vars intellekt den 

gudomliga andens strålar gav sig till känna. 

Under de sista cirka 20 åren av uppenbarelseperioden, med början omkring år 1930, antecknades de flesta 

av Herrens läror i stenografi. Den rikliga undervisningen, doktrinerna, profetiorna, uppenbarelserna etc. 

ägde rum på många olika mötesplatser som hade bildats över hela landet. En liten grupp som tidigare hade 

fungerat som "röstbärare" och som agerade på en tydlig instruktion från den gudomliga Anden, 

sammanställde 12 volymer av 366 av de förkunnade lärorna. De gav dem titeln: 

"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" på tyska: "Buch des Wahren 

Lebens".  
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En hälsning från Mexiko 
För att ge läsaren en uppfattning om hur manifestationerna av den återkommande Kristus i Anden ─ 

som först förbereddes av Elias' Ande ─ ägde rum i Mexiko mellan 1866 och 1950, följer här en hälsning 

till tyskarna från en mexikan som själv var ett redskap för "Ordet". Han är mänskligt sett av enkelt 

ursprung, började sitt liv som tjurfäktare, tjänade sedan sitt dagliga bröd som fotograf för sig själv och sin 

familj och levde enkelt och under blygsamma förhållanden. 

"Jag hade just fyllt 21 år. I flera år hade jag varit instängd i mitt hem på grund av en mycket besvärlig 

hudsjukdom som hindrade mig från att njuta av solen och frisk luft ens för några ögonblick. 

Under dessa år av ensamhet, som kändes som en evighet för mig, desto mer eftersom jag befann mig i 

ungdomens gryning, där man följer de mest fåfänga drömmarna, drabbades jag inte minst av en kris av 

otålighet och förtvivlan. Jag måste erkänna att endast det välvilliga stödet från mina föräldrar och syskon 

gav mig moraliskt stöd under denna prövning, tillsammans med det svaga hoppet, naturligtvis, att jag en 

dag skulle återfå min hälsa. 

Många läkare tog sig an mitt fall och jag utsattes för otaliga behandlingar - utan resultat. Jag minns 

bara att min hopplöshet växte efter varje misslyckande. 

När min isolering, min tystnad och min ensamhet blev alltmer outhärdlig tog jag min tillflykt till bönen 

och märkte att min ande där fann en outsäglig frid och att det i mitt hjärta uppstod en föraning om att jag 

inom kort skulle få se mig befriad från min fångenskap. 

Mina böner blev mer och mer utdragna och min andliga koncentration fördjupades. Jag försökte 

meditera så ofta som möjligt, för så länge jag fortsatte att be, var jag fri från allt lidande. När lyckan sedan 

var över och jag föll tillbaka till verkligheten i mitt ensamma, tysta och enhetliga liv, hade jag alltid en 

känsla som om jag kom från en annan värld där min ande hade stärkts och inspirerats. Här måste jag säga 

att jag formade mina böner utifrån ogenomtänkta idéer. Jag kommer aldrig att glömma hur jag under 

sådana hänryckningar förlorade begreppet tid och det fanns ögonblick då allt som omgav mig försvann. 

Jag minns dock att jag under min barndom - från ungefär 12 års ålder - utan att kunna förklara det för mig 

själv, nästan dagligen befann mig i ett slags själens frigörelse som varade i flera minuter, under vilka jag 

var tvungen att agera som en automat, kanske styrd av det undermedvetna. Det fanns aldrig den minsta 

svårighet så länge detta märkliga tillstånd varade. Märkligt nog var jag först rädd för det, men så 

småningom blev jag bekant med det och fenomenet intensifierades med tiden. 

Min sjukdom nådde sin höjdpunkt. Ibland kändes det som om min hud brann av en inre eld som 

ingenting kunde dämpa. Samtidigt blev mitt utseende mer och mer bedrövligt. 

En dag dök min far upp och berättade att han hade hört den gudomlige mästarens ord från en enkel 

man som verkligen var en av Guds utvalda. Det var på en fattig mötesplats i en avlägsen del av Mexiko. 

En god vän, som länge hade beundrat dessa kungörelser, hade tagit med sig honom. 

I ett ögonblick hade jag vissheten att det var HAN, Mästaren, som talade med hjälp av mänsklig 

uppfattning för att närma sig folket i sökandet efter dem som hungrade efter ljus och törstade efter rättvisa. 

Det mirakel som jag hade väntat på dag efter dag stod framför mig. HAN, som jag så ofta hade talat 

med under mina smärtsamma timmar, var nu mycket nära mig och väntade på mig för att ge mig 

återhämtning av kropp och själ. 

Jag följde Herrens kallelse! Det var söndagen den 14 februari 1934 som jag för första gången gick in i 

det ödmjuka mötesrummet, ett av många där det gudomliga budskapet kunde höras. Jag blev mycket 

imponerad av den självrannsakan och den djupa koncentration med vilken de närvarande förberedde sig 

för att invänta den "gudomliga strålens" ankomst som skulle inspirera den inre hörseln hos "ordbäraren" 

som sedan skulle överföra det himmelska ordet. 

"Ordbäraren" eller "verktyget" vid detta tillfälle var en kvinna. En enkel kvinna av, man skulle kunna 

säga, vanligt utseende och blind från födseln. Jag måste erkänna att hennes utseende inte gjorde något 

särskilt trevligt intryck på mig. Desto större var därför min förvåning när hon öppnade läpparna för att 

höra en predikan med ett sådant djup, en sådan förundran och en sådan visdom som man knappast kan 
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föreställa sig. Den framfördes med en ljuvlig röst full av överraskande böjningar som gav budskapet en 

djupt imponerande och gripande accent. 

Under det fortsatta förkunnandet glömde de närvarande helt och hållet talarens närvaro för att höja sig 

till andens regioner och fullt ut njuta av den gudomliga instruktionen. Men om någon under förkunnelsen 

råkade öppna ögonen och observera talaren, kunde han se hur denna fattiga och vanliga varelse hade 

förvandlat sig själv genom att höja sitt sinne, ja, hur en stor skönhet och ett vördnadsbjudande majestät 

strålade ut från honom i sådana ögonblick. 

Det gudomliga ordet flödade från hennes läppar som en outtömlig flodvåg, en timme, två timmar, tre 

och mer. Det hela kom utan att vackla, utan avbrott, felfritt och utan att den minsta trötthet visade sig eller 

att rösten blev hes eller spröd. Tvärtom, ju längre rallyt pågick, desto mer perfekt verkade inspirationen 

bli. 

Den gudomliga mästarens närvaro var så stark i dessa stunder av kommunikation att man kände hans 

närhet och vänskap på ett påtagligt sätt. Han talade till alla hjärtan! Han läste av de närvarande personernas 

mest dolda tankar och berörde lyssnarnas mest hemliga fibrer, och det utan att såra eller anklaga någon. 

Var och en kände i sitt hjärta vilka ord som Mästaren riktade till honom med kärlekens och visdomens 

sökande blick. 

Den gudomliga kommunikationen fick olika toner och färger på ordbärarens läppar. När Herren talade 

som Fader förmedlade rösten ömhet, förlåtelse och smekning; När Herren talade som Mästaren blev rösten 

djup och vis, och när han talade som Domaren fick Ordbärarens röst en ton av oändlig auktoritet och makt, 

med en rättvisa och gudomlig iver som var så slående att den verkligen förödde lyssnarna och tvingade 

fram tårar av ånger och fick dem att besluta sig för att ångra sig och göra bättring. 

Jag kände mig väldigt liten inför en sådan storhet och som den allra sista av de samlade. I min 

okunnighet trodde jag att Herren inte hade lagt märke till min obetydliga närvaro. Jag fick dock snart 

övertyga mig själv om mitt misstag och lära mig att mästarens blick upptäckte alla. Efter flera månader av 

täta besök, där jag inte hade något annat syfte än att njuta av den andliga festen, blev jag kallad av Herren 

en oförglömlig eftermiddag. Det var den 9 augusti 1934 som jag, utan att komma ur min förvåning, blev 

märkt och smord för att tjäna det gudomliga ordet som ordbärare. 

Den djupaste rörelsen, de ädlaste och mest avgrundsdjupa känslorna grep mitt hjärta i detta suveräna 

ögonblick. Vad skulle jag i detta sublima ögonblick kunna vägra den som har obegränsad rätt över sina 

skapelser? 

Mitt öde var utstakat. Sedan den dagen har jag inte levt annat än att ägna mitt liv åt en sådan svår och 

känslig tjänst. 

Några månaders förberedelser, som samtidigt ledde till min fullständiga fysiska återhämtning, tjänade 

till att utbilda mig till talesman för den gudomlige Mästaren, som jag gav mig själv med kropp och själ 

från den stunden till den 31 december 1950, då Gudomens ljus upphörde att manifestera sig i denna form. 

Om vi, som var bärare av ordet, skulle åta oss att berätta om erfarenheterna, intrycken och lärdomarna 

under dessa år av oförglömlig kamp inför de flockande folkmassorna på de olika mötesplatserna utspridda 

över hela vårt land, skulle vi vara tvungna att fylla hela volymer, för vår karriär har varit en oavbruten 

följd av de mest fantastiska händelser, och det skulle vara omöjligt att återge dem på det begränsade 

utrymme som står till min förfogande här. 

Men det är ytterst viktigt att betona att vi inte hade någon annan bok för vår förberedelse än det ord 

som flödade från våra egna läppar. För inget inflytande av något slag skulle komma in i våra sinnen så att 

vi kunde ta emot det gudomliga budskapet med största trohet. Om vi förblev ödmjuka, så utmärkte Herren 

oss i kärlek och nåd inför sitt folk. Men om vi en gång lät fåfänga eller själviskhet styra oss, så berörde han 

oss med sin rättvisa genom att dra tillbaka sin inspiration från oss för en tid för att visa oss att utan honom 

kan vi inte göra någonting, för utan honom är vi ingenting. 

Sedan Mästarens sista meddelande i slutet av 1950 har jag aldrig mer känt någon av de märkliga 

förnimmelser som jag burit med mig år efter år under utövandet av uppdraget som Ordbärare. 

Från och med den dagen ägnade sig en stor grupp bröder åt att samla in så många manifestationer och 

uppenbarelser som möjligt som Herren hade gett oss och som lyckligtvis hade skrivits ner. Från dem 

sammanställdes en bok som skulle göras tillgänglig för allmänheten och som fram till nu har varit den 
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källa från vilken mänskligheten kan dricka sanningens vatten, som Mästaren lämnade till människorna i 

denna och framtida tider som en gåva av kärlek, ljus, rättvisa och fred. 

Ett vittnesmål har begärts från mig, som oförtjänt var talesman för Mästaren under hans manifestation i 

denna form, och jag har försökt att göra det med dessa rader. Jag har gjort det med all den uppriktighet 

som jag är kapabel till, med den innerliga önskan att detta vittnesbörd skall tjäna som en sporre och uppnå 

att inspirera förtroende och tro hos dem som tar denna bok i sina händer, vilken innehåller budskap som 

den gudomlige Mästaren i sin godhet har uppenbarat för mänskligheten i denna tid genom medlare som är 

lika enkla som de är ovärdiga. 

Samtidigt sänder jag från djupet av min själ en broderlig hälsning i Herrens namn till mina bröder och 

systrar i Tyskland, vars underbara andliga uppvaknande Mästaren visade oss genom sina mänskliga 

medlare." 
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Instruktion 143 
1 Jag stärker er ande så att ni kan stå emot den kommande striden, för det kommer att bli en stor strid 

mellan ideologier, doktriner och trosbekännelser. Jag säger er i sanning att när förföljelsen av 

andlighetsivrarna börjar kommer nya apostlar att uppstå fulla av tro och mod. Det är de som kommer att 

förkunna att jag verkligen har varit med er i denna tid, och de kommer att bli pionjärer och profeter i sina 

nationer. Bland dem kommer de som skriver ner mina inspirationer, som förstår mina läror och ser andliga 

visioner att dyka upp. 

2 I den tiden kommer jag att uppenbara mig i män och kvinnor, i ungdomar och barn och i gamla 

män. 

3 Hela världen kommer att få uppenbarelser, manifestationer och syner, för det står skrivet att alla 

ögon ska skåda mig. 

4 Jag har gjort mig påmind på vetenskapsmannens arbetsplats, och min närvaro har förvånat honom. 

Jag har överraskat krigsarméerna mitt i striden genom att stoppa deras framfart med hjälp av naturens 

krafter. Jag har visat mig genom att utgjuta min barmhärtighet över de eländiga hemmen där det inte fanns 

något mer bröd. En yngling kom till husets dörr och bar i sina händer en brödlimpa, och männen och 

kvinnorna undrade: "Vem är det?" 

5 Studera mitt arbete, lärjungar, för ni måste vara starka så att ni, när alla synliga och osynliga 

element rasar, kan vittna om min kärlekslära. Sju gåvor har jag anförtrott er i denna tid för att ni ska kunna 

utveckla er ande och fullfölja ert uppdrag:  

Här har vi ledaren, grundstenen, röstbäraren, den kraftfulla, searen, guldfjädrarna och pelaren*. Men det är 

inte första gången som jag ger dessa gåvor till Israels folk. Till och med när ni korsade öknen för att söka 

efter det utlovade landet gav jag er samma gåvor. Moses var en vägledare, samtidigt som han förmedlade 

mitt ord och visade min vilja för folket. I hans händer lade jag hörnstenen i min lag, som är grunden för 

det tempel som ni ska bygga i era hjärtan. Juda stam var den starka pelaren som stödde massornas mod 

och självförtroende. Levis stam var den legion av andliga arbetare som fick hjälp av mig att hålla tron på 

Herren vid liv. Historia, profetior och uppenbarelser skrevs ner av utsedda händer, och genom min 

inspiration såg profeterna framtiden med Andens ögon. 
* 1. ledaren: församlingens ledare. 
2. Grundstenen: en erfaren, rådgivande äldre person. 
3. Röstbäraren: en sändare av manifestationerna. 
4. Fullmaktshavaren: Särskilt ansvarig för att bota de sjuka. 
5. Searen: En person som är särskilt begåvad med den andliga synens gåva. 
6. Guldfjädrarna: De som ansvarar för att skriva ner (stenografisk avskrift) tillkännagivandena. 
7. Pelare: Sju beprövade äldste i församlingen. 
Se också: instruktion 246, 31 (i volym 9), enligt vilken ledarna från den tiden kommer att vara de sista. 

6 Det finns inga nya gåvor för din ande just nu, du har burit allt inom dig sedan det ögonblick då du 

uppstod från mig. 

7 De dagar närmar sig då jag kommer att avslöja för er de stora läror som ni hittills inte har känt till, 

för det kommer inte att vara människor som avslöjar dem för er. Det är sant att det i varje religiöst 

samfund finns budbärare från mig, men det kommer inte att vara de som öppnar min skattkammare, och 

ännu mindre kan det vara de som, utan att vara ämnade för denna uppgift, har tagit på sig den av egen fri 

vilja. De som jag har skickat ut för denna tjänst har visdom genom inspiration. De som inte är mina tjänare 

har tagit kunskap från böcker. Medan vissa ber och älskar*, läser och studerar andra, men aldrig kan sinnet 

nå den höga visionen i anden**. När de förstnämnda talar övertygar, skakar, smeker och helar de. De 

senare förvånar och får oss att beundra, men de tröstar och räddar inte. 
* Tillägg inom parentes i texten har också lagts in av översättarna. 

** I den nuvarande spanska originaltexten görs ingen skillnad mellan begreppen ande och själ. Där är det alltid 

"espiritu" = ande. På tyska är det ofta lämpligare att använda begreppet själ och ibland oumbärligt. Om det 

verkade lämpligt, t.ex. för första gången i en undervisning, eller om båda termerna skulle ha sitt berättigande i en 

viss mening, men översättaren efter övervägande bestämde sig för termen själ, påpekas detta i en fotnot ovanför 

denna anmärkning. (Se även: Tillägg i volym II) 
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8 Var ödmjuk, lärjungar, arbeta utan att förvänta er en belöning. Var glada i kärlek och i vetskapen 

om att ni är älskade av er himmelske Fader. Föreställ dig inte din belöning, för den kan aldrig gripas av 

ditt sinne. 

9 Återigen säger jag till er: Förbered er. Ni vet inte om jag inte kommer att överraska er med stora 

avslöjanden i år. Ljuset från det sjätte inseglet lyser upp dig vid denna tidpunkt, och det är bra att du lär 

dig innehållet i detta mysterium nu. Jag kommer att förklara dessa lektioner genom mina röstbärare. 

10 Johannes, min apostel, hörde och skrev ner vad han såg i syner utan att förstå dem. Profetens 

välsignade hand lämnade mina löften och uppenbarelser beskrivna i allegorier. Och i denna tid ger jag er 

förklaringen till dessa ord och inspirationer, för jag är den enda som kan göra det. Men för att jag ska 

kunna förmedla detta ljus till er och för att ni ska kunna förstå detta ord, renar ni er, vakar och ber. 
* I regel bredvid inbjudan att be ─ även först. 

passage ─ den ofta förbisedda "Watch". Det ska förstås på flera sätt: För det första påminner det om Jesu begäran 

till tre av sina lärjungar under den svåra timmen i Getsemane strax före gripandet att hålla sig vakna (Mt 26:36-46 

m.fl.). Det är också en giltig begäran att delta i andras öden med ett vaket medvetande på ett välvilligt och därmed 

stödjande sätt, vilket också görs i förböner. Dessutom innebär det också en andlig vakenhet, en ständig beredskap 

att vara uppmärksam på andens och samvetets ofta tysta och svaga impulser, att bli medveten om dem i tid och att 

tänka, känna och handla utifrån en inre impuls av nästakärlek och barmhärtighet; att inte låta sig bestämmas av ett 

egoistiskt, kärlekslöst intellektuellt tänkande, vars beslut, sett ur en högre andlig synvinkel, är felaktiga, dvs. 

skadar själen, vilket man vanligtvis inser först i efterhand, när konsekvenserna blir synliga. Genom kontemplation 

eller meditation ─ särskilt inre, mentalt och även känslomässigt ─ kan man öva sig i lugn och uppmärksamhet, så 

att tankar och intuitioner från den här världen och från livet efter detta, med sina effekter på känslor och 

handlingar, omedelbart blir medvetna och kan kontrolleras. (Se även: instruktion 146, 60) I detta ljus bör man 

också se de delvis motsägelsefulla studierna om effekterna av skrift och bild i olika medier, från serietidningar till 

tv och internet, särskilt bland barn och ungdomar. Att vara vaken innebär att vara uppmärksam, vilket också 

innebär att vara mottaglig, både i förhållande till omgivningen och vår nästa, och i den inre andliga 

kommunikationen, att känna vad Guds vilja är (samvetets röst/inspiration). I detta sammanhang bör man också 

nämna drömmarna, som kommer in i medvetandet genom minnet, och det är till och med möjligt att följa med 

dem under den vanliga sömnen med ett slags vaket medvetande, d. 
dvs. att vakna när kroppen sover. Drömmarnas betydelse som en möjlig källa till djupare insikter framgår av andra 

avsnitt i läran (t.ex. U. 159, 3; U. 162, 4; U. 167, 47) samt av bibeltexter. De är också beroende av själens 

utveckling och andlig upphöjning eller attityd (U. 100, 30). 

11 Sannerligen säger jag er att om ni ännu inte har hört högre läror är det bara för att ni har saknat 

höjd och renhet. Gör er värda att genom välgörenhet ta emot de sidor som de sju seglens bok innehåller i 

era hjärtan. 

12 Jag kommer till mina barn för att lära er dygd så att er ande blir stark och ni kan besegra de 

frestelser som är köttets böjelser. Öppna dina andliga ögon och se de många saker som jag har i min 

skattkammare för dig. 

13 Jag bearbetar era hjärtan med mitt ord så att ni blir en del av min Heliga Andes tempel. 

14 Älskade människor: Mästaren ger er undervisningen, och i dess innebörd finns ljuset som lyser upp 

er ande. 

15 Ni lyfter upp er själva till mig i er bön, i vetskap om att ni genom den kommer att bli hörda av er 

Fader, som kommer att ge er styrka och hjälpa er att bära ert kors, likt Simon av Cyrene. 

16 I mitt ord hittar du skölden och det lysande vapnet för att besegra i din kamp. Jag förbereder er så 

att ni genom att utveckla er själ och utveckla era andliga gåvor kan motstå frestelser. 

17 Lev vaket, älskade människor, agera som de kloka jungfrurna i den liknelse som gavs till mina 

lärjungar i den andra eran. Var som dem, med brinnande lampor, så att ni alltid kan sätta er tro och ert 

hopp till mig. I er finns den helgedom som jag har förberett med stor kärlek i denna tredje tidsålder. Ni är 

mina ords väktare, och jag har förvandlat varje sinne och hjärta till en källa av kärlek, dygd och läkande 

balsam, som likt kristallklart vatten kommer att flöda bland mänskligheten. 

18 Stor är din glädje, Israel, eftersom du har upplevt att du kunde ge tröst åt sorgsna hjärtan och att de 

som var nedböjda av smärta kände sig uppmuntrade av ditt ord när du hade blivit utrustad. Välsignade är 

ni som fullgör er uppgift på detta sätt. Fortsätt att kämpa för att föra min barmhärtighet till folket. Jag 

kommer med mitt ord för att uppmuntra dig i denna kamp. Jag lär er att bygga upp och återställa det som 
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mänskligheten har förstört med tiden genom sin materialism. Din ande känner till de tider som den lever i, 

den lär sig att bättre och bättre stå emot de prövningar som den möter på sin väg eftersom dess tro och 

kärlek till mitt verk är stor. 

19 Älskade barn, jag kommer att ge er er belöning när er kamp är slut. För närvarande vet ni inte när 

eller hur detta kommer att ske, men sannerligen säger jag er att mitt ord kommer att ske och jag har 

erbjudit er löftets land där ni kommer att uppleva lycka, uppfriskning och lycka. Du kommer att känna min 

frid fullt ut, för då har din ande vunnit segern. 

20 Jag visar dig än en gång den väg som din ande måste vandra; på den finns mitt ljus, mina dygder 

och de andliga ideal som du måste vandra på din väg. Jag har kommit just nu med ett flammande svärd - 

inte för att döda anden, utan för att bekämpa det mörker som har spridit sig runt omkring er. 

21 Se, detta är kraften i mitt ord, som jag uppenbarar inför er i kärlekens verk! Med den vittnar jag om 

mig själv. Jag utför mirakel i varje hjärta för att förvandla er till ljusets barn, för er Fader är Ljuset och den 

oändliga Visdomen. Till var och en ger jag mitt ord, som är lag. Men inse att jag inte tvingar dig med min 

makt att lyda den och se i mitt ord ett gissel som sårar ditt hjärta. Vet ni inte att jag som Fader inte vill att 

mina barn ska ha ont? Inse att jag renar er genom min undervisning och läker er från de sår ni för inför 

mig; och om mitt ord dömer er för ett ögonblick är det för att jag är perfekt rättvis och därmed skonar jag 

er den smärta ni skapar för er själva när ni glömmer att uppfylla min lag. 

22 Jag vill att du ska vara andligt fri. Men fall inte in i den utsvävningar som kroppen stimulerar dig 

till, för jag har anförtrott dig den för att den ska vara det villiga redskap som stöder din själ i dess 

uppåtgående utveckling. Men den har blivit slav hos den som den borde styra. Jag undervisar er med mitt 

ord så att ni inte låter er ryckas med av era passioners storm och så att ni vet hur ni ska kontrollera er 

själva. 

23 Mitt folk, älska och vittna om mig i alla era verk. Praktisera dygderna och sprid mitt ljus. Jag låter 

den flöda in i din ande och ger den näring med det eviga livets bröd; den frossar i livets frukt, den tar emot 

min visdom. Detta är kärnan i mitt ord. Du har förberett era hjärtan som en ren kalk, och i den låter jag 

mitt blod flöda droppe för droppe. 

24 Mitt folk, förstå den allegoriska innebörden av mitt ord och bli uppfriskade av det. 

25 Dina materiella ögon kan inte se mitt strålande ansikte, men du förstår mig tack vare det ord som 

din ande tar emot. Mitt ord är den vibration som ger rytm åt allt som skapats så att allting är i perfekt 

harmoni. På så sätt kommer din ande att ge efter för kraften i mitt ord så att du kan nå frälsningens port 

och sedan det förlovade landet. 

26 Här är min närvaro! Se min Andes kraft, som blir lag i er, en lag som säger till er: Älska varandra. 

Med denna osynliga lag förenar jag alla mina barn. Jag kommer att låta kärlekens låga flamma brinna upp 

från alla hjärtan så att alla kan smälta samman till ett ideal. 

27 Er Mästare ger er det budskap om fred och frälsning som ni har väntat på så länge. Endast jag kan 

hjälpa dig med min undervisning för att hitta den väg som leder dig till det andliga hemmet. 

28 Du hör mitt ord genom mänskliga läppar. 

29 Vad behöver du för att gå vägen till förandligande? Om du har kärlek kommer du att stiga mycket 

högt, och om du litar på mig kommer du inte att snubbla i ditt liv, och förmågorna att läka, tala och 

övertyga som finns inom dig kommer att utvecklas, och allt detta kommer att tjäna din andes utveckling. 

30 Ni kan alla följa mina fotspår, för ni är alla utrustade för att stiga upp och nå mig. Vem har sagt att 

vissa kommer att nå dit och andra inte? 

31 Jag har inte skapat andar med olika hierarkier; de är alla skapade på samma sätt, och ni har alla 

min gudomliga smörjelse. Men idag är ni inte alla lika rena som ni var när ni skapades, och det är därför 

jag säger till er att ni måste rena er själva. För jag vill att det som utgår från era hjärtan ska vara rent, att ni 

lyder mina ingivelser, så att ert arbete är osjälviskt och er rättfärdighet återspeglas i alla era verk. 

Själviskhet och avund är inte uttryck för en upphöjd ande. När ni har renat era hjärtan så att de kan ge plats 

åt ljuset, då kommer ni att vara beredda att göra mitt arbete känt, och först då kan ni bli sanningens 

sändare, siare och profeter. 

32 Min universella stråle upplyser människornas ande, renar och höjer dem, för jag vill att ni ska stå 

över det rent mänskliga och göra mirakel så som jag har lärt er. 
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33 Kom ihåg att jag är välvillig och att jag inte har dömt dina verk. Jag ger er min hjälp, jag kommer 

till hjälp för dem som lider, för dem som har gått vilse, och jag fördömer dem inte, för de kan fortfarande 

ångra sig och undvika nya fall. Jag har inte avslöjat någon, jag har bara utrustat er ande så att ni kan känna 

er ansvariga för var och en av era handlingar och så att ni kan resa er upp genom att gottgöra era 

överträdelser och hädanefter bygga på fast mark. 

34 Laga de sjuka genom tro och kärlek. Utveckla era förmågor så att ni kan veta med hur många 

nåder jag har förberett er och ni kommer inte att säga att det jag ber er om är bortom er förmåga. 

35 Önskar uppriktigt min närvaro, och gå iväg full av styrka och predikande av kärlek. Lär ut med 

bevis och visa att kärlek kan återställa hälsan hos en sjuk person, eftersom det är det mest kraftfulla 

botemedel som människan känner till. 

36 Lyft upp din ande och tänk på de miljontals sjuka människor i världen, och häll din böns balsam 

över dem alla. 

37 Kristus är inte död; han lever i evighet för att ge liv och uppståndelse åt själar. Om du har kommit 

till mig med lidande, och när du lämnar denna mötesplats söker din smärta och inte finner den längre, så 

beror det på att du har utforskat mitt ord och i det funnit den helande balsam som har återställt dig till 

hälsa och frid. 

38 Jag har kommit i denna tid för att visa er min lag trots människornas otro. De som jag har valt att 

bilda mitt apostelskap med dem har trott när de hörde mitt ord, och deras tro är orubblig. Men de som efter 

att ha hört mig har gått bort och som förnekar att det är jag som ger mig till känna, bär redan fröet av min 

kärlek i sin ande, och förr eller senare kommer de att återvända till mig. 

39 Om du skulle bli felbedömd för min saks skull och om du skulle bli övertygad om att du hade fel - 

vad skulle du svara? 

40 Du säger till mig att du kommer att följa mig till slutet, att du har tänt kärlekens ljus i ditt hjärta 

och att du kommer att uthärda de största prövningar för att vittna om mig.Jag ger dig ståndaktighet, för 

stora stormar kommer att uppstå för att släcka ljuset i din tro. 

41 Om du pekar på ditt enkla och ärliga liv som ett vittnesbörd om denna sanning och låter Anden tala 

med auktoritet, kommer du att försvara din tro och de kommer att tro mig. De starkaste vapnen för att 

besegra dina fiender är kärlek, försiktighet och rättvisa. Respektera dina medmänniskors tro, men gör dig 

lätt i deras anda. Var ödmjuka och gör inte varandra till fiender på grund av min undervisning. Alla säger 

att de lyder mina bud och utför handlingar som är ovärdiga inför mig. Förbered er och handla inte i strid 

med er plikt. Genom er kommer jag att tala till mänskligheten, för var och en av mina utvalda kommer att 

vara ett språkrör för min undervisning, en ambassadör för god vilja. 

42 Om du vill att dina medmänniskor ska ta emot mig, bär du mig med dig i ditt hjärtas helgedom. Jag 

lämnar min sanningsbok öppen för världen att läsa. 

43 Jag vill lämna er andligt förberedda inför år 1950, jag vill ge er min frid när jag tar farväl av er. 

Det är min vilja att du ska få rätt att ta emot mina sista order och instruktioner. 

44 Efter det år då de 144 000 som är märkta med min kärleks eld kommer att förenas, vissa i materia, 

andra i ande, kommer de att vara utrustade och det kommer inte att finnas någon mänsklig makt som kan 

ta ifrån dem de andliga gåvor som jag har gett dem eller förse dem med andra gåvor. 

45 Välsignade är de som har förandligat sig själva fram till den här tiden, som har låtit sina själar 

utvecklas genom att följa den uppåtgående vägen, för de kommer att vara förberedda för den tid av 

omvandling som väntar er och starka nog att stå upp mot sekter och religiösa samfund. 

46 Jag har uppmärksammat er på min undervisning, som är som en stärkande ström som utgår från 

mig. Ingen kommer att kunna stoppa dess utveckling. Det har strömmat ner från ett högt berg för att göra 

den törstiga jorden bördig. 

47 Jag är med dig och du behöver inte frukta någonting. Min inspiration flödar i evighet, och ni kan 

för evigt få näring av mig. I likhet med den ängeln säger jag till er i dag: Ära åt Gud i den förandligade 

människans medvetande och fred på jorden för mänskligheten när den strävar efter att skapa fred i världen. 

48 Älskade människor, jag häller in mitt ords renande eld i er så att ni får styrka, ljus och liv. Jag 

sänder dig mina tankar genom denna röstbärare, utan att de kan färgas när de passerar genom den. Det 

gudomliga är inte fläckat när det visar sig genom den mänskliga hjärnan, även om det inte är förandligat. 
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49 Jag måste upprepa min undervisning ofta så att de "sista" som kommer före mig oavbrutet tar det 

första steget och från det ögonblicket, från den första lektionen, lär känna kärnan i denna manifestation. 

50 Vet att de som älskar varandra kan kommunicera över de största avstånden; jag älskar dig och du 

älskar mig på samma sätt. Det finns inga hinder för anden; under din resa genom livet har du många 

möjligheter att uppleva detta. Du lär dig att älska mig, och det finns stunder då du känner att du har nått 

den sanna kärleken, som jag har bestämt för att upplysa ditt hjärta så att det kan ge dig styrka på din resa 

genom livet. 

51 Jag ber er inte att göra något som ni inte vet eller som ni inte kan göra. Om jag gjorde det skulle 

jag vara orättvis mot dig. Om någon vet vilken utvecklingsnivå du har nått är det jag. Observera att jag 

inte ber dig att samtala med mig från ande till ande utan att först ha fått förberedelse. Jag ger er denna 

förberedelse när jag kommunicerar med er genom röstbärarna, genom vars hjärna jag sänder er mina läror. 

52 Lär er att lyssna, lärjungar, för att lyssna är inte detsamma som att höra. Alla hör, men det är 

mycket få som vet hur man lyssnar, och det är det enda sättet att förstå sanningen i mina läror. 

53 Vet att Mästaren tar på sig detta problem med det andliga närmandet mellan människan och hennes 

Gud när han skickar sina tankar till er så att de kan upplysa er när de lyser ner. Det språk som kommer 

från sändarnas läppar är till det yttre alldeles för enkelt, men dess innebörd är perfekt som din Fader som 

sänder det till dig. Den avsedda innebörden av detta verk är bortom vad du kan föreställa dig och förstå; 

föreställ dig därför att det är gudomligt, stort och evigt. Den är mer än en tröst för den trötta, mer än en 

balsam för den sjuke. Det är den högsta gåvan för anden, som ger dig lyckan att älska Gud och som ger 

dig kunskapen om det sanna livet. 

54 Vet att den som förstår och känner igen något av det som är förbehållet dem som stiger andligt kan 

inte längre slita sin ande från det ljus som uppenbarades för honom. Vare sig han går in i okända världar 

eller återvänder till jorden gång på gång - det som han en gång fick som en gudomlig gnista av ljus 

kommer alltid att stiga upp igen från det renaste av hans väsen som en föraning, som en gudomlig 

inspiration. Ibland kommer den att återuppstå som ett ljuvligt uppvaknande eller som en himmelsk sång 

som översvämmar hjärtat med glädje, som en längtan efter att återvända till det andliga hemmet. Detta är 

vad min undervisning betyder för de själar som återvänder till detta liv. Till synes glömmer anden sitt 

förflutna, men i själva verket förlorar den inte kunskapen om min undervisning. 

55 Till dem som tvivlar på att det är det gudomliga "Ordet" som talar till er i detta ögonblick och i 

denna form säger jag att om de inte vill ge mig det namnet, om de inte vill tillskriva den gudomlige 

Mästaren detta Ord, så bör de ta till sig innebörden av denna undervisning och gå till botten med varje 

tanke i den; om de, när de reflekterar över vad de har hört, kommer fram till att den innehåller ljus och 

sanning för mänskligheten, så bör de använda den som en måttstock för sina steg på jorden och förvandla 

sina liv med den. 

56 Jag vet att jag överlämnar den sanna visdomen till er; vad människor tror förändrar inte minst min 

sanning. Men det är nödvändigt att människan är säker på vad hon tror, vad hon vet och vad hon älskar. 

Endast av denna anledning sänker jag mig ibland till människans nivå i mina manifestationer, för att få 

dem att känna igen mig. 

57 Till dem som jag redan kallar lärjungar måste jag säga att de har den heliga plikten att undervisa 

och få dem som jag kallar "små barn" att förstå denna lära, för de förstår ännu inte vad de ser eller hör i 

min undervisning. För att vara mina lärjungar räcker det inte med att förstå, de måste också känna. För det 

finns många som, även om de förstår tillräckligt mycket av den undervisning som jag har gett dem i mitt 

ord, inte kan nå ut till dem som ännu inte har kunnat förstå den gudomliga läran. Var medveten om att 

mina barn ofta behöver dina förklaringar och din erfarenhet. Utbilda er själva så att ni kan undervisa dem 

och ni kommer att få uppleva hur tron utvecklas i dem och ordets gåva i er. Du bör väcka en djup tro som 

också har förnuft och förståelse. 
* Här bör man komma ihåg att tidigare, och även idag, var och är många lagar okända. På grund av okunskap och 

misstag uppstod motsättningen mellan tro och kunskap, mellan religion och vetenskap. Denna motsägelse 

elimineras av läran om anden, eftersom den i stället för "blind" tro möjliggör en tro som bygger på andlig kunskap 

och insikt ─ en vetande tro och därmed en vetenskap som är utvidgad och upplyst mot den andliga och 

utomjordiska verkligheten. 
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58 Det är inte sant att ni alla är hårdhjärtade. Jag har ofta sett er gråta för andras skull och upplevt hur 

era hjärtan slits sönder av en främmande smärta. 

59 Den här tidsåldern inleddes med manifestationen av min stråle genom sinnets organ*, som valdes 

ut för detta eftersom de bar detta uppdrag inom sig. Tro inte att de har valts ut på grund av sin renhet, för 

om de hade gjort det skulle jag inte ha hittat en enda. 
* "Röstbärarnas" tanke- och talförmåga. 

60 Njut av min gudomliga förstärkning och känn dig trygg eftersom du är med mig. I morgon, när ditt 

hjärta vaknar upp till kärlek och blir upplivat av känslan av grannkärlek, låt det oavbrutet göra för din 

medmänniska vad jag har gjort för honom. 

61 Kom ihåg den dag som var full av ljus och glädje för den första sammankomsten av lärjungar i 

detta verk. Det var den 1 september 1866 som Elias ljus utgöt som inspiration över dem som samlades 

runt Roque Rojas*. 
* Namnet på denna första röstmottagare och ombud uttalas "Roke Rochas" (schweiziskt "ch"). 

62 Den dagen invigdes de som skulle bli de första ledarna och de första röstbärarna. Det var en dag 

med inspiration, uppenbarelser, löften och förbund. 

63 Dessa lärjungar kände sig andligt förflyttade till Sinai eller Taborberget, de mindes de stora 

uppenbarelserna från den första och andra eran. Och de hade inte fel i sin föraning, för Moses andliga 

närvaro, min närvaro och Elias närvaro var med dem, precis som den hade varit på berget Tabor i den 

andliga vision som några av mina lärjungar fick se - den uppenbarelse som människor kallade "Jesu 

förvandling". 

64 Till er som hör mig i dag säger jag i sanning att Moses andliga närvaro, min närvaro och Elias 

närvaro är med er. Vad hade människorna i den andra epoken som ni inte har? Ni har samma tro som de, 

precis som jag säger er att det finns ofullkomlighet och synd bland er, precis som det fanns på den tiden. 

65 Här finns de tre budbärarnas närvaro: Moses, Jesus och Elia - en andlig närvaro som är osynlig för 

mänskliga ögon och som endast kan uppfattas av andens sinnen. Därför säger jag till er: Förbered er så att 

ni kan njuta av det ljus som nu hälls över er ande. 

66 Öppna ditt hjärta och känn Moses närvaro i det. Bli känslig och hör hans andliga röst som 

uppmuntrar dig att fortsätta resan, precis som han uppmuntrade sitt folk första gången när de gick igenom 

öknen. 

67 Moses är inte overksam i Faderns famn, hans Ande arbetar utan uppehåll och får lagens röst att 

höras i varje ande. Han säger till er att ni ska vara sanna trosbarn, så att ni kan nå det land som utlovats till 

andarna. 

68 Människor, behåll i era hjärtan den lektion ni har hört så att ni alltid kan njuta av min andliga 

närvaro som har väglett er genom hela livets resa. 

69 Be, för jag tar emot era tankar, och så länge som er förbön fortsätter kommer jag att ösa mina 

välsignelser över mänskligheten. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 144 
1 Höj din ande och överskrid de materiella trösklarna så att du kan ansluta dig till min gudomliga 

ande. 

2 Varför vill du underkasta din ande jorden och på så sätt beröva den andliga glädjeämnen? Glöm 

inte att han tillhör en annan värld. 

3 Låt din ande gå in i min helgedom så att den där kan mätta sig med ljus och därefter bli vägledare 

för dina steg, mästare och inre domare. 

4 Dessa mängder av människor här som hör Mitt Ord har i denna tid öppnat sina andliga ögon för 

ljuset, för det har inte funnits någon människa som har predikat med den renhet, sanning och uppriktighet 

med vilken Jag har gett er Min undervisning. I alla tider har människor förfalskat min sanning och gömt 

min lag för mänskligheten. 

5 Nu har jag sett att den lära som jag lärde er under den andra eran är dold, ofullständig och inte 

tolkad enligt den andliga utveckling som ni har idag, utan enligt den förståelse som människor hade för 

många århundraden sedan. Ändå har jag kommit till er, och när jag såg att ni var hungriga har jag gett er 

"bröd" i överflöd, så att ni kan mätta er själva och sedan föra det vidare till de människor som ännu inte 

har kommit. 

6 Kom ihåg att en ny tid väntar dig, att mitt ord kommer att ta slut och att du kommer att bli lämnad 

ensam med min undervisning. Om ni då vet hur ni ska förbereda er, kommer ni att kunna tala om mig. 

Men om du trots din kunskap faller i frestelse, om du förvränger mitt ord eller inte tolkar det rätt, då 

kommer min undervisning på dina läppar inte att bli näring för dina medmänniskor. 

7 Det finns fortfarande tid för er att be och förbereda er för er plikt. Vänta inte på att min rättvisa ska 

drabba er, vänta inte på att smärta och krig ska plåga er som era brodernationer som dränker fälten med 

blod och lämnar hemmen i misär. Stöd er nation genom era böner och låt den inte förstöras som Jerusalem. 

Odla en trädgård med dina verk där blommorna är förlåtelse, kärlek, bön och välgörenhet. Trädgården 

börjar i era hjärtan och slutar i era själar. Ägna några stunder av dagen åt kontemplation, låt din ande stiga 

upp så att min inspiration kan nå dig. Ni har inga böcker till hands, och det är bara genom denna 

inspiration som ni kommer att kunna ta emot ljuset vid denna tidpunkt. Kom ihåg att det kommer ett 

ögonblick då du måste vittna om min sanning och att du då måste ta till den bok som finns i ditt hjärta. Lär 

dig att läsa den osynliga boken så att ditt sinne inte blir förvirrat. Fördjupa er i er själva så att er andes röst 

kan komma till uttryck på era läppar. 

8 Varje religiöst samfund och varje sekt förbereder sig eftersom de förutser att konfrontationen är 

nära. Du kommer att stå mellan dem, men då kommer du att vara utrustad, för jag kommer att använda ditt 

intellekt för att göra mig själv känd. 

9 Idag ser jag dig fortfarande svag, för när du tog emot dina medmänniskors otacksamhet som tack 

för dina kärleksgärningar, grät du i tystnad och sade till mig: "Är detta det kors som du har lagt på mina 

axlar?" På detta svarar jag med en annan fråga: Har ni redan glömt Jesu exempel bland människor? Om 

världen sårar dig, så anklagar du den inte för mig, ha medlidande med den, jag kommer att stänga ditt sår 

igen. 

10 Låt människorna tro att du är fattig; om du är ödmjuk ska jag göra dig stor i anden. Var tyst när du 

kan, men arbeta hårt. Bär vittnesbörd om mig, för jag skall också bära vittnesbörd om er. 

11 Om din ande känner ett behov av att flyga upp beror det på att det finns stunder då den känner sig 

främmande i den här världen, då den känner sig som en främling. Den inser att dess sanna fädernesland, 

dess hem, ligger i det bortomliggande. 

12 Israels tolv stammar är utspridda över hela världen. De kommer att förenas för att fullfölja sitt 

uppdrag, även om de står långt ifrån varandra. De söker i oändligheten i väntan på mitt nya avslöjande. 

Men profetiorna kommer att uppfyllas och de kommer att se ljuset. Bland dem finns de stora andarna, de 

med tränade sinnen, hjärtan av stor ädelhet och stark inspiration. Många av dem kommer att komma till 

dig, och du kommer att bli förvånad över deras höga andlighet - även om de inte har hört mig just nu. Låt 

dem inte bli överraskade av dina små förberedelser. 
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13 Tiden närmar sig när gemenskaper kommer att uppstå som kommer att överraska er genom sin 

andlighet och genom att deras andliga gåvor utvecklas, och när profeter kommer att dyka upp, för ljuset 

från min Heliga Ande strålar över varje ande och varje intelligens för att avslöja den tid som den lever i 

och för att visa var och en sitt uppdrag. 

14 Portarna till denna nation kommer snart att öppnas för att ge skydd åt män och kvinnor som 

kommer från främmande nationer. De kommer alla att föra med sig hunger, smärta och nöd, och bland er 

kommer de att finna värme, bröd och tröst. Förbered era hjärtan på att ta emot dem med kärlek. 

15 Hur många av er kommer inte att behöva åka till främmande länder, och ni kommer då att vara 

beroende av att de tar emot er som bröder! 

16 När jag lämnar er skall ni bilda ett enda hjärta. 

17 Tala tillsammans med ljusets andar: "Ära åt Gud i höjden och frid på jorden för människor av god 

vilja." Så ljuder änglarnas lovsång. 

18 Människor, gör er redo att lyssna till mina ord med total hängivenhet, då kommer ni att inse att det 

har varit en nåd att återigen ha sett Mästarens ljus. Min inspiration har blivit människornas ord och söker 

de själar som behöver den eller törstar efter ljus. Den ljuva tröst som en gång utlovades till er kommer i 

form av detta ödmjuka och ömma ord som försöker övertyga er. Det finns en himmelsk doft i den, och den 

får hjärtan att slå snabbare, precis som mina lärjungar från den andra eran slog snabbare på kvällen för den 

sista måltiden. 

19 Välkommen till min undervisning. Du kommer på grund av löftet om din frälsning, du kommer på 

grund av ordet som visar dig det sanna livet. Ta mig som exempel, älska ditt kors, kyss ditt livs kors, 

välsigna din Faders vilja. 

20 Jag säger er att ni ska älska ert kors, för om ni gör uppror mot det när ni bär det på era axlar 

kommer smärtan att slita upp ett djupt sår i era hjärtan. Jag älskar verkligen mitt kors, men vet ni vad jag 

kallar mitt kors? Mitt kors består av er, folk, som jag älskar så mycket. 

21 Du ska inte hädas över de svåra vandringarna; varje ny smärta är ett nytt ljus i ditt hjärta, varje 

prövning får erfarenhetens blommor att växa upp i ditt väsen. Förstå: När en smärta drabbar dig är det för 

att du behöver den. Du måste också förstå att när glädjen tar dig i besittning, behöver du den också. 

22 Välsignade är de som döljer sina lidanden och delar alla sina glädjeämnen med sina 

medmänniskor, även om de är mycket små. 

23 Välsignad är den som accepterar smärtan och vet att den kommer att fullända honom och leda 

honom till toppen, för han har blivit medveten om att smärtan är människans arv och att den kommer att 

tjäna till att rena honom så att han kan återvända till Fadern. 

24 Jag gav människan alla nödvändiga medel för att bygga en stege med dem genom kärleksverk som 

leder henne upp till mig. Jag gav honom min vishet och min kärlek i arv. Men eftersom han inte använde 

sig av dessa gåvor på ett bra sätt har smärtan börjat fylla tomrummet. 

25 Vaggan är mänsklighetens början, graven är slutet, och jag ser att ni lider mer än ni gläds under 

den period av er existens som förenar dessa två extrema ögonblick. Du gråter när du föds, så länge du 

lever och slutligen när du dör. Jag, som följer dina steg, vill och måste rädda dig. Min undervisning är den 

röst som kallar dig att finna vägen till fred. Min lag har alltid varit rättvisans, kärlekens och fredens lag. 

Den har visat er vägen och gjort den igenkännbar för att ni ska kunna rädda er själva. 

26 Många av människorna i denna tid kommer att säga till sig själva när de hör ordet kärlek upprepas 

ofta i min undervisning: "Vad är det för slags kärlek, undrar jag, som de predikar så ihärdigt?" Mina 

anhängare måste sedan utföra arbeten som förklarar och förklarar vad som är den kärlek som jag har lärt er 

och inspirerat. Även under den andra eran frågade mig människor vad den kärlek som Jesus talade så 

mycket om till människorna var, och Mästaren, som just hade satt sig vid en rosenbuske vars blommor var 

torra och vissna, smekte dem med handen medan han predikade, och blommorna återuppstod under 

inflytande av hans smekning, och alla som omgav honom blev verkligen rörda över ett sådant mirakel. 

Detta kommer också att hända med människornas hjärtan när de vet hur de ska älska varandra. 

Rosenbuskarna kommer att blomma igen och de vissna rosorna kommer att återuppstå. 

27 Alla människor kommer inte att vara av samma åsikt när de tar emot detta ljus, eftersom 

utvecklingsperioden inte är densamma för alla människor. Vissa tillbringar mer tid än andra på livets väg, 
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men vet också att alla människor är försenade i kunskap och uppåtgående utveckling eftersom de har 

avvikit från utvecklingens väg. 

28 Människan har levt länge, men hon har inte haft någon större nytta av sitt liv, och det beror på att 

hon har lagt största vikt vid materiella tillfredsställelser och föraktat konsten att leva med kärlek och 

rättvisa. 

29 Jag ger världen en ny lektion som kommer att vara som ett gudomligt regn som kommer att 

återuppliva förtorkade hjärtan och återuppliva stillastående eller sjuka själar. 

30 Kom ihåg att jag sa till er: "Be så ska ni få det", och det är därför ni kommer med era många 

önskemål. Men nu säger jag er att ni ska lära er att be och ta emot: Be med ödmjukhet och ta emot med 

underkastelse. 

31 Ditt hjärta säger till mig: "Mästare, hur ofta tror du inte att vi har förolämpat dig genom dumma 

och okunniga önskemål?" Men jag säger er att ni inte har förolämpat mig när ni gjorde det av okunnighet. 

32 På grund av er brist på kunskap visar jag mig än en gång som Mästare bland er, och därför står jag 

här och undervisar och korrigerar mina lärjungar med kärlek. 

33 Ni gör klokt i att skynda er att följa min kallelse, för alla öden har sin grund i mig. Det är inte 

världen som påtvingar dig dem, och det är inte heller jordens lagar som bestämmer ditt öde. Din 

viljemässiga frihet har också sina gränser, människan är inte oberoende. Jag är den enda oberoende 

personen vars väsen är grunden för allt som skapats. Ändå säger jag dig att jag törstar efter din 

fullkomlighet. 

34 Varför ser jag er gå nedstämda genom detta liv som misslyckade? Lyft upp ditt ansikte, ha tillit till 

ditt öde, se alltid framåt, för där, vid horisonten, kommer du att se mig. 

35 Mänsklighet, erkänn min undervisning. Den andlighet som den förmedlar kommer att göra min 

röst hörbar för dig i stunder av ensamhet och smärta. Den kommer att ge er okända krafter i prövningens 

timmar, och när världens prat har tröttat era sinnen och ni känner sorg i era hjärtan, kommer ni att höra den 

himmelska konserten från oändligheten. När du sedan vaknar upp från din hänryckning kommer du att 

fråga: "Från vilken bok har jag lärt mig detta?" Men jag ska säga dig: "I min vishets och min kärleks bok". 

36 När detta sker kommer ni att ha en dialog mellan andevärlden. Då har du gått in i Herrens tempel. 

37 Din ande måste stiga upp så att kroppen stärker och stöder dig i kampen för livet. Om du verkligen 

litade på mig skulle du inte behöva knacka förgäves på dörrarna hos dina medmänniskor, vars hjärtan 

nästan alltid är stängda för hjälpsamhet. 

38 Min undervisning är att forma din ande. Arbeta tillsammans med din Fader, utbilda dina barns 

hjärtan i min undervisning. 

39 I dag är ni mina lärjungar, i morgon kommer de att vara era barn. 

40 Tänk på dem som förlorar sin far när de fortfarande är barn. 

41 Tänk på dem som aldrig har upplevt en moders ömhet. 

42 Endast min lags väg kan kompensera deras brist och leda dem till frälsningens port. Därför är mitt 

märke oförstörbart inpräntat på alla dina livsvägar. 

43 Älskat folk, i morgon, när budskapet om att jag har varit hos er sprids, kommer mängder av 

människor att komma och fråga er. Om livet i era hem då är rent och er hängivenhet till Fadern är sådan 

som jag har lärt er, tror ni då inte att detta kommer att vara det bästa svaret ni kan ge och det bästa beviset 

på att ni har hört mitt ord? 

44 I denna tid, när till och med luften, jorden och vattnet är förgiftade av människornas onda 

gärningar, hur få finns det inte som inte är infekterade av ondska eller mörker! 

45 Vem av era medmänniskor kommer att kunna förneka att Fadern har lärt dem när de möter ett 

samhälle som lever i dygd och fred? Avhoppade monarker kan komma att sörja sin förlorade makt, och de 

kan återfå sin sinnesfrid i detta folks famn när de inser det falska i jordiska fåfängligheter. Det kommer att 

komma präster från sekter och religiösa samfund som, när de upplever denna församlings andlighet och 

dess uppriktiga gudsdyrkan, kommer att känna i sina hjärtan domen från sitt eget samvete, som kommer 

att förebrå dem för deras misstag. 
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46 Detta folk är Herrens, som kommer att låta sin röst ljuda över alla jordens folk och erövra dem 

med sanningens ljus, och när han väl har erövrat dem kommer han att få dem att bli en del av denna familj, 

för alla andar är barn till Guds folk. 

47 Idag vet du vem du lyssnar på och du förbereder din ande för att ta emot det himmelska brödet i 

honom. Du förbereder din ande eftersom den som undervisar dig inte är en mänsklig lärare. Han är varken 

en lärd, en filosof, en vetenskapsman eller en kung på jorden, och ändå är han mer än alla dessa 

tillsammans. Framför dig ligger boken som lär dig vägen till fulländning. 

48 Allt detta vet mina lärjungar, men de "sista", som just anländer, är förvånade över att finna mig 

mitt i denna materiella fattigdom; och då är det nödvändigt att berätta för dem att jag inte äger något på 

jorden, och när jag bodde bland er levde jag i ödmjukhet, för på så sätt lärde jag er att förstå att mitt rike 

inte är av denna värld och att det jag söker är människohjärtan. Den "krona" som ni ser på mitt huvud satte 

jag inte på mig själv, utan det gjorde människor, och den var gjord av törnen. 

49 Kom till mig och anförtro mig dina längtan, bekänn dina svagheter och be mig om styrka. Här är 

jag med er, jag lämnar inte mina barn och jag följer er vart ni än går, för även när ni hamnar i fängelse är 

jag där för att trösta er. När du går på en lång resa har du mitt sällskap. När du blir sjuk har du Mig som 

sjuksköterska och läkare i din hand. När du är ensam får jag dig att känna min närvaro. 

50 Lär känna mig här när jag vårdar mitt frö. Jag har talat till er outtröttligt sedan den tid då Elia 

tillkännagav den nya tiden genom Roque Rojas mun. Många har övergivit utsädet och redskapet, men jag 

fortsätter att arbeta på mina fält. Men om vissa tror att jag alltid kommer att kommunicera på detta sätt, så 

misstar de sig, för tiden har redan blivit kort då ni kommer att höra mig i denna form. Det är nödvändigt 

att den här manifestationen upphör så att ni kan börja andliggöra er själva, förbinda er direkt med min 

Ande, och ni kan skåda er Herre på molnet av er andliga upphöjning. 

51 Är ni inte ännu bekymrade över att detta ord inte finns med? Har ni redan samlat tillräckligt för er 

själva och era medmänniskor? Eller tror ni att detta arbete kommer att avslutas den dag då jag åker? 

52 Jag utplånar andaktsformer, riter och traditioner så att ni i de kommande tiderna kan begränsa er 

till att uppfylla lagen och inte agera som ni gjorde förr i tiden när ni ägnade all er entusiasm åt traditioner 

och festligheter och lämnade lagen åt sidan. 

53 Vet ni inte hur mycket Moses ande grät i det hinsides när han såg trolösheten och svagheten hos 

det folk han älskade så mycket? Hans säd vattnades senare med Frälsarens blod. 

54 Hur hittade jag de människor som jag hade lämnat ett arv i deras patriarkers namn? Uppdelad, 

separerad i två riken (Judéen och Galileen) som betraktade varandra som främlingar. Jag kom för att 

förena dem, och inte bara dem, utan alla jordens folk. Allt jag har med mig har jag lämnat här; från 

världen har jag bara tagit med mig otacksamhet och smärta. Jag lämnade världen Mitt Ord som ett evigt 

arv, liksom Mitt Blod, som utgöts till sista droppen. Min kropp sjönk ner i jorden och min ande utgöt jag 

bland mina apostlar. Detta var mitt testamente. Efter min bortgång erkände folk mig. Mitt frö grodde och 

spreds till andra nationer. Mina förföljare var mina soldater efteråt. De som hade hädat mig välsignade mig 

senare. 

55 För nationerna innebar det kristna fröets blomstring en era av fred och moral. Dygden bar frukt, 

målet och idealet var himlen. Senare återkom svagheten, den enda uppenbara följsamheten till min 

undervisning - en uppfyllelse som lurar världen med festligheter och praktfulla riter som imponerar på 

människor men som inte tillfredsställer Fadern eller lyfter andan. 

56 Kaos har återvänt eftersom det inte finns någon dygd, och där det inte finns någon dygd kan det 

inte finnas någon sanning. Orsaken till detta är inte att den lag som Fadern gav till Moses inte är giltig, 

eller att Jesu undervisning endast gäller för gångna tider. Båda är eviga lagar i sitt andliga innehåll, men 

inse att de är som en källa vars vatten ingen är tvungen att dricka, utan att alla som närmar sig kärlekens 

källa gör det av fri vilja. 

57 I den första tiden gav jag lagen till folket för att alla stammar skulle leva förenade i den. Men när 

jag kom fann jag att de var splittrade, att de missbedömde varandra, att de vanhelgade min lag och föll i 

avgudadyrkan. 

58 Min undervisning om kärlek kom senare för att förena alla folk i en lag. Men nu när jag återvänder 

till mänskligheten ser jag dem återigen uppdelade i sekter, religiösa samfund, ideologier och teorier. Var 
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och en av dem praktiserar sin tro i enlighet med sina idéer eller sina fördelar. Alla hävdar att de älskar 

samma Gud, men de är ändå skilda från varandra. Men jag säger er: Den som inte älskar sin medmänniska 

älskar inte mig. Det är sant att alla själar inte går sin väg i samma steg, eftersom de har olika 

utvecklingsnivå; men vilken människa som känner till Mina lagar och Min undervisning vet inte att dessa 

innehåller ömsesidig kärlek som kärnan i deras väsen? Många kallar sig kristna, men jag säger er igen att 

den som inte har kärlek kan inte vara kristen. 

59 Sannerligen säger jag er att världen inte känner till många av de andliga lärorna i min lära, för i 

stället för att söka tolkningen av mina läror för att kunna tillämpa dem därefter, har den nöjt sig med riter 

och traditioner. Detta är anledningen till att stora lidanden har uppstått bland mänskligheten och att 

konflikter har uppstått som människorna inte har kunnat finna någon lösning på. 

60 Var denna tids kaos något oförutsägbart för mänskligheten? Nej, det tillkännagavs för dem så att 

de kunde undvika det. Jag gav uppenbarelsen om dessa tider till min lärjunge Johannes, så att om ni hade 

vetat hur ni skulle tolka den, om ni hade gett den det värde den har i stället för att lägga den åt sidan utan 

att bry er om den, så skulle ni ha vetat att denna tid hör till det sjätte inseglet i Uppenbarelseboken, så 

skulle ni ha vakat och bett och skyddat er själva från stora onda ting. 

61 Se hur Mitt Ord förbereder dig för kommande tider. Därför uppmanar jag dig att använda den. För 

denna manifestation kommer att passera precis som den gjorde med Moses, som gick genom öknen och 

inte nådde Kanaan; precis som den gjorde med Jesus, som gick genom världen och avslutade sin livsresa 

vid korset. 

62 Jag förbereder er för den tid som kommer att följa på slutet av denna manifestation. På varje 

mötesplats skall det då finnas en bok med Mitt Ord, så att ni kan samlas och förnya er genom att läsa den. 

63 Precis som jag valde dem som skulle ge uttryck åt mitt ord vid denna tid, kommer jag också att 

välja dem som kommer att överföra det genom läsning när jag inte längre manifesterar mig i denna form. 

Men jag säger er redan nu att ni i slutändan inte kan skörda någon säd alls om ni nöjer er med att bara 

lyssna på mina läror utan att ha för avsikt att omsätta dem i praktiken. Ni måste förstå att min undervisning 

inte är till för att ni ska använda den som ett tillfälle att skapa seder och traditioner, utan att ni ska betrakta 

den som ett sant sätt att uppfylla er andes plikt och vittna om den genom era gärningar. 

64 Efter 1950 kommer mitt folk att fördjupa sig i studiet av denna undervisning för att komma fram 

till viktiga slutsatser. 

65 De böcker som "Guldfjädrarna" för närvarande skapar enligt gudomlig föreskrift kommer att bli 

högt värderade som juveler av oändligt värde. För varje gång ni öppnar dem i era möten kommer den 

andliga essensen som de innehåller att vara som en luftpust från himlen över era själar och era lidanden. 

Den här boken kommer att avslöja många hemligheter som är låsta i de sju seglens bok. 

66 Ni bör studera dessa läror utan att börja diskutera dem, så kommer den Helige Andes ljus att 

upplysa er så att ni kan ge den korrekta förklaringen till det som tidigare verkade vara ett mysterium för er. 

67 Det år som tillkännagavs under hela denna manifestation är redan nära för att ta farväl av er, och 

det är min vilja att överlämna allt jag har att säga till er. Förlora inte ett enda av mina 

undervisningsadresser, inte en enda stavelse, för jag ger er nu de sista orden i detta Nya testamente, genom 

vilka de två föregående och de kommande kommer att förstås. 

68 I början av min förkunnelse gav jag er ingen förklaring till de sju inseglen eftersom ni då inte 

skulle ha förstått mig. Men nu har jag fört in ljus i detta mysterium så att ni kan förstå det och bli fria från 

all okunnighet, tvivel och fel. 

69 Världen kommer så småningom att bli intresserad av alla dessa gudomliga uppenbarelser, och 

eftersom den får reda på din tolkning kommer den att söka upp dig för att fråga ut dig. Kommer ni att 

gömma er för era medmänniskor när detta sker? Du som alltid har fått mina uppenbarelser inför andra - 

kommer du att förneka dem? 

70 Sov inte, bli inte vacklande eller splittrad. Låt inte människorna finna dig upptagen av yttre saker, 

för då kommer du att se fiender komma och angripa dig i stället för medmänniskor som frågar dig, och du 

kan inte vara säker på att de inte vill lära dig genom sin fientlighet vad det innebär att uppfylla min lag och 

få dig att respektera sanningen. Då kommer du att fråga: "Herre, har du gett din rättfärdiga arm till mina 

fiender?" 
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71 Jag har sagt till er att arbeta med er själva så att ni, var ni än tittar, bara hittar bröder och systrar. 

Jag vill att det gudomliga tecken som jag har placerat på er ska vara det ljus som tjänar er till att bli 

igenkända som mina nya lärjungar. 

72 Hur vackert blir det inte för din ande att återvända till Fadern och visa honom din fullbordade 

uppgift. En bild av denna lycka har upplevts här i världen av barnet som har återvänt till faderns hus efter 

att lydigt ha följt ett direktiv från sin far. Vilken glädje som omsluter bådas hjärtan när de omfamnar 

varandra - fadern i vetskapen om att han har blivit lydnad och respekterad, och barnet som ser sig självt 

prisad och mottagen av sin far. 

73 Har ni någon aning om hur festen kommer att se ut för den ande som återvänder till den himmelske 

faderns hem? Vad är kyssen som Fadern tar emot sitt barn med och glädjen hos de varelser som bor i detta 

hem? 

74 Stanna inte på den säkra vägen, fortsätt på den, människor, och vänd inte blicken tillbaka förrän ni 

kommer fram till den stora porten där jag väntar på er för att ta emot er. 

75 Var ivriga, lär er att tända trons låga i era hjärtan och lita på mig så att ni alltid kan hålla med om 

de prövningar som jag sänder er. 

76 Jag upplyser dig. Otaliga ljusstrålar sänker sig över mänskligheten för att bringa ljus där ni tidigare 

hade skapat mörker. En ny tidsålders gryning har visat sig och kallar alla att vakna upp och ta sig tillbaka 

till mig. Jag kallar på er, för den timme närmar sig redan då jag måste samla in min säd från jorden, som 

jag har meddelat er. 

77 Ni, mina lyssnare, har sett mitt ord manifesteras, ni har sett män och kvinnor bli återlösta under 

dess inflytande, ni har sett dem som var döda i tro och hopp återvända till livet, ni har sett dem som var 

sjuka i kropp och själ bli friska. Anledningen är att jag har återvänt till er för att hjälpa er och göra era 

vandringar mindre sorgliga. Vakta och be så att ingenting hindrar eller försenar din ankomst till Fadern. 

Kom på kärlekens och uppoffringens väg, och om du lyfter din ande till Fadern och ber mig om styrka, 

kommer jag att höra dig och stärka dig tills du når slutdestinationen för din pilgrimsfärd, där jag kommer 

att ge dig frid. 

78 Inse allt som jag har lärt dig under tidens lopp. Men jag säger er också: Lär era medmänniskor med 

den kärlek och det tålamod som jag har lärt er. 

79 Ni har sökt mig i olika religiösa samfund och sekter som mänskligheten har skapat, men jag vill att 

ni ska avstå från riter och utrota varje spår av fanatism från era hjärtan. Kom till mig i andevärlden, älska 

mig uppriktigt, respektera och lyda mina lagar, och på så sätt kommer du att erbjuda mig sann tillbedjan. 

80 Kom till mig, ni drabbade, ensamma och sjuka människor. Ni som bär syndens kedjor med er, ni 

som är förödmjukade, hungriga efter rättfärdighet och törstiga, kom till mig; i min närvaro kommer många 

av era problem att försvinna och ni kommer att känna att er börda är lättad. 

81 Om du vill ha andens tillgångar ska jag ge dig dem. Om du ber mig om jordiska ting för att göra 

god användning av dem, kommer jag också att ge dig dem, eftersom din önskan är ädel och rättvis. Då ska 

ni bli goda förvaltare och jag ska ge er en ökning av dessa varor så att ni kan dela dem med era 

medmänniskor. 

82 Se på människor, hur de är trötta på att kämpa förgäves utan att hitta meningen med sin existens. 

De visar mig ett liv utan ideal eftersom de har avvikit från dygdens väg och söker nöje endast där onatur 

och död råder. De kunde inte finna livets glädje i kärlek, hjälpsamhet och välvilja. De har inte lyssnat till 

vädjan från Fadern som älskar dem så mycket och som bara vill ha fred och frälsning för alla. 

83 Världen, som är uppdelad i religiösa samfund och sekter, kallar mig i denna timme eftersom den 

anser att jag är frånvarande eller åtminstone avlägsen. Trots att jag är med henne har hon inte känt min 

närvaro. Men till er säger jag att en efter en kommer ni att gå in i Herrens hinder och där kommer ni alla 

att vara tillsammans när ni har förstått min undervisning. 

84 Vårda detta frö och gå framåt. Ljuset kommer att vara din vägvisare, och i ditt kölvatten kommer 

de stora skaror som jag kommer att anförtro dig. 

85 Gå på bönens vingar för att sprida ljus bland dina medmänniskor. Gå till fängelserna och 

sjukhusen och lämna din tröst där. 
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86 När du är trött, kom till mig, för jag ska stärka dig. Var inte rädda, jag är förlåtelsen, nåden och den 

sanna rättvisan. 

87 Jag är källan som strömmar ut i bäckar på åkrarna i längtan efter frön och arbetare. 

88 Marken är förberedd för att folk ska skynda sig att påbörja sin del av arbetet. 

89 Åkern väntar på dig; odla den kärleksfullt och uppriktigt, och när du ser att det goda fröet börjar 

bära frukt, förstör då det ogräs som kan störa dess utveckling. Förstör allt som kommer från den giftiga 

växten och bli inte sysslolösa, för då kommer ni inte att få en god skörd. 

90 Visa mig fälten när de gyllene öronen lyser på dem. Sedan kan ni skörda och fylla era 

spannmålskorgar så att det antal själar som tilldelats var och en av dem inte kommer att svälta på sin resa 

genom livet. 

91 De avgudadyrkande handlingar som dominerar bland människorna kommer att förkastas som 

falska. De läror som jag har uppenbarat för er har sanningsgrund, och de kommer så småningom att 

erkännas. 

92 Forskaren söker orsaken till allt som är och allt som händer och hoppas kunna bevisa med sin 

vetenskap att det inte finns någon princip eller sanning utanför naturen. Men jag betraktar dem som 

omogna, svaga och okunniga. 

93 När den tolvårige Jesus fick stå ut med folkmassans frågor, blickar och bedömningar hade han inte 

läst några böcker. Ändå höll han ett undervisande tal fullt av visdom, för i detta barns sinne lyste den 

Högstes ljus och på hans läppar blommade Guds ord. Till er säger jag detta eftersom ni också kan göra 

detta när ni måste möta de förhör och rättegångar som ni kommer att utsättas för. Då kommer du att 

övertyga eftersom du talar om Guds läror, som alltid har en princip, en logisk grund och ett berättigande. 

Det finns inget mirakel som inte har en logisk och naturlig orsak, ingenting händer utan orsak. Inget löv på 

trädet rör sig utan min vilja. 

94 Du kommer att få frågan: "Med tanke på att Herrens majestät är så oerhört stor - varför använder 

han den mest obetydliga dödliga för att sprida sin visdom?" 

95 På detta ska ni svara att Guds kärlek till sina barn inte har några gränser och att människan därför 

ofta inte kan förstå den. 

96 Ni ska vara ödmjuka, för om er Mästare lämnade sitt rike för att leva på denna jord och visa sig 

ödmjuk, måste ni efterlikna mig inför dem som är era jämlikar. 

97 Om det skulle bli nödvändigt att återvända till materien, som under den andra tidsåldern, skulle jag 

komma, även om jag visste att jag skulle behöva gå den väg av lidande, smärtsam för kropp och själ. Men 

nu kommer jag i andevärlden, och ni måste utrusta er för att förstå min gudomliga sanning. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 145 
1 Se, den gudomliga anden är åter bland er. 

2 Kom till mig, mina älskade barn, vila ut från er pilgrimsfärd längs stigar och genom öknar, för det 

är inte jag som kommer till er utan ni som har kommit till mig. 

3 Jag, er Skapare, visar människan min mildhet, min ödmjukhet och min kärlek till alla mina barn. 

Under den andra tidsåldern sände jag mitt "Ord" för att bli människa bland er, och han kallade sig själv 

"Människoson" för att ge er bevis på min ödmjukhet. 

4 Jag uppenbarar mig för närvarande genom skapelsens privilegierade varelse, människan, så att ni 

kan höra mitt ord genom era bröders och systrars sinnesorgan. 

5 Hur långt borta tror du att jag är från dig, och hur nära jag är dig i verkligheten! 

6 I dig tar jag emot hela mänskligheten, som på denna dag tar farväl av ytterligare ett år som jag har 

anförtrott den. 

7 Ni vet inte hur jag kommer att visa mig för er på den dagen, vare sig som Fader, Mästare eller 

Domare. 

8 Jag kommer att överraska dig och tränga in i det innersta av ditt hjärta. 

9 I sanning säger jag er att Jehova, "Ordet" och den Helige Ande är en enda Gud, den Enda, som är 

början och slutet på allt skapat, A och O av allt som existerar. Jag kommer att tala till dig som far och lära 

dig som mästare. Min ömhet kommer att sänka sig över ditt kött och din ande. 

10 Maria, er universella Moder, lever i mig och hon ger de mest ömma smekningar till sina älskade 

varelser. Hon har varit i era hjärtan för att lämna sin frid i dem och för att förbereda en helgedom. Maria 

vakar över världen och breder ut sina vingar över den som en lärka för att vakta den från pol till pol. 

11 Från hela skapelsen tar jag emot den hyllning som kommer till mig som tacksägelse. 

12 Min genomträngande blick ser människans och kvinnans hjärta, från barndom till ålderdom. Jag 

visar mig osynligt i nationerna, i provinserna, i de olika kyrkorna och bland de kroppslösa varelser som 

fortfarande bor på jorden. Och min andliga närvaro får människor att darra, för de vet inte vad framtiden 

har att erbjuda mänskligheten. 

13 Nu kommer jag att beröra människan i hennes viljemässiga frihet. Han vill göra sin vilja, men allt 

kommer att ske enligt min vilja. 

14 Utvecklingen påverkar alla själar, och på grund av den dygd och intuition som de utvecklar 

kommer detta ljus att nå dem. 

15 Ni kommer att förstå att det inte råder fred i världen, att det finns hunger och törst, nöd och elände. 

Men jag frågar dig: Varför? 

16 Har den rikedom av välsignelser som jag placerade på denna jord försvunnit? Har universums 

ordning och lagar förändrats? Ger den kungliga stjärnan inte längre ljus och liv? Finns det inte längre 

vatten i källorna, fruktbarhet på åkrarna och frukt på träden? Finns det inget kunskapsljus i era hjärnor och 

inga känslor i era hjärtan? Finns det inget spår av styrka kvar i din ande, så att du inte längre kan lyfta ditt 

ansikte till mig? Varför beter ni er då som fiender, när ni alla har kommit från mig? 

17 Den gudomliga Anden gråter också, men nu skall mina tårar inte falla över världen; jag förlåter 

den. De ska falla ner på min gudomliga mantel. 

18 Ta från mig axet, det är kärlekens, fredens och välviljans vete. Odla den och gör av den ett bröd 

som ger din själ näring. 

19 I min hand finns ett svärd, men det är inget mordvapen: det är sanningen. Den som vill vara en 

sanningens soldat ska ta den i sin högra hand, så kommer han att segra med dess ljus i alla strider. 

20 Människornas andevärld är på väg framåt för att söka efter den undervisning som jag ger er just 

nu. Pilgrimerna börjar redan anlända. 

21 Ni måste vara vakna, för de lärda kommer att sätta er på prov. Var inte orolig för att du är 

obetydlig, för det som var dolt eller inte fick förstås av de lärda som trodde sig vara stora, avslöjades alltid 

för de små. 
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22 Gå samman så att Röda havet öppnas för att släppa igenom er när ni blir förföljda. Men ni måste 

uppfylla min kärlekslag, o folk. Vill du ha min förlåtelse? Jag vill också att du ska förlåta dina 

medmänniskor. 

23 Ni har anförtrott mig era döda, och jag säger er: era döda lever i mig. Du har gett mig din kärlek, 

men jag ber dig att visa den som barmhärtighet mot dina medmänniskor. 

24 Mänsklighet, solens strålar närmar sig redan och lyser upp er värld, för att med sitt ljus tala om för 

er att en ny dag gryr över er som en värdefull tidsperiod, så att ni under den kan arbeta fram er utveckling 

och uppnå sann fred, vilket är vad som tillkommer människor av god vilja. 

25 Hör er far, vila för några ögonblick, ni med vandrande själar. Välsignad är den som lyssnar till mitt 

ord, älskar det och tror på det, för han är ett barn värdigt Fadern, eftersom han flitigt håller mina lagar och 

läror för att följa dem genom kärleksfulla gärningar. 

26 Just nu lyssnar ni alla uppmärksamt på mina ord, inga onödiga tankar stör era tankar. Vissa lyssnar 

med hänförelse, andra har skuldkänslor på grund av sin ånger, och åter andra hänger på varje ord jag 

säger. 

27 Mänskligheten, som i detta ögonblick representeras av denna församling här, har gått igenom ett år 

som var som en skugga av smärta för dem som grät, som en vänlig hand för dem som tog emot dess gunst 

- en sekund för din själs evighet. Men tiden går sin gång, för tiden är jag som har varit och kommer att 

vara med alla mina barn för alltid. 

28 Det finns ett ögonblick den här dagen då varje själ känner min gudomliga närvaro i sin ande, och 

ju större uppgift den bär med sig, desto starkare är rösten som talar till den inombords. 

29 År 1945 tog med sig krigets sista skuggor. Sikten klippte ner tusentals existenser och tusentals 

själar återvände till det andliga hemmet*. Vetenskapen förvånade världen och fick jorden att darra med 

sina förintelsevapen. Segrarna gjorde sig själva till domare och bödlar över de besegrade. Smärta, elände 

och hunger spred sig och lämnade efter sig änkor, föräldralösa barn och kyla. Pestvågorna går från nation 

till nation, och till och med naturens krafter låter sin röst av rättvisa och indignation höras över så mycket 

ondska. Ett skräpfält av förstörelse, död och förödelse är det märke som människan som kallar sig 

civiliserad har lämnat på planeten. Detta är den skörd som denna mänsklighet erbjuder mig. Men jag 

frågar dig: Är denna skörd värd att komma in i mina spannmålsmagasin? Förtjänar frukten av din ondska 

att accepteras av din Fader? I sanning säger jag er att detta träd är allt annat än det träd som ni kunde ha 

planterat om ni hade följt det gudomliga bud som säger att ni ska älska varandra. 
* Spanska "valle" betyder bokstavligen dal och betyder ofta: bortom, (andlig) värld, livsutrymme, hem(mark), 

hemma. 

30 Människor är hårda och obevekliga mot sina grannar, precis som de var på Moses tid, då det var 

vanligt att man besvarade ett slag med ett mothugg. I dag säger jag er att om ni uppfattar rättvisa på detta 

sätt kommer ni att mätas med samma måttstock som ni mäter era grannar med. 

31 Men jag förlåter dig, jag välsignar dig och ger dig tid att kärleksfullt vårda det välsignade fröet 

från min undervisning. Jag är den stora krigaren. Vem skyndar sig att bli soldat för denna sak? Jag för krig 

med hjälp av fred. Och jag förintar det onda med det godas svärd. 

32 Den som i sitt livs lugna timmar bestämmer sig för att följa mig på godhetens väg är min soldat, 

och jag lägger ett svärd i hans händer så att han kan kämpa och vinna. Detta svärd är sanningen, och ingen 

fiende kan stå emot dess ljus. 

33 Det är en glädjens dag, älskade Israel, för den Evige är med er för att lära er att älska och förlåta 

varandra. Jag har gett er min undervisning och kommit till er full av glädje, men jag har också lidit för att 

ni glömmer mig för en stund. 

34 Ta emot min frid. Ännu en gång välsignar och förlåter jag dig. Era hjärtan har kastat sig vid mina 

fötter som ett offer, som ett brännoffer, som ett rop på fred och förlåtelse för hela världen. Mästarens 

undervisning har återigen brunnit som en fackla av ljus i era sinnen och andar. 

35 Det är en tid då ljuset kämpar mot mörkret och jordens nationer är oförberedda - en tid av besök 

och försoning, en tid av rening och rättfärdighet. Jag ser alla nationer i förvirring. Alla sekter och religiösa 

samfund är splittrade. Men nu är det dags för mig att återigen lägga fram sanningens bok för er. 
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36 Ni säger att ett nytt år är på väg, men jag säger till er: Anden är inte underställd tiderna. Det är 

tiden som är underställd evigheten och Anden. 

37 Välsignad är den som har hört mitt ord och älskar det, som förstår mina förkunnelser och som noga 

bevarar minnet av det han har sett och hört i sitt hjärta. 

38 Troende och icke-troende lyssnar på mig. Både de som älskar mig och de som bespottar mig 

lyssnar till mitt ord. De uppvaknade och de sovande, de flitiga och de lata, de förandligade och de 

materialiserade, de lyssnar alla i mina bönehus, som är den Helige Andes tempel, ett tempel utan 

materiella altare, ett tempel utan mänskliga fåfängligheter. 

39 Hur länge har ni vandrat, människor! Hur ofta har du inte gått vilse! Hur mycket har du inte sökt! 

Hur många saker har du inte utforskat! Ni har stigit mycket högt och fallit ner i avgrunden. 

40 Men här är Jehova, den evige, den okände, den glömde, som frågar folket: "Är ni trötta? Vill ni nu 

sluta med syndens väg? Är du ännu inte tillräckligt besviken? Vill du fortfarande vara stor i den här 

världen? Vet ni inte att storhet ligger i ödmjukhet? 

41 Jag är Fadern och jag är givaren. Jag är den som i alla tider har sagt till människan: "Be om något 

och du skall få det." Här är min hand, i den är rättfärdighetens spira, ett gyllene ax och ett ljusets svärd. Ta 

vad du vill, men på botten av koppen finns fortfarande den bittraste jästen kvar. Men det nya året är också 

ett löfte om fred. 

42 Vill du att himmelriket ska komma till dig, som jag har lovat dig? Min vilja är din! 

43 Jag förlåter er, syndiga mänsklighet, eftersom jag är en kärleksfull Fader. Ta det gyllene örat och 

odla detta vete. Förök den hundrafalt och förfriska din ande i din skörd. Det är vetet av kärlek, harmoni, 

broderskap, fred och välvilja. Bär den inom dig! Baka ditt dagliga bröd av detta vete och ge det till din 

bror. Det är vete av förlåtelse, välgörenhet och vänskap. 

Förstår ni mig, människor? 

44 Den här dagen drar jag bort slöjan från framtiden och förbereder er. Se hur stora skaror och tåg av 

människor går fram för att söka efter detta folk, hur legioner strömmar ut i längtan efter detta ljus. 

Pilgrimerna knackar på din dörr. Vakna upp, människor! Forskaren skyndar sig att utforska dig, att ställa 

frågor om dig. 

45 Du har respekterat mina hemligheter och har bara tagit del av dem när jag har kallat på dig. Du 

känner mig i den mån jag har tillåtit dig att göra det, och du kommer gradvis närmare och närmare mig. 

46 Du tillhör mina utvalda i denna tid. En del av er kallades i barndomen, andra i ungdomen, en del 

först i ålderdomen, men var och en av er har fått en uppgift anförtrodd, med hänsyn till hur lång tid han 

eller hon kommer att leva på jorden. 

47 Det fanns inte en enda själ som kom till mig som inte anförtrodde mig ett bekymmer. Det verkade 

för dig som om den smärta som du kom med var ett hinder i ditt liv, men efteråt blev du medveten om att 

det bara var ett steg som förde dig närmare mig. Sedan välsignade du den prövning genom vilken så 

mycket mer glädje skulle komma till din ande. 

48 Du gör rätt i att välsigna den smärta som förde dig närmare mig, för genom den lärde du dig att 

söka mig och be mig. Senare lärde du dig att be och slutligen att utföra en andlig uppgift för att praktisera 

min undervisning om kärlek och barmhärtighet mot dina bröder. 

49 Sedan dess har du sett ett mirakel ske i ditt liv, för även om du äter samma bröd som tidigare, 

smakar det inte längre bittert för dig, utan sött och behagligt; de svårigheter som du stötte på på din väg, 

som fick dig att häda eller förlora tron, gör dig inte längre modfälld, eftersom du inte längre anser dem 

oöverstigliga, och även dina kroppsliga lidanden, som brukade fördärva dig, gör dig inte längre förtvivlad. 

50 Det är trons kraft, det är effekten av förandligande och förnyelse. 

51 Tidigare har många andliga intryck passerat obemärkt förbi dig eftersom du bara sökte 

tillfredsställelse för dina sinnen, och sinnesintryck har ofta en tendens att materialisera själen. Nu börjar du 

upptäcka ett nytt liv, du börjar upptäcka essensen, skönheten, meningen och sanningen i allt som omger 

dig. 

52 När ni lyssnar till min undervisning blir ert tänkande mer generöst, ni ändrar era gamla sätt att 

dyrka mig och ni förbättrar era liv. Du har redan slutat att be så ihärdigt som du brukade göra, och du lär 

dig att be och att känna vad du säger till mig i bön. Så när ni sade till mig: "Herre, din vilja skall ske med 
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mig", var orsaken att ni förstod innebörden av era ord och förberedde er på att ta emot från mig endast det 

som jag bestämmer. Men det finns alltid "sista" bland lyssnarna, eftersom nya hjärtan ständigt kommer till 

dessa mötesplatser i längtan efter livets vatten. Jag måste tala till dem på ett annat sätt så att de förstår mig 

och samtidigt känner sig förstådda. 

53 Kom ihåg att jag tog emot var och en av er på samma sätt när han först kom hit för att höra mitt 

ord. Till vissa talar jag inte om ett andligt uppdrag, eftersom de inte skulle förstå mig, utan jag talar till 

dem om den börda av lidanden som de bär i livet och under vars tyngd de känner sig förtryckta och 

deprimerade. Jag lär dem hur de ska lösa de svåra prövningar de har stött på inom och utanför familjen. 

Jag tröstar dem i deras lidande, ger dem den läkande balsam som gör dem friska, uppmuntrar dem och 

fyller dem med hopp. 

54 Då känner den sjuke att en blick från himlen känner till hans smärta och att denna blick är hans 

Faders som kommer att befria honom från den börda av lidande som han bär med sig. Hjärtat som inte har 

känt ömhet, förståelse eller välvilja på jorden känner sig plötsligt omslutet av mitt ords lockelse. Den 

älskar med en oändlig kärlek och känner sin smärta, som så länge hållits tillbaka, som flödar över i 

störtskurar. 

55 Både den ensamma eller missförstådda mannen och mannen som har blivit en slav av passioner 

eller laster, den övergivna kvinnan och den unga flickan som är rädd för att möta livet, både familjefadern 

eller -modern som för fram alla sina problem inför mig och den föräldralösa som inte har något skydd i 

världen - jag hör dem alla, och jag bearbetar deras hjärtan med mitt ords fina mejsel. 

56 Jag vet att när jag tar itu med allt som tynger henne, hur mänskligt eller materiellt det än må vara, 

tar jag itu med hennes själ, eftersom jag på så sätt befriar henne från hennes börda, eftersom jag på så sätt 

förbereder den väg som hon måste gå efteråt, och eftersom jag på så sätt tänder trons lampa i henne. 

57 Min kärlekskälla flödar över dig i dessa stunder och förlåter och välsignar dig. 

58 Jag tar emot er alla denna dag så att ni kan höra mitt ord och bli uppfriskade av det. 

59 Om det bland dessa skaror finns hycklare och fariséer, ockrare, rånare av materiella tillgångar eller 

till och med av moraliska tillgångar som heder, eller av andliga tillgångar som tro och frid, så skall jag 

smeka er alla som om ni alla vore fläckfria, för jag är er Fader som törstar efter er förnyelse och er kärlek. 

60 Det är just med de mest vilsna och de mest avlägsna från lagen som jag upprepade gånger visar 

kraften i mitt ord. Det är därför jag talade till er i detalj under den här tiden - med en instruktion full av 

kärleksfull rättvisa och oändligt kloka läror för att rädda er från avgrunderna och leda er upp till toppen. 

För avgrunderna är fulla av mörker, och där kan du aldrig få veta sanningen. Topparna strålar däremot av 

visdomens, kärlekens och rättvisans ljus. 

61 Rättvisans besök och tillrättavisningar är för de envisa, för de oförståndiga och för dem som 

framhärdar i ondska. Men jag vet när ett ord av kärlek räcker för att få dem att konvertera. 

62 Den här församlingen berörs ständigt på dessa två sätt. Kärlek räcker för att vägleda de mentalt* 

och fysiskt fogliga, medan de som inte är mottagliga för kärlek behöver smärta för att komma tillbaka till 

måttlighet och ordning. 
* Det som sägs i den andra fotnoten under 143.7 gäller också analogt för adjektiven andlig och psykisk. Även om 

de två termerna ofta överlappar varandra i stor utsträckning har man avstått från den dubbla benämningen "andlig-

mental" och det mer moderna "psykisk" i stället för "andlig". 

63 Långsamt och steg för steg, allteftersom förnyelse visar sig för dem, går de från de som renar sig 

genom smärta till de som höjer sig genom förandligande. 

64 Ni hör mig alla, och ni är alla tysta. Samvetets bok ligger öppen inför din ande, inför ditt sinne. 

Den visar dig den sanna vägen och gör dig medveten om den väg du frivilligt har valt. Men i detta 

ögonblick har publikens anda återupplivats för att höra även de sista av mina ord. 

65 Här, inför detta ord, finns det ingen människa som inte darrar i sitt inre och yttre, det vill säga i 

anden och i köttet. Medan han lyssnar på mig här tänker han på livet, döden, den gudomliga rättvisan, 

evigheten, det andliga livet, gott och ont. 

66 När han hör min röst känner han inom sig närvaron av sin ande, och han minns varifrån han kom. 



U 145 

27 

67 Under den korta tid han lyssnar på mig känner han sig ett med alla sina grannar och känner i sitt 

innersta djup igen dem som sina sanna bröder och systrar, som bröder och systrar i den andliga evigheten, 

som är ännu närmare honom än de som bara är enligt köttet, eftersom detta bara är tillfälligt på jorden. 

68 Det finns ingen man eller kvinna som inte känner sig igen av mig när de hör mig. Därför vågar 

ingen dölja eller försköna sina fläckar inför mig. Och jag gör dem medvetna, men utan att offentligt 

avslöja någon, för jag är en domare som aldrig avslöjar. Jag säger er att jag avslöjar bland er 

äktenskapsbrott, barnamord, stöld, laster och svagheter som är som spetälska på själen hos dem som har 

syndat. Men jag bevisar inte bara sanningen i mitt ord genom att visa dig att jag kan avslöja ditt hjärtas 

överträdelser. Jag vill också bevisa kraften i mina läror för er genom att ge er vapen för att besegra 

ondskan och frestelser, genom att lära er hur ni kan uppnå förnyelse och genom att väcka en längtan efter 

det goda, det höga och det rena i er, och en absolut motvilja mot allt som är lågt, allt som är falskt och allt 

som är skadligt för själen. 

69 Ni män och kvinnor som jag bildar mitt nya folk av, ni älskade skaror som gråter inåt i tystnad i 

denna välsignade stund, vila med mig, känn hur min förlåtelse sänker sig över er, renar er från era fläckar 

och befriar er från era bördor så att ni kan börja en ny tillvaro. 

70 Var lugna, jag ser den uppriktiga ångern hos dem som har blivit medvetna om allvaret i sina 

överträdelser och som i dessa ögonblick, med sönderslitna hjärtan, ber mig om förlåtelse, att jag inte låter 

dem betala för sina överträdelser genom att mäta dem med samma måttstock som de har mätt med i 

världen, och som slutligen ber mig att ge dem en möjlighet att bevisa sin ånger för mig. Hur skulle jag inte 

kunna känna honom som gråter av sann ånger, och hur skulle jag kunna förneka honom den möjlighet som 

han ber mig om med så mycket ångest. På samma sätt känner jag också dem som lurar sig själva med en 

falsk omvändelse, men inte mig, för jag ser bortom er närvaro. Dessa kommer jag att utsätta för 

prövningar så länge som det är nödvändigt för att de helt ska vakna upp till samvetets kallelse. 

71 Känn nu alla min smekning, min kärlek och min frid, för ni har kommit till den andliga banketten i 

Mästarens hus, och det är bara rätt att ni alla njuter av maten från er Faders förlåtelse och kärlek. 

72 Min kärleksmantel breder ut sig över universum. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 146 
1 Lärjungar, jag har strukit era pannor och skingrat era djupa sorger, och ni har lyft upp era ögon till 

mig och sagt till mig: "Har du varit här, Herre?" 

2 Ni måste fokusera er uppmärksamhet på mitt ord, för när jag verkligen blir hörd öppnar jag min 

skattkammare och häller ut min visdom på mina lärjungar. Du frågar Mig: "Vad beror ditt så stora tålamod 

och din så stora gudomliga kärlek på?" Och jag svarar er: många av er är föräldrar på jorden, och alla har 

ni varit barn. Vilken far har önskat sitt barn smärta, även när han har fått den svåraste förolämpning, den 

grymmaste otacksamhet från honom? Ett djupt sår har uppstått i faderns hjärta, smärta har genomborrat 

honom och ibland har till och med ilska fördunklat hans sinne, men ett ord av ånger från barnet eller en 

ödmjukhetens handling har räckt för att han ska få honom till sitt hjärta igen. När ni gör detta som 

människor, varför är ni då förvånade över att jag älskar och förlåter er perfekt? 

3 Jag har skapat dig för att du ska älska dig och känna dig älskad. Du behöver mig lika mycket som 

jag behöver dig. Den som säger att jag inte behöver dig talar inte sanning. Om det vore så skulle jag inte 

ha skapat er och inte heller ha blivit människa för att rädda er genom det offer som var ett stort bevis på 

kärlek, utan jag skulle ha låtit er gå under. Men ni måste inse att om ni ger er själva näring av min kärlek 

är det bara att ni erbjuder samma sak till er Fader, för jag säger till er om och om igen: "Jag törstar, jag 

törstar efter din kärlek". 

4 Hur skulle du inte vara frånvarande från mig och hur skulle jag inte känna din frånvaro, eftersom 

du är en del av min Ande? Förstår ni varför jag ber er att utforska mitt ord och till och med det sätt på 

vilket jag har kommit? - För att ni inte ska förundras över det faktum att jag manifesterar mig genom 

syndiga kroppar. Din synd kan inte vara ett hinder för min kärlek. Jag kom för att rena er och föra er 

närmare mig. Vissa har förstått detta, andra inte. Därför finns det bland de mängder av män och kvinnor 

som har hört mig under denna tid, både de som högljutt har proklamerat att jag har återvänt till 

människorna och de som har sagt att detta är omöjligt. 

5 Min närvaro har aldrig dragit sig tillbaka från dig. Det är mitt ord som jag häller ut över er för att 

uppfylla mitt löfte. Det är min kärlek och mitt ljus som strålar från detta ord. För närvarande undervisar 

jag er, men när år 1950 kommer, vilket enligt Min vilja är avsett att vara den sista manifestationen, 

kommer jag att avsluta denna form av manifestation utan att Min Ande skiljer sig från er. 

6 Endast vissa hjärtan är förberedda för denna tid. 

7 Väntade jag under den andra tidsåldern på att världen skulle omvända sig för att sedan ge mig av? 

Jag lämnade mitt i hån, förakt, grymhet och tvivel. Jag visste att min död var nödvändig för att världen 

skulle återuppstå. Under den här tiden kommer jag att ge mig av på nytt i ögonblicken av din förvirring, 

din förskräckelse och dina tvivel. Men mitt ord, som är testamenterat till mänskligheten som ett testamente 

av kärlek, kommer att skaka om världen ännu en gång. 

8 Kriget mellan idéer, trosbekännelser, religioner, doktriner, filosofier, teorier och vetenskaper 

kommer att komma, och mitt namn och min undervisning kommer att finnas på alla läppar. Min återkomst 

kommer att debatteras och bedömas, och därefter kommer de stora troende att resa sig och förkunna att 

Kristus återigen har varit bland människorna. Vid den tiden ska jag uppmuntra dessa hjärtan från 

oändligheten och göra mirakel på deras vägar för att stärka deras tro. 

9 Idag minns mänskligheten den dag då några vise män från öst kom till krubban i Betlehem för att 

tillbe det gudomliga barnet. Idag frågar vissa hjärtan mig: "Herre, är det sant att dessa mäktiga och kloka 

herrar böjde sig ner inför dig och erkände din gudomlighet?" 

10 Ja, mina barn, det var vetenskap, makt och rikedom som kom och knäböjde inför min närvaro. 

11 Där fanns också herdarna, deras fruar och barn med sina ödmjuka, sunda och enkla gåvor som de 

tog emot och välkomnade världens frälsare och Maria som symbol för himmelsk ömhet. De representerade 

ödmjukhet, oskuld och enkelhet. Men de som i sina pergamentrullar hade profetiorna och löftena om 

Messias sov gott utan att ens ana vem som hade kommit till världen. 

12 Ibland tvivlar ni på vad mina apostlar har skrivit ner i sin historia, eftersom mitt liv var omgivet av 

många falska legender. Nu säger jag er att det som de skrev ner var sanning, och att det dessutom var 

absolut nödvändigt för er frälsning. Allt detta bekräftar jag nu, men det som människornas fantasi har 
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skapat kommer att förstöras för alltid av sanningen i Mitt Ord i denna tid. De vanliga människorna har 

kommit till Mitt Ord och tar med sig ödmjukhetens och blygsamhetens gåva i sina hjärtan. Senare kommer 

er vetenskapliga värld, de rika och mäktiga att böja sig inför min osynliga närvaro. 

13 Även om jag har mött dig mer materialiserad än tidigare, kommer den utveckling som uppnåtts 

genom anden att göra det möjligt för mänskligheten att förstå min nya andliga manifestation. Hur långt 

människan än tror sig vara från min gudomlighet, så är hon bara ett steg från den. Vissa hävdar att jag inte 

existerar. Men låt dig inte imponeras av detta. Dessa människor talar på det här sättet eftersom de har 

bildat sig overkliga föreställningar om mig. När de blev besvikna på sin vetenskap i detta avseende och jag 

inte var där de trodde att jag var, förnekade de mig. Men hur stor är inte deras önskan att veta om jag 

verkligen existerar? 

14 Människan har ännu inte upptäckt sig själv, hon har ännu inte erkänt sig själv andligt för att få 

lösningen på många förvirrande gåtor och svaret på många frågor. Nu är det dags för honom att hitta, 

upptäcka och erkänna sig själv. När detta sker - med vilken klarhet kommer han då att känna min närvaro! 

15 Jag har tillåtit er att under en kort tid komma i kontakt med varelser från det bortomliggande 

området, vilket jag inte godkände under den andra eran eftersom ni inte var förberedda för det då, varken 

de eller ni. Denna dörr har öppnats av mig i denna tid, och med den förverkligar jag mina profeters 

uttalanden och några av mina löften. År 1866 öppnades denna osynliga dörr för er, och även för de 

utvaldas sinnesorgan, för att göra det budskap som Ljusandarna skulle föra fram till människorna känt. 

Före det året gjorde sig andar kända bland jordens nationer och folk, vilket var de första tecknen på min 

ankomst. 

16 Ni har gjort stora ansträngningar inom vetenskapen men har sovit djupt när det gäller det andliga. 

Men jag har kommit för att lära er en gudomlig vetenskap som har kärleken som sin rot, och från den utgår 

barmhärtighet, visdom och broderskap. Er vetenskap har fört folk närmare varandra, har övervunnit tid 

och avstånd och är frukten av förståelse. Vad är det då för konstigt med att världarna närmar sig varandra 

genom sinnet och att evigheten vinns genom det? Var och en som har en önskan att gå denna väg bör klä 

sitt hjärta med vördnad, vakta, be och lyda sitt samvetes uppmaning. 

17 Jag har berättat för er att ert umgänge med den andliga världen i denna materiella och påtagliga 

form kommer att vara kort, för år 1950 kommer denna lektion och erfarenhet att ta slut. Men om ni 

använder den på rätt sätt kommer den att ge er oräkneliga frukter, bland annat att förbereda er för samtal 

från ande till ande, för direkt kommunikation utan behov av den möjlighet som jag tillfälligt gav era 

sinnen. Endast kärleken kan då locka er till varandra. 

18 Jag undervisar er i denna form så att ni inte faller offer för förvirrade vetenskaper, ny fanatism eller 

vidskepelse. Under den andra eran fick ni därför inte ta del av sådana läror som gavs i denna form 

eftersom ni inte skulle ha förstått deras andliga innehåll. Kristus har lovat er och Elia har uppfyllt det i 

denna tid. Även efter 1950 kommer andliga varelser att fortsätta att manifestera sig materiellt i världen. 

Detta kommer att få många tvivlare att tro och många andliga varelser att vakna upp. Men de här 

människorna bör vara lydiga och låta den här typen av manifestation ta slut med dem vid den angivna 

tidpunkten. Senare kommer dessa lärjungar att ge sig ut bland nationerna och med fast hand rycka upp allt 

ogräs som har vuxit upp bland människorna, så att endast erfarenhetens ljus kommer att finnas kvar som 

fruktbart vete. Efter profaneringen av det heliga kommer de som lär ut vördnad för det som är rent. Och 

sedan, när förandligandet råder i människornas hjärtan, kommer de att känna att deras sinnen höjer sig till 

andra världar, och de kommer att känna att dessa kommer in i deras hjärtan. Då kommer människor att ha 

uppnått en andlig höjd som gör att de kan känna närvaron av himmelriket i sina hjärtan. 

19 De kärleksband som ni har förenats med på jorden kommer att bli ännu tätare med dem som 

förenar er andligt i evigheten. På så sätt kommer den universella familjen att bildas där det inte längre 

finns några skillnader. 

20 Ni har också haft manifestationer bland er av förvirrade varelser som lever i mörker. De har 

kommit in genom dörrarna till den gåva som jag har anförtrott dig. Men vem skulle kunna betrakta dessa 

manifestationer som onda, eller döma min undervisning som oärlig? Tror ni inte att denna gåva tjänar till 

att göra gott inte bara bland människor, utan också bland dem vars själar är fördunklade? 
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21 Den som bedömer att dessa läror är falska har studerat Jesu verk under den andra epoken dåligt. 

Det andliga livet liknar det materiella livet, som också har sina korsvägar, besök och frestelser, precis som 

det liv du lever. Närhelst en dörr öppnas för att göra gott rusar de behövande dit, som det hände med Jesus 

i den andra tidsåldern och som det händer med dem som har fått den gåvan i den här tidsåldern. Det är där 

jag vill se din barmhärtighet. 

22 Jag välsignar dig, för när besatta människor kom till dig kallade du dem inte för besatta av 

djävulen, utan du såg i den besatte en försonande medmänniska och i dem som behärskar honom 

nödlidande bröder och systrar som förvirrar honom. 

23 I framtiden kommer det inte längre att vara nödvändigt för dessa varelser att använda din hjärna 

för att förstå verkligheten. Det räcker att de tar emot dina tankar i sina sinnen för att se ljuset. 

24 Detta är redan den sista perioden då jag kommer att vara med er i denna form. Tro det, och tro 

också att jag inte kommer att återvända till den här världen för att göra mitt ord materiellt hörbart, än 

mindre för att bli en människa. 

25 Beväpna er, för rykten kommer att komma till er från människor som påstår att jag har återvänt, att 

Kristus har kommit till jorden. Du skall då förbli trogen och med 

Fasthet säger: "Herren är i andevärlden med alla sina barn." Om ni emellertid sover och inte andliggör er 

själva, kommer ni att förneka att jag drog tillbaka mitt ord (talat genom mänskliga röstbärare), och när ni 

blir hädiska och olydiga kommer ni att åberopa min stråle på människornas skaror och säga till dem: "Låt 

oss be honom som gav oss sitt ord att fortsätta att tala till oss. Låt oss ge honom sånger och hymner så att 

han kan höra oss." Men sannerligen säger jag er: Min stråle ska inte återvända till det mänskliga 

förståelseorganet, för jag vill inte stödja er dårskap. Vilka konsekvenser skulle det få? - Att det skenbara 

ljusets ord skulle förvirra er! Vill inte ditt hjärta det? Förbered er då för den prövningen, och på er lydnad 

och ödmjukhet ska ljuset från Min inspiration lysa. 

26 Jag meddelar er att förvirring kommer att råda mycket snart, om sammanslagningen av dessa 

samfund till ett enda samfund inte sker före 1950, för det kommer att finnas de som säger att Mästaren 

kommer att fortsätta att göra sig känd, och då ve detta folk! Har ni ännu inte tänkt på detta hot? Men denna 

anda av broderskap och enighet har ännu inte vaknat i er, och ni förväntar er att det är händelserna som 

kommer att förena er. Men om du förväntar dig detta kommer du i stället att se pest, oordning, krig och 

naturkrafternas dom bryta ut tills det inte längre finns någon plats för fred i världen - varken på jordens yta 

eller i dess inre, varken på havet eller i himlen. 

27 Människor, jag började mitt ord på denna dag full av vänlighet, men sedan blev det strängt 

eftersom det är nödvändigt att varna er för faror och att rätta till era misstag i tid. Men jag avslutar mitt 

lärarord med vänliga ord. 

28 Lärjungar, glöm inte att jag på den dag då människorna firar Kristi födelse har öppnat era ögon 

ännu mer så att ni kan komma till mig på vägen av andlig hängivenhet, plikttrogenhet, ödmjukhet och 

lydnad. 

29 I dag har ni, liksom herdarna på den tiden, inte erbjudit mig mjölk, honung och bröd som en gåva 

av kärlek och glädje. Inte heller kommer denna tidens kungar och lärda att ge mig rökelse, guld och myrra. 

Alla kommer att sträcka ut sina själar till mig så att jag kan lägga ett kärleksoffer i dem. 

30 I detta ögonblick kommer jag med hjälp av ett mänskligt förståelseorgan ner till er i mitt ord för att 

välkomna er och säga att jag har gett er min förlåtelse för evigt. 

31 Jag väntar på det nya fröet i dig. Lyssna på mig så att du kan bli ett ljusets frö. 

32 Många av er vill dö eftersom ni är trötta och utan ideal på jorden. Det är sant att kroppens död är 

själens nya födelse, men den kropp som du har tjänar till att rena dig. Be och vakta så kommer du inte att 

försvagas. Jag är i dig. När ni säger att Kristi blod föll över mänskligheten, tror ni då att det bara är en 

symbol eller en symbol? Vad skulle ni tycka om jag sa till er att både mitt blod och min kropp har utstakat 

vägen för er att fullfölja det uppdrag som anförtrotts var och en av er? Och om min Ande flödar in i var 

och en av er - varför erkänner ni inte er själva som bröder utan avskyr er själva? Har ni aldrig tänkt på att 

vad ni än gör mot era medmänniskor, så gör ni det också mot mig? 



U 146 

31 

33 Fortsätt inte att söka efter Jesu mänskliga härkomst, den kommer inte att avslöja min kropps 

fullkomlighet för er. Genomträng de stora uppenbarelser jag gav dig då och nu, och du kommer att förstå 

vad jag säger till dig nu. 

34 Ta inte tag i världens böcker som, även om de talar om mig, inte är skrivna under gudomlig 

inspiration. Kom ihåg att det som kommer från det mänskliga sinnet kan innehålla fel, men det som 

kommer från himlen kan inte vilseleda dig. Vakta mina uppenbarelser med större iver än du skulle vakta 

pärlor eller diamanter. 

35 Människor hävdar i sina böcker att Jesus var med esséerna för att få sin kunskap. Men han som 

visste allt och existerade innan världarna uppstod hade inget att lära av människorna. Det gudomliga kan 

inte lära sig något av det mänskliga. Var jag än var, var det för att undervisa. Kan det finnas någon på 

jorden som är klokare än Gud? Kristus kom från Fadern för att ge människorna gudomlig visdom. Gav 

inte er Mästare er ett bevis på detta när han vid tolv års ålder förvånade den tidens teologer, filosofer och 

laglärare? 

36 En del har tillskrivit Jesus alla människors svagheter och gläder sig åt att kasta den smuts som de 

bär i sina hjärtan mot den gudomlige och felfria mannen. De känner inte mig. Om alla naturens underverk 

som ni betraktar inte är något annat än det materiella förkroppsligandet av gudomliga tankar - tror ni då 

inte att Kristi kropp var materialiseringen av en sublim tanke om er Faders kärlek? Kristus älskade er alltså 

endast med anden, inte med köttet. Min sanning kommer aldrig att kunna förfalskas eftersom den 

innehåller ett absolut ljus och en obegränsad kraft. 

37 Jag avslöjar vid denna tidpunkt, genom dessa enkla och outbildade sinnen, det kärleksfulla och 

oförglömliga ljudet av Jesu ord, som inte gör ont. 

38 Människor har vågat döma utan respekt och utan kärlek över livet hos de högsta varelser som Gud 

har sänt till människorna, med Mitt eget ord som grund för sitt bedrägeri. När jag vid ett visst tillfälle 

kallade mina lärjungar för bröder, var det inte den enda gången, och det var inte heller bara de som jag 

kallade för bröder. Maria bar Jesu kropp i sitt jungfruliga sköte. Den utvalda modern, den renaste modern, 

liljan utan fläckar var inkarnationen av den moderliga ömhet som finns i det gudomliga. Varför skulle 

Jesus, som kallade sig Guds son, inte kalla människorna för bröder, eftersom de också är Guds barn? När 

kommer du äntligen att ha den nödvändiga mognad i ditt sinne som gör det möjligt för dig att ge den rätta 

tolkningen av innebörden till det gudomliga och det mänskliga? Förstå att detta är det enda sättet att veta 

var felet finns och var sanningen lyser. 

39 Människor kan inte berätta om mig med mer sanning än jag, även om jag ger er dessa läror genom 

människor. Tänk på att de är i hänryckning när jag talar genom dem. Min undervisning kommer ännu att 

bli förstådd; dess väsen, som är Lag, kommer att prisas av mänskligheten. Dessförinnan kommer tjurfröet 

att förstöras. Men när kommer ni att kalla alla människor för bröder? När kommer du att se din Faders 

barn i dem? Det enda intyg som kan ge er tillträde till min barm är att ni har lyckats vara Guds barn och 

bröder med er nästa. 

40 Ni som oroar er så mycket för ert hem - varför oroar ni er inte lika mycket för det hem som ni 

måste förbereda för er ande i evigheten? Du som tänder ljuset i ditt hem för att inte befinna dig i mörker - 

varför tänder du inte lampan i ditt hjärta för att inte bo i mörker? 

41 När ni är redo för det kommer jag att tala i detalj och klart om de tre "tiderna" och de sju stadierna 

eller epokerna, så att ni inte blandar ihop dem. 

42 Se, här är mitt avslöjande och enkla ord. Förstå det och låt det bli till handling. 

43 Detta är ett ögonblick av nåd då ljuset från min Heliga Ande sprider sig över alla världar, ett ljus 

som är gudomlig visdom för varje andlig varelse. Och ni som hör mitt ord och fräschar upp er med 

sanningens andes visdom och i allt detta upptäcker innebörden av mina läror, förbered er verkligen, för ni 

måste lära många min lag. 

44 Min lag är en rättvisans och kärlekens väg som jag återigen kallar människorna till, så att de kan 

styra familjer och nationer med den kärlek och rättvisa som jag talar till er om. Allt skapat har sitt 

ursprung och slut på denna lag. Det är min vilja att alla ting lever i harmoni och att ni utvecklas andligt 

inom denna skapelse, precis som naturens olika riken utvecklas, så att ni kan uppnå framsteg i er 

andevärld. 
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45 Människan har moraliskt och andligt stannat upp. Han har skapat en gudstjänst och ett levnadssätt 

som han anser vara det bästa, och han har fallit in i en rutin som tröttar och tröttar ut hans ande och gör 

honom fanatisk i riter och ceremonier som förför hans sinnen. Tänk å andra sidan på den utvecklingsnivå 

som de riken som utgör den materiella naturen har. Inse deras ordning, deras harmoni och deras 

fulländning. 

46 Du måste förstå att du - utrustad med ande - är Faderns mest älskade verk i skapelsen, eftersom 

han har lagt andlig essens, andliga egenskaper och odödlighet i dig. 

47 För själen finns det ingen död, en död som du förstår den, det vill säga att upphöra att existera. 

Kroppens död kan inte vara döden eller slutet för själen. Just då öppnar den sina ögon för ett högre liv, 

medan dess kroppsliga skal stänger dem för alltid i förhållande till världen. Det är bara ett ögonblick av 

övergång på den väg som leder till fulländning. Om du ännu inte har förstått det på detta sätt beror det på 

att du fortfarande älskar den här världen väldigt mycket och känner dig nära knuten till den. Det är svårt 

för er att lämna det här hemmet eftersom ni anser er vara ägare till det som ni äger i det; och en del har 

också en vag föraning om min gudomliga rättvisa och är rädda för att gå in i den andliga världen*. 
* Spanska "valle" betyder bokstavligen dal och betyder ofta: bortom, (andlig) värld, livsutrymme, hem (land), 

hemma. 

48 Mänskligheten har älskat den här världen alltför mycket - alltför mycket eftersom kärleken var 

missriktad. Hur många har inte omkommit på den av den anledningen! Hur många själar har inte 

materialiserats av samma anledning! 

49 Först när du har känt dödens fotsteg nära, när du har varit allvarligt sjuk, när du har lidit, först då 

har du kommit ihåg att du bara är ett steg bort från det bortomliggande, från den rättvisa som du bara 

fruktar i sådana kritiska ögonblick; och då avlägger du löften till Fadern och svär att älska, tjäna och lyda 

honom på jorden. 

50 Smärta renar dig, smärta är den mejsel som formar människans hjärta så att det uppnår andlighet. 

För att din smärta inte ska vara ofruktbar måste trons fackla upplysa dig så att du kan få andlig upphöjning 

och tålamod i prövningar. 

51 Du är den bästa frukten som har kommit fram från mig, det universella trädet. Uppfyll alltid min 

kärlekslag så att jag kan njuta av dig. 

52 Om du tömmer en bägare av bitterhet i livet på grund av dina medmänniskor, ge dem samma 

bägare tillbaka, men fylld med honung. Precis som Kristus gjorde, som bara fick smärta och bitterhet 

bland de människor han älskade så mycket, och som, medan han fortfarande hängde på korset och medan 

folkmassan hädade och erbjöd honom galla och ättika, öppnade sin sida som en källa av kärlek för att ge 

sitt blod till barnen som uppståndelsens och det eviga livets vin. 

53 Vid den andra gången gick Mästaren bort från sina lärjungar under några timmar, och när han kom 

tillbaka såg han att de pratade med varandra. Sedan frågade han dem: "Vad har ni lärt er av min 

undervisning?" En av dem svarade: "Mästare, när du inte är med oss studerar vi dina ord, men vi lyckas 

inte alltid förstå dem." Mästaren sade till dem: "Se på havet, se hur stort det är. Så är också Faderns lag. 

Det är början och slutet på allt skapat, men jag ska få dig att förstå det så långt det är min vilja." 

54 Människan vandrar på olika vägar i denna tredje tidsålder och finner inte sanningen. Jag skickar 

budskap och tecken till den, men den är blind. Naturkrafternas rop och krigen har inte varit tillräckliga för 

att bevittna Kristi återkomst bland människorna. 

55 Jag är bland några få som undervisar i mitt budskap om förandligande, som människan kommer att 

lära känna i denna tid. Och bland dem som har kommit för att höra mig har jag valt ut de nya lärjungarna 

som kommer att bli budbärare och sändebud för mitt verk i världen. 

56 Därför ser ni hur outtröttligt och ihärdigt jag undervisar min undervisning, för jag vill lämna er 

starka. Detta ord måste höras över hela jorden. 

57 Om du arbetar med uppriktighet och kärlek kommer du att utföra ett arbete som kommer att göra 

dig värdig tillsammans med mig, eftersom du har arbetat i heta strävanden för att plantera moral, kärlek 

och förandligande i människor. 

58 Jag ska se till att ditt exempel uppmärksammas och erkänns av folket. Då kommer de kommande 

generationerna att följa dina steg orubbligt. 
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59 För att uppnå fred, uppfyll min lag, så kommer du att ha den i din ande, och kroppens dödstimme, 

som du inte vet när den kommer, kommer att möta dig i fred. 

60 Se upp så att du inte förorenar ditt sinne med orena tankar. Den är kreativ, och om du ger skydd åt 

en dålig idé kommer den att dra ner dig till lägre nivåer, och din själ kommer att bli höljd i mörker. 

61 Håll min lag noga, för jag har lagt den i er. Vet du varför jag tog bort materialsymbolerna? 

Eftersom ni själva är symbolen för Faderns kärlek. 

62 Var innerligt förberedda när ni deltar i en av mina föreläsningar, och när ni får en lektion, tänk på 

hur ni ska använda den, för annars kommer det andliga fröet i era hjärtan att vara ofruktbart, och ni 

kommer inte bara att ha misslyckats med att använda det gudomliga fröet, utan ni kommer också att ha 

misslyckats med att använda er tid. 

63 Samla er själva i ert inre innan ni kommer för att lyssna till mig, så att ni inte lämnar mina 

mötesplatser med samma svagheter som ni kom hit med. Då kan du med inre tillfredsställelse säga att du 

har vetat hur du ska använda din Mästares läror. 

64 Om du inte koncentrerar dig när du lyssnar och inte ser till att tillämpa min undervisning kommer 

du aldrig att kunna se den frukt som mitt ord kan ge bland dig. Men om du å andra sidan anstränger dig för 

att genomföra mina läror, och om du tillämpar dem i dina handlingar och lever dem, då kommer du 

gradvis att se hur du kommer ur din andliga stagnation och hur du går framåt på din utvecklingsväg - den 

väg som steg för steg leder din ande till sann storhet. 

65 Mitt ord talar om kärlek, och denna kärlek kommer att uttryckas genom att ni i era liv tillämpar 

broderskap, enhet, jämlikhet, harmoni och fred. Men för att ni ska kunna inspirera er själva att lyda mitt 

ord måste ni först tro på sanningen i min manifestation. 

66 Om ni inte tror mig nu, när jag manifesterar mig genom dessa varelsers sinne, vad kommer då att 

hända när jag talar till er genom andan hos de stora inspirerade i de kommande tidsåldrarna? 

67 Ni vill alla rädda er själva. Ni vill alla undkomma andens försoning och ni drömmer om att få veta 

vad himlen är. Ändå säger jag er att den ansträngning ni gör för att uppnå allt detta är ganska liten, och att 

ni ofta flyr samma sak i stället för att söka de sätt och medel som kan hjälpa er att uppnå det. 

68 Du tror att himlen är en region i oändligheten och att du kan komma in i den genom att uppriktigt 

ångra dina överträdelser i din fysiska dödstimme, eftersom du litar på att du i det ögonblicket kommer att 

finna förlåtelse och ledas av mig in i himmelriket. Det är vad du tror. Jag å andra sidan säger er att himlen 

inte är en särskild plats, inte heller en region eller ett hem. Själens himmel är dess höga känslomässiga 

värld och dess perfektion, dess renhetstillstånd. Så på vem beror det att låta dig komma till himlen - på 

mig, som alltid har kallat dig, eller på dig, som alltid har varit döv? 

69 Inte längre begränsa det oändliga, det gudomliga. Inser ni inte att himlen inte längre skulle vara 

oändlig om den - som ni tror - var ett särskilt hem, en region eller en särskild plats? Det är dags för er att 

föreställa er det andliga på ett högre sätt, även om er fantasi inte kan omfatta hela verkligheten. Men den 

bör åtminstone närma sig det. 

70 Var alltid medveten om att den ande som uppnår de höga graderna av godhet, visdom, renhet och 

kärlek står över tid, smärta och avstånd. Den är inte begränsad till att bo på en plats, den kan vara överallt 

och kan finna högsta glädje i att existera, känna, förstå, älska och bli älskad överallt. 

71 Detta är andens himmel! 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 147 
1 Jag tar emot mitt folk, ni som kommer till mig i längtan efter mitt ords godhet för att lindra livets 

sorger. Jag skänker dig den ömhet som mitt gudomliga hjärta rymmer och jag välsignar dig. 

2 Nu är det dags för mig att leverera mitt sanningens ord i denna form på den här planeten - en 

smärtans dal där ni, o mänsklighet, lider. 

3 Över era tunga drömmar och den prövning som ni går igenom, framträder min lag än en gång, som 

vill väcka er och upplysa jorden, i enlighet med mitt löfte som gavs under den andra eran. 

4 Det står skrivet att mitt ljus ska lysa på världen, alla själar ska omvända sig, barn och gamla män 

ska profetera och kvinnor och män ska få andliga visioner när människorna har nått en hög grad av 

fördärv. 

5 Inse att ni redan befinner er i den tid då Sodoms och Gomorras synd har spridit sig, då föräldrarna 

missbedömer barnen och barnen reser sig mot föräldrarna. Just då lyser mitt ljus upp dig som en sublim 

hoppets fyr som en strålande framtidssol. 

6 Jag lovade er att min stråle skulle stiga ner och att mina gudomliga tankar skulle bli ord som skulle 

trösta och stärka er i er trångmål och övergivenhet när ni tre samlas i Faderns namn. För jag är det 

gudomliga "Ordet" som älskade och älskar mänskligheten, före och efter korsets död. 

7 Världen är skakad eftersom dess tänkande är sjukt och människor i sin förvirring inte vet om jag är 

Mästaren eller inte. Människor har gång på gång förlorat balansen mellan rättvisa och sanning, de har gått 

till ytterligheter. Förr i tiden dyrkade ni Gud i alla slags materiella former som fanns framför era ögon: i 

stjärnorna, i elementen och i avgudar som ni gjorde med era händer. I dag känner sig människan stor, 

upphöjer sin personlighet och skäms för att säga "Gud". Han ger honom andra namn för att inte äventyra 

sin självbelåtenhet, för att inte falla från sin sociala position. Det är därför de kallar mig: kosmisk 

intelligens, universums arkitekt. Men jag har lärt er att säga till mig: "Vår Fader", "Min Fader", så som jag 

lärde er under den andra eran. Varför tror människor att de förringar eller förminskar sin personlighet när 

de kallar mig "far"? 

8 Mästaren frågar er, kära lärjungar: Vad är ert i denna värld? - Allt du äger har Fadern gett dig så att 

du kan använda det när du vandrar på jorden så länge ditt hjärta slår. Eftersom er ande kommer från min 

gudomlighet, eftersom den är en andedräkt från den himmelske Fadern, eftersom den är inkarnationen av 

en atom av min Ande, eftersom er kropp också formades enligt mina lagar och jag anförtrodde den till er 

som ett instrument för er ande, så tillhör ingenting er, kära barn. Allt skapat tillhör Fadern, och han har 

gjort er till tillfälliga ägare av det. Kom ihåg att ditt materiella liv bara är ett steg i evigheten, det är en 

ljusstråle i oändligheten, och därför måste du vara uppmärksam på det som är evigt, det som aldrig dör, 

och det är anden. 

9 Kom ihåg att alla skönheter i denna värld är avsedda att försvinna för att ge plats åt andra. Men din 

ande kommer att fortsätta att leva i evighet och skåda Fadern i all sin härlighet - Fadern från vars livmoder 

du kom. Allt som skapas måste återvända till den plats där det kom ifrån. 

10 Guds kärlek är oändlig, och ju mer du vill förringa den, desto större kommer den att stå framför 

dig, och desto mer ihärdigt kommer den att visa sig på din väg. Ni har velat förmänskliga honom genom 

att söka honom i olika skepnader, och ni har dyrkat honom inom gränserna för en helgedom av sten som 

skapats av människohänder. Men jag säger er: sök inte en så liten Gud. Sök honom i hans heliga Andes 

storhet - upphöjd, gudomlig, majestätisk, ägare av allt som var, allt som är och allt som kommer att bli. 

11 Om du fortfarande undrar om det är möjligt att ljusstrålen från Jesus från Nasaret för närvarande 

upplyser denna syndiga värld genom sitt ord, frågar denna röst dig: När ska läkaren då komma, om inte 

när patienten är farligt sjuk? Idag rullar världen runt i sin djupa smärta, i själarna finns vånda och 

dödsryckningar. Därför är det den rätta tiden som Fadern har valt för att upplysa och lyfta själarna i 

enlighet med profetiorna genom detta budskap om fred och kärlek. 

12 Människan har glömt sin skapare och vill bara leva för materien. I dag kommer Mästaren och säger 

till er: Lär er att använda er själs förmågor, så att världens och atomernas Herre, oändlighetens härlighet 

och det som inte längre kan uppfattas alls, också kan vara era tankars Herre, så att han kan lysa och 

reflektera i ert hem av ljus, och så att ljuset kan omsluta och lysa upp er som alla stjärnor. 
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13 Fråga inte längre varför jag är med er. Låt min gudomliga Ande darra av kärlek till alla varelser. 

Närma er denna andliga bankett som jag ger er just nu, det bord där mina ords ömhet inbjuder er att med 

fasta steg stiga upp på vägen till det sanna ljuset. Skynda er, mina barn, för jag kommer att ge er detta arv 

om bara några ögonblick. 

14 Jag hör den döendes klagan och moderns klagan i stunder av sorg och rädsla. Min Ande, som finns 

överallt, inom och utanför människans existens, svarar dem: Frukta inte, jag hör din vädjan, här är jag! 

15 Älskade lärjungar i den tredje eran, jag inbjuder er att lysa med mig, att vara världens ljus och 

mina medarbetare i denna gudomliga uppgift att bearbeta fröfältet med förandligande, med medkänsla, 

med barmhärtighet, med kärlek, så som jag har lärt er. Vattna detta frö med tårar av medkänsla som du 

fäller när du känner din nästas smärta, och även med ångerns tårar. De gläder sig åt min gudomlighet och 

har den sublima kraften av djup omvändelse och tro. Jag ber dig inte att göra det med blodet från dina 

ådror, för det har inget värde för mig. 

16 Människan i sin blindhet söker mig på felaktiga vägar, och om hon inte förmänskligar min 

gudomlighet, förgudar hon sin mänsklighet. Därför säger min röst till honom: Det är dags att du hör mig 

och känner mig i djupet av ditt hjärta. Kom ihåg att min kärlek alltid är närvarande i era svårigheter och 

glädjeämnen. Men när ditt hjärta vill säga till mig: "Jag har känt dig", tystar du det. När din ande vill stiga 

upp till mig håller du den tillbaka med de tunga kedjorna från din jordbundenhet. 

17 Förtvivla inte i prövningarna. Bär ditt kors med överlåtelse, så som jag har lärt dig att bära det. Ha 

tro och kom ihåg att ingenting går mig obemärkt förbi och att allt som existerar räknas, även det sista 

sandkornet i havet och även den mest avlägsna stjärnan. Till och med mina ord i bergspredikan räknades, 

de hammarslag som genomborrade mina händer och fötter när jag spikades fast vid tortyrträet, törnena i 

kronan som mänskligheten tryckte på mina gudomliga tinningar och mina sista ord på korset. 

18 Känn er aldrig övergivna och ta inte era liv förgäves, för era dagar är också räknade av Fadern. 

19 Glöm era lidanden för ett ögonblick och var barmhärtiga, medkännande och kärleksfulla så att ni 

kan uttrycka Faderns kraft och kärlek genom er själva. 

20 Om du har känt dig för liten för att Gud ska ta hand om dig, säger jag till dig: Ni tänker så här på 

grund av er själviskhet, som inte tillåter er att förstå er Faders storhet. Kom ihåg allt som dina jordiska 

föräldrar gör för att vägleda dina steg när du är liten och hur de vakar för att skydda dig. Men kärleken 

från alla fäder och mödrar på jorden tillsammans är bara en svag återspegling av Guds kärlek till dig. 

Förstå hur mycket er himmelske Fader måste älska er för att komma in i denna värld och lida för att lära er 

den sanna vägen och ge er evigt liv. Du är den mest värdefulla varelsen, ett sublimt verk av hans skapelse. 

Även om ni är atomer är ni stora i hans ögon. I dig förkroppsligas hans rike och universum symboliseras. 

Ni kan upptäcka en himmel och en lysande sol i er själva, men ni har inte förstått hur ni ska lära känna er 

själva, och det är därför jag säger till er i dag: ta tag i mitt ord, låt mig lysa upp er inre himmel och leva i 

er. Låt mina verk blomma i era hjärtan och bära frukt, så att er Fader kan bli förhärligad och att han kan 

fullfölja sin gudomliga plan att rädda alla själar. 

21 Mänskligheten i sin materialism säger till mig: "Är det då säkert att andens rike existerar?" Men 

jag svarar er: O ni otrogna, ni är Thomas från den tredje eran. Medlidande, medkänsla, ömhet, vänlighet 

och generositet är inte materiens egenskaper, inte heller de nådegåvor som du bär gömda inom dig. Alla 

dessa känslor som är inpräntade i ditt hjärta och din hjärna, alla dessa förmågor tillhör anden, och du får 

inte förneka det. "Köttet" är bara ett begränsat verktyg, men inte anden: den är stor eftersom den är en 

atom av Gud. 

22 Sök Andens säte i ditt väsens kärna och den stora visdomen i kärlekens härlighet. 

23 Lär er av mig så att ni kan bli goda såare på kärlekens fält. Det är just i den tid då människor inte 

älskar varandra och inte är medvetna om den timme de lever i som jag har kommit till er för att uppfylla 

mitt löfte. 

24 Jag lär dig på nytt och väcker dina vilande känslor och förmågor så att du kan ställa allt det goda 

som finns i dig i min gudomliga lags tjänst. 

25 Slutet på min förkunnelse närmar sig redan, och ni kommer att uppnå verklig förandligande och 

kunskap om min undervisning fram till dess. 
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26 De manifestationer som du nu upplever kommer du inte att få uppleva igen. De har bara varit en 

förberedelse för min direkta andliga kontakt med dig. 

27 Närhelst din ande stiger upp till mig kommer du verkligen att känna min närvaro. 

28 Det är redan dags att mitt arbete blir mer känt. Men din blyghet har inte tillåtit detta. Du är ofta 

rädd för att tala. Men efter 1950 kommer mitt arbete att vara känt och förstått över hela världen. 

29 I mitt arbete som lärare under denna tid har jag fått stöd av den andliga världen, som har lämnat ett 

exempel på broderskap, upplyftning och förverkligande bland detta folk. Nu måste du göra detsamma. 

30 Mitt ord har kämpat mot er religiösa fanatism. Med kärlek har jag övertygat er om att er ande, i 

den utveckling som den har uppnått, kan avstå från varje yttre kult och rituell form. 

31 Jag ville lämna er förenade som bröder och systrar, för stridens tid närmar sig och jag vill att ni ska 

uppnå fasthet i anden och moralisk styrka. 

32 Kom ihåg att du på din väg kommer att stöta på bilder av elände och smärta. Du kommer att möta 

levande döda och de som är besatta av mörkret. Du kommer att se dem som har förstenade hjärtan och 

som har fallit som offer för sina passioner. 

33 Jag säger till er redan nu: Var inte rädd för att gå till dem. Om din kropp lider av sjukdomar som är 

motbjudande eller smittsamma för dig, frukta inte smitta eller själens sjukdomar. Glöm inte och tvivla inte 

på att ni är skyddade av min nåd, så att även detta kan bli ytterligare ett vittnesbörd för de icke-troende. 

Sök upp de sjuka och behövande och led dem till läkarnas läkare genom din upplyftning, dina råd och 

böner. Om ni gör det kommer ni att kunna använda de gåvor som jag har anförtrott er. 

34 Ni har fortfarande mycket att brottas med er själva för att kunna utveckla och utveckla er själ. Du 

måste öka din vilja att tjäna mig hos din nästa. 

35 Förena resultaten av dina studier och din tolkning av mitt ord, så att din tillbedjan av Gud och dina 

gärningar blir lika för alla. 

36 När människor närmar sig dig och frågar dig vad din fantasivärld är baserad på bör du visa dem 

denna sida av den gudomliga kärleken genom dina verk, ord och skrifter. 

37 Denna uppgift har anförtrotts den helige Andes lärjungar. Arbeta och du kommer att få se dina 

ansträngningar krönas. 

38 Jag ser i din ande en önskan om att få veta vad som finns bortom. Ni är inte längre nöjda med att 

leva och bry er om det som tillhör den här världen. Smärtan, tårarna och prövningarna har gjort dig 

besviken, frigjort dig från det materiella och satt dig på vägen mot en andlig utveckling uppåt. 

39 Flyg på bönens vingar in i andens regioner, så att ni där kan mätta er med fred och ljus. 

40 Ge Mina läror deras sanna innebörd utan att glömma att de människor som jag använder för att tala 

till er bara är redskap för Min Vilja. 

41 Ni står framför visdomens altare, som jag utser er till väktare och ansvariga för. Se till att den inte 

blir vanhelgad, men akta er för att bli skenheliga, för jag har sett många som är som vita gravar, som visar 

sin rena vithet på utsidan, men som bara hyser förfall på insidan. 

42 Ni som arbetar på min åker ska bära mitt ord med er som ett frö och så och sköta det som jag har 

lärt er. Ni ska vara efterföljare till mina lärjungar i den andra eran och förkunna mitt evangelium i de olika 

nationerna. 

43 Hur mycket måste du inte kämpa för att mjuka upp det hårda människohjärtat, och hur mycket 

måste du inte stå ut med prövningarna för att finna tron! Endast tro och uthållighet i min undervisning 

kommer att leda dig till seger. Om ni blir svaga kommer ni att ha missat detta tillfälle att rädda er själva 

och kommer att bära i er ande smärtan av att ha gett efter för de icke-troendes inflytande. 

44 Ni har lydigt följt min uppmaning till er att komma till mig och ni kommer hit sjuka, utsatta och 

hungriga. Ni har sökt mig utan att veta vad som är det bästa sättet att visa er inför er Fader. Men jag säger 

till er: Kom som lärjungar, mina barn, och stanna hos mig. 

45 Redan innan ni gör er begäran vet jag vad ni vill be mig om, vad ni saknar, men jag ger er bara det 

som är till ert bästa, för ni vet inte själva vad som är bra för er. Om du litar på mig och är överens med min 

vilja kommer jag att ge dig det du saknar och ditt hjärta kommer att säga dig att det du får är det du 

behöver, och då kommer du att ge mig rätten att styra ditt öde. 
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46 Jag kräver ingen betalning av er för mina goda gärningar. Jag älskar dig och uppfyller bara min 

plikt som far. Om världen å andra sidan gör dig en tjänst, gör den det inte för att lindra din smärta, utan för 

att få beundran, för att dra till sig beröm, och denna förödmjukande välgörenhet är inte förtjänstfull. Jag 

har lärt er kärlekens diskreta verksamhet, de barmhärtiga gärningar som hedrar den som gör dem och den 

som tar emot dem - de gärningar som bara berör de två hjärtan och som syftar till att lindra och trösta och 

som har min gudomlighet som enda vittne. 

47 Alla ni som följer mig bör söka ert hopp om frälsning och belöning för era svårigheter i det 

kommande livet. Då kommer ni, fulla av förtroende, att vara tålmodiga i prövningar, vara villiga att göra 

gottgörelse, och mer än så kommer ni att vara lyckliga eftersom ni kommer att kunna betala gamla 

skulder, gottgöra misstag och befria er från allvarliga överträdelser. 

48 I detta ögonblick känner du dig upplyft eftersom du frossar i mina ord. Du har inga hemligheter för 

mig, bjud in mig till ditt hjärta så att jag får veta allt som finns i det, och jag lämnar i det, som i en 

vissnande blomma, mitt kärleksord, som är en återuppväckande dagg. Så som ni har förberett er i dag, så 

ska ni alltid göra. Behåll mina läror i ditt minne och utforska dem för att sedan handla efter dem. 

49 Tro inte att du genom att tjäna andra försämrar dig själv och att din personlighet blir svagare. Jag 

har redan sagt att det är bättre för dig att ge än att ta emot, och om du ger en del av ditt (andliga) arv 

kommer du att samla på dig verk av verkligt värde för din själ. Det jag har gett dig är inte bara ditt. Jag har 

gjort er till förvaltare av en stor rikedom av andliga gåvor som ni kan ge till era medmänniskor. 

50 Den röst ni hör är samma röst som jordens första invånare hörde, samma röst som Israels folk 

hörde i sin tidiga tid och som fick Moses att darra. Känner ni inte igen den på grund av dess natur? 

51 När du är redo att kommunicera med mig från ande till ande kommer profeternas ord att bli sanna 

som sa: "Män och kvinnor kommer att gå in i ett andligt liv som de inte känner till förrän då, deras ögon 

kommer att se bortom det jordiska och allt kommer att förändras. Ni hör till dem som är kallade att 

uppleva början på en ny tidsålder som kommer att leda mänskligheten till att förverkliga det sanna mål för 

vilket den skapades. I den tiden kommer jag att bli älskad och känd av mina barn, och de kommer att älska 

varandra. Detta är det mål som jag har visat människan och som hon kommer att nå. Jag har redan 

tillkännagivit det för er. 

52 Kom till mästarnas mästare i den nuvarande tidsåldern, vila från ditt jordiska slit under livets 

trädets lövverk. Näring er med det eviga livets bröd och släck er törst med det kristallklara vattnet som jag 

häller ut i strömmar över er ande. 

53 Jag tar emot dig för att ge dig min värme som Fader, min undervisning som Mästare och den 

helande balsamen som Doktor av alla läkare. Du kommer att finna allt i mig och du kommer inte att ha 

någon anledning att klaga, för jag kommer inte att överge dig. Likt en tjuv närmar jag mig ditt hjärta på tå 

och fräschar upp mig i tysthet när jag finner dig beredd. När du reflekterar över Mitt verk lär jag din ande 

att kommunicera med Min Gudomlighet i din bön. Sedan avslöjar jag sanningen för dig och ger dig allt du 

behöver på din väg. 

54 Svåra tider kommer att komma för er och även för mänskligheten, tider av stor katastrof, och om ni 

inte är utrustade kommer ni att bli svaga i er tro och tillit till det jag säger till er vid den här tiden. I 

framtiden kommer ni att få se mina profetior uppfyllda. Kom ihåg att jag inte lurar dig. Jag uppmuntrar dig 

i dina goda avsikter och säger till dig: Gå den här vägen. Men om du får en dålig tanke, säger jag till dig: 

Håll dig borta från denna väg. Gör det ena och avstå från det andra. Jag visar er den bästa vägen och säger 

till er: Ät av denna frukt och förneka er den andra, för den här är god och den andra förgiftar er. 

55 Så varför tänds inte din tro på min gudomlighet starkare? Varför låter ni er inte ledas av mina ord? 

Tycker du att den är ond och att den är en dålig vägledning för dig? - Nej, ni berättar det för mig i era 

hjärtan. I sanning är det din ande som talar till mig, som bekänner sig till mig, som omsluter sig med min 

styrka och som mättar sig med min visdom, för den vet mycket väl vem som är den som undervisar den 

och befaller den. 

56 Jag vänder mig till din ande, det är han som jag har kallat, för min röst hörs andligt i hela 

universum och kallar på varje ande. För nu är det dags för er alla att minnas de andliga läror som har 

glömts bort i människans hjärta. 
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57 Det har varit min vilja att utgjuta den heliga andens ljus i strömmar så att världen med full klarhet 

kan känna igen den väg som leder till förandligande, till ytterligare uppstigning och framsteg för denna 

mänsklighet - en väg som jag visar för alla, utan att göra någon åtskillnad, en väg där det inte finns några 

världsliga njutningar, inte heller materialism, en väg utan låga passioner, utan materiella konflikter, och 

som bara leder till ett gudomligt mål, ett andligt mål. 

58 Men vilka är de som kommer att vandra på denna väg? Det kommer att vara de som vill frigöra sig 

från materialismen, de som vill gå den andliga vägen för att uppfylla sina plikter, de som vill vara min 

tjänare, min kamrat. Ty jag har landområden, och till dessa kommer alla som vill tjäna människor, för när 

de tjänar människor tjänar de mig. 

59 Förstå min inspiration och min gudomliga önskan så att ni steg för steg kan förbereda er och ta 

emot det som jag har att ge var och en av er i denna tredje era. För jag ger för närvarande stora uppdrag, 

jag ger andarna deras arv och påverkar deras kroppar så att ande och materia kan stiga upp tillsammans för 

att fullgöra sitt uppdrag. 

60 Jag ska göra dig till ett fäste bland världens nationer. Genom dig kommer jag att skicka budskap 

till de trötta, jag kommer att stoppa naturens okontrollerade krafter. Genom en av mina tjänare som i sin 

ande har den triangulära symbolen för min gudomlighet och som svävar upp i sin bön med tro, kommer 

jag att stoppa det kaos som omsluter mänskligheten. 

61 Jag kommer att fortsätta att förbereda er och ge er ljuset så att ni kan lära er att förstå min 

undervisning och på så sätt, lite efter lite, nå den andliga kunskapens höjd. Jag kommer att anförtro er 

kärnan i mitt ord, min visdom, så att ni i morgon kan bli de stora uttolkarna av mitt ord. 

62 Jag eliminerar dina fel, din okunnighet, din andliga fördröjning. Jag ger er en ny möjlighet att 

komma närmare mig genom kunskap, genom övertygelsens ljus, så att ni kan försvara er själva och mitt 

verk. Min lag, som jag har gett er under tre tidsperioder, får ni nu inte längre dölja. Denna lag ska ges till 

folket i all sin renhet, sanning och visdom, för alla som uppfyller lagen kommer att förnyas på kort tid. 

Israels (nya) folk ska utrustas av samma person och ska vara det folk som instruerar alla som står i deras 

väg att rena sig. 

63 Älskade folk, jag har alltid uppenbarat mig i min makt, i mitt ljus och i min visdom, och om 

människorna inte har sett mig som jag är, så beror det på att de inte har tänkt på min storhet och inte heller 

sett den. De har bara blivit förvirrade, deras sinnen har blivit förvirrade och de kan inte hitta en lösning på 

sina motsägelsefulla idéer. Men tiden kommer när alla kommer att känna och se mig - i det gudomliga, i 

det rena, i det osynliga, i det andliga. 

64 Förvärv dig meriter genom gärningar som lyfter upp dig och gör dig värdig inför mig, för enligt 

din förberedelse kommer du att närma dig Fadern. 

65 Det är därför jag säger till er att förbereda er, för ni måste komma till Fadern och jag vill inte att ni 

ska komma med era synders fläckar. 

66 Jag ger dig kärlekens vapen. Med detta vapen kommer du att kunna övervinna alla hinder, du 

kommer att kunna eliminera alla fel, hat och illvilja. Med kärlek kan ni utföra stora verk. Ta detta vapen, 

för det är med det som jag vägleder människorna, det är det vapen med vilket jag kämpar i denna tredje 

era, och med det ska ni, enligt min vilja, göra beundransvärda verk bland era medmänniskor. 

67 Människor, lyssna på mig och följ mig, ta bort med den styrka som jag har gett dig allt som står 

emot ditt steg, och i slutet av din resa kommer du att vara segrare, bli den kämpe som triumferar i striden. 

För även om ni ännu inte befinner er i den stora konflikten så kommer ni säkert att vara det i morgon, och 

då ska ni, med förståelse för det uppdrag som anförtrotts er och med full kunskap om ert ansvar, ge er iväg 

och skaka om alla, ni ska förmedla de goda nyheterna om min undervisning som ger mod i människors 

hjärtan så att de reser sig upp och följer er på er väg. 

68 Jag lär er nu hur man slåss och hur man vinner, så att ni kan ge detta exempel till era 

medmänniskor. 

69 Du sitter under trädets skyddande trädkrona och äter den mest utsökta mat som ingen människa 

kan erbjuda dig. Mästaren kan dock ge er det, för jag har dukat bordet och förberett frukten, och Elia har 

samlat er för att ni ska bli mättade, för att ni ska få uppfriskning och näring för er ande och stärkande för 

er kropp. 
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70 Jag har kommit tillbaka som den stora krigaren och kämpar för mitt folks räddning. Jag har 

uppenbarat mig i det djupaste mörker för att skingra det med ljuset från min heliga Ande, så att mitt folk 

kan skåda mig i all min härlighet, i all min makt. 

71 Jag har redan talat till er i den andra tidsåldern i liknelser och allegorier, och nu har det varit min 

vilja att göra innebörden av mitt ord mer jordiskt påtaglig så att ni alla kan förstå mig. För jag har sagt er 

att i denna tid kommer varje syndigt och icke-syndigt öga att skåda mig. Nu kommer stora skaror att höra 

mitt ord, glädja sig åt mina mirakel och deras sinnen kommer att kunna förstå mina läror perfekt. Jag 

upplyser de obildades sinnen så att de kan förstå mitt ord. Därför renar jag er från allt som kan förvirra er, 

så att ni med ert fria intellekt, tränat av mitt ljus, kan göra kärnan i mitt ord till ert eget och göra det känt 

överallt, vilket är min vilja. 

72 Vetenskapsmännen har med sina doktrinära byggnader, i enlighet med sin fria vilja, skapat många 

sätt att leda sin ande till mig. Men jag säger er att jag har tillåtit människorna allt detta för att de - efter att 

ha sökt mig i sin materialism - ska kunna stanna upp och reflektera över det andliga, för de har glömt att 

de har en ande som är en del av min Ande. 

73 Jag kämpar mot den förvirring och de misstag som mänskligheten har gett efter för genom att bara 

lita på och leva för materien. Det är därför jag i all ödmjukhet har dykt upp i denna tredje tidsålder för att 

leva tillsammans med er - nu inte längre fysiskt utan andligt, så att ni kan bli som jag och vakna upp er 

ande mer och mer, och de gåvor som den besitter utvecklas i den och de uppenbarar sig genom kroppen. 

För jag vill ha ett starkt folk som jag sätter all min tillit till, som jag anförtror de stora uppdragen, de stora 

uppgifterna - ett folk som inte försvagas vid den första prövningen och som inte heller drar sig undan för 

inkräktaren; som betraktar fienden som en bror som är oerfaren och okunnig i Herrens arbete, så att de 

närmar sig honom utan rädsla och undervisar honom med obegränsad kärlek och hjälpsamhet, förmanar 

honom, vägleder honom och talar till hans ande, till hans hjärta. 

74 Min kamp är stor, för jag vill se ett folk som känner sig ansvarigt för sina handlingar, ett aktivt folk 

där goda gärningar, kärlek, ödmjukhet, erkännandet av min gudomlighet och förståelsen av det treenig-

marianska andliga arbetet återspeglas. Ett folk som endast använder kärlekens, barmhärtighetens och 

ljusets vapen. Det är så jag vill se mitt folk, det är så jag vill lämna dem utrustade för tiden efter att Min 

förkunnelse genom det mänskliga sinnet avslutas år 1950 - ett datum som bestäms av Min Gudomlighet; 

och eftersom Mitt Ord inte kan tas tillbaka, kommer Jag att avsluta Min förkunnelse genom det mänskliga 

sinnet vid den tidpunkten. 

75 Ni ska inte ignorera detta öde och inte heller försöka hålla min stråle bland er och min andliga 

värld hos er. Ty ve, ve dig om du gör detta! För det kommer inte att vara min ande som då kommer att 

upplysa er, det kommer inte att vara min stråle som upplyser er. Efter 1950 kommer jag att kommunicera 

med mig själv till alla som vet hur man förbereder sig andligt, till alla som förandligar sig själva, så att de 

kan kommunicera med mig från ande till ande. För då kommer min inspiration att tas emot av alla, inte 

bara av dem som jag har kallat fotpallar - nej, min inspiration kommer att överföras i sin sanning och i sitt 

väsen av alla, för det är min vilja. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 148 
1 Prägla mina ord djupt i din ande, för var och en av dem utgör en del av den bok som jag nu lägger 

fram för dig och som du kan studera och med vilken du senare kan lära dina medmänniskor. 

2 Du har ännu inte all visdom i ditt sinne och inte heller all nåd i din ande. Därför är det nödvändigt 

att du får mina instruktioner. Min väg är inte en blommig väg, utan en väg av kamp och stora prövningar. 

Det är därför jag ber er att be och meditera så att ni kan förstå mig. 

3 Mänskligheten kommer att känna igen de som ödmjukt för fram min undervisning som mina 

apostlar. Jag vill ha rättvisa och rättfärdighet i alla dina handlingar så att du kan bli respekterad. Ett idékrig 

närmar sig och kommer att bryta ut i alla länder. Var och en av er ska vara soldat, men för att försvara 

denna sak ska ni använda kärlekens, övertalningens och barmhärtighetens vapen. Många kommer att bli 

förvirrade när de hör ditt vittnesmål och kommer att säga att det är omöjligt för den gudomliga Mästaren 

att tala till människor. Men du ska sedan förklara min undervisning om kärlek med hjälp av den 

undervisning du har fått. Mitt ljus ska lysa på dig och jag ska tala genom din mun. 

4 Mycket få är de som kämpar för ett andligt ideal i denna tid, för mänskligheten har förlorat sin 

känslighet och glömt sina plikter mot sin Gud. 

5 Jag ser barnen utan glädje, utan frid, hur de fyller sina sinnen med materiell kunskap och inte har 

lärt sig något om de andliga lagarna och makterna, och deras sorgsna ande ber, vädjar om barmhärtighet, 

men dess bön hörs inte. Deras föräldrar är inte beredda att undervisa dem. Kvinnorna har bett mig om 

moderskapets gåva, som jag inte har gett till alla, utan att tänka på deras ansvar, och vilka är 

konsekvenserna? - De var inte kapabla att undervisa sina barn, de formade inte deras hjärtan och upplyste 

inte heller deras ande, och den kunde inte utvecklas. 

6 Ni som bygger upp den nuvarande världen kommer att gå igenom stora svårigheter, men frukterna 

av era ansträngningar kommer att skördas av kommande generationer. Lämna dem ett arv av tro och djupa 

övertygelser, hjälp dem att resa sig genom dina kärleksverk. 

7 Ni har hört kallelsen från Mästaren som väntar på er ännu en gång för att ge er sitt ord, som är en 

gudomlig smekning. Inte bara de som kom först har fått denna nåd, utan även de som kom sist har varit 

värdiga att ta emot denna undervisning som kommer att utveckla den uppfattning som mänskligheten har 

haft om Gud. Jag har sagt till er att jag alltid har varit med er, men jag säger er i sanning: Genom 

trofastheten hos de "första" som jag gav mina första instruktioner till, har ni fått nåd som "sista". 

8 Mitt ord i dag är detsamma som i tidigare tider, bara formen för manifestationen är annorlunda. I 

morgon kommer jag inte längre att tala till er i den form som jag nu talar till er. Folkets seder och bruk 

kommer att förändras på grund av just denna utveckling, men var alltid beredd att ta emot de budskap som 

er Herre kommer att sända er. Ni ska alla veta att jag alltid kommer att vara med er. 

9 Mina manifestationer under den här tiden har varit och kommer att fortsätta att vara föremål för 

diskussion i kyrkor och sekter. Men spiritualismen kommer att segra, för dess renhet kommer att göra 

storheten i Mitt verk påtaglig, och ni kommer att vittna om dessa läror genom ert sätt att leva, vilket 

kommer att vara ett exempel och en läxa för era medmänniskor. 

10 Ibland upprepar jag mina instruktioner för att prägla dem oförstörbart i era hjärtan, och i dem 

kommer ni att upptäcka Mästarens spår. 

11 Detta budskap är till för alla grupper, inte bara för dem som du kallar spirituella. 

12 Kärnan i detta arbete kommer att bli den grund på vilken alla lagar kommer att vila, och på detta 

sätt kommer världen att gå in i en period av förståelse, broderskap och återuppbyggnad. Endast med 

kärlekens vapen kommer människor att kunna bryta ner de barriärer som skiljer dem åt i dag. Endast med 

hjälp av dessa principer kommer nationernas ledare att kunna förena människorna i denna tid. Då kommer 

vi att se hur de starka sträcker ut sina händer till de svaga och de senare hjälper de starka att bygga upp sig 

själva, båda förenade som en familj: Kristi familj, som känner sitt öde och vet vilket mål som väntar den - 

evigheten. 

13 Mina lärjungar är inte ensamma om att sprida min undervisning, mina andliga värdar är också 

utspridda över hela världen och arbetar på människors sinnen och hjärtan för att främja mitt arbete bland 

människor. 
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14 Dina ögon kommer inte längre att se förverkligandet av dessa profetior, men du kommer att få se 

de fält som förbereds och det utsäde som sprids och som kommer att gro i kommande generationers ande. 

På så sätt kommer världen att gå sin egen väg och erkänna Skaparens suveräna auktoritet, utan vars vilja 

inte ens ett löv på trädet rör sig. 

15 Förbered er, för ni kommer snart att uppleva en tid av stora andliga händelser. Hittills har det bara 

varit en förberedelsefas, men nu är det dags att konfrontera den värld som envist håller fast vid sina idéer, 

föreställningar, kulter och doktriner. 

16 Gå och tala om mitt verk, där alla som söker mig kan finna mig. Jag kommer inte att gynna någon. 

Förkunna därför att Mästaren väntar på alla sina barn, att ingen kommer för sent till min dörr, för allas 

frälsning måste fullbordas. 

17 Jag säger er att världen är emot er, och jag förbereder er för detta, så att ni vet hur ni ska försvara 

er tros sak med kärlekens och barmhärtighetens vapen. Jag säger er att ni kommer att segra, även om er 

seger inte är känd. Nu kommer ditt offer inte att vara ett blodsoffer, men du kommer fortfarande att 

uppleva förtal och förakt. Men Mästaren kommer att finnas där för att försvara och trösta dig, för ingen 

lärjunge kommer att överges. 

18 Ni bär symboliskt lidandets kors som alltid kommer att påminna er om det kors som jag bar för er 

skuld; och även om ni inte lider martyrskap för min skull, skall ni ändå praktisera försakelse. 

19 Jag kommer att göra det korset lättare för dig, för som gudomlig hjälpare kommer jag att hjälpa dig 

att bestiga ditt livs berg tills du når din Herres närvaro full av förtjänst. 

20 Lyssna uppmärksamt på mitt ord, för det är den mat som ger dig näring. Klaga inte längre över 

hunger och fattigdom, för jag stöder er och ger er styrka. 

21 Alla de som ställer sitt lilla arv på jorden inför mina ögon och förväntar sig ett uppmuntrande ord 

från mig, tröstar jag med orden: Var nöjda med det ni har nu och sträva inte efter tidsenliga ting, utan efter 

det eviga livet. Gör gärningar som håller, bygg på orubbliga grunder av tro och kärlek, så kommer ni att få 

fred i världen. Resten ska jag ge dig, och ingen av mina barn ska förgås. Än en gång upprepar jag dessa 

ord för er: "Fåglarna sår inte, skördar inte och väver inte, och ändå saknar de inte mat och skydd." 

22 Hittills har ni studerat med mig som lärjungar, men den dag kommer när ni kommer att lämna 

detta land och föra mitt kärleksord till andra platser, och genom att göra det kommer ni att tända kärlekens 

eld i många hjärtan som ropar på mig och som tyst väntar på min återkomst för att börja arbeta. De hjälper 

dig gärna i ditt arbete. Gå ut som goda såare. Vinn så många hjärtan som möjligt för mig. Var och en ska 

tas emot som ett frö från dig. De syndare som du har omvänt, de fysiskt eller psykiskt sjuka som du har 

helat, kommer att vara de förtjänster som för dig närmare mig. 

23 Ta med dig mitt ord som ett livets frö, vakta det och se till att det blommar i din ande och i den 

som tar emot det. Vakta över den och över dem som har tagit emot säden, så att ditt verk blir rättfärdigt. 

Vad skulle hända med ett frö om det övergavs under tiden som det gror eller utvecklas? 

24 Påverka de hjärtan som är långt ifrån dig genom din bön. Överlåt allt som ligger utanför din 

direkta handlingssfär till den andliga världen, då kommer dessa varelser att slutföra ditt arbete och allt 

kommer att vara ordning, harmoni och fulländning. 

25 Alla dina gärningar och uppdrag kommer att bli kända av dina samtida och framtida vänner. Se 

därför till att dina steg är upplysta av ljuset från min undervisning. 

26 De utvalda andarna är utspridda över hela världen och jag har sett rädsla hos dem för brott mot 

mina lagar. De vill arbeta för att jorden ska fyllas med lydiga varelser som hedrar mig, förhärligar mig och 

andligt förenas med mig. Jag ska få dem att höra min röst oavbrutet, jag ska instruera och vägleda dem så 

att de minns sin Mästares exempel. 

27 Allting i universum är planerat på ett perfekt sätt. Överallt finns det vägvisare och profeter som, 

inspirerade av mig, fullföljer sitt uppdrag. Arbeta andligt och fysiskt så att du kan leva i harmoni med de 

lagar som styr dig. I båda typerna av arbete skall ni få en rättvis belöning. Men låt inte dina välgörenhets- 

eller tröstningsinsatser betalas i materiell form, och kräv inte heller någon andlig belöning för det arbete 

du utför på jorden. 
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28 Låt din tro växa sig starkare så att du kan göra gärningar som är värda din ande. Tro på er själva 

och tala i mitt namn, för det kommer inte att vara era ord utan mina som kommer att komma från era 

läppar, så att ni kan känna att jag är med er. 

29 Ni har alla en gåva till mig och ni erbjuder den ödmjukt till mig: Vissa har en djup ånger över sina 

överträdelser, andra gläder sig åt att de har utfört ett gott arbete. En del av er har en önskan att stödja er på 

mig. Lita på att du kommer att gå vidare, oavsett hur svårt ditt företag är. Jag läser era hjärtan och ger 

vissa nåd och tar emot hyllningar från andra. 

30 Be och förbered ert hem så att det blir ett tempel, då kommer de sjuka att botas under detta tak och 

de lidande själarna att bli friska; ni kommer inte att sakna bröd och skydd. Jag har sänt ut er för att ge 

människor tröst och barmhärtighet och den frid som uppfyllandet av en uppgift ger. Om ni efter att ha gett 

det ni har fått skördar otacksamhet, så ställ er över smärtan. Dra styrka från mig, och jag ska ge dig 

tålamod och underkastelse. 

31 Ha frid i ditt hjärta och du kommer att arbeta med glädje, du kommer att vara dygdig i dina 

handlingar, så att du vet hur du kan sprida denna nåd i din omgivning. Bekämpa kriget, rena miljön, bygg 

upp familjer och folk, och du kommer snart att se ljuset av en ny dag för mänskligheten. 

32 Då kommer ni att se människor som kommer till mig i sin längtan efter kärlek och barmhärtighet, 

efter försoning och fred, och som vädjar om det gudomliga ljuset så att de inte längre går vilse. De 

kommer att lita på mig och förvänta sig liv och styrka från mig och erkänna mig som Fader. 

33 Vakta denna undervisning, som innehåller mina uppenbarelser, profetior och domar som jag ger er 

vid denna tid. Upptäck också dess (andliga) väsen, som är näring för anden. Var försiktig med den, för den 

utgör en del av "Det sanna livets bok" som jag har öppnat i det sjätte kapitlet. När du har studerat dess 

lärdomar grundligt och börjar tillämpa dem i praktiken måste du förändra ditt liv, leva enkelt, älska alla 

mina manifestationer, alltid vara i gemenskap med mig och lägga grunden för uppkomsten av en ny värld 

som kommer att styras av mina lagar och där jag kommer att hedras och finna lydnad. 

34 När världen lägger sin börda av arbete och brist på förståelse på ditt hjärta, kom till mig så ska jag 

stärka dig och läka dina sår. Känn er som barn inför mig, även om ni har levt länge, och vila i min Andes 

frid. 

35 I den värld ni lever i finns det inte ett enda hjärta som inte lider. Ni färdas alla på er egen 

passionssresa just nu, men ni har ännu inte lärt er att ta emot prövningarna med kärlek och ni accepterar 

inte er bägare med lidande. Ni har inte tagit Jesus som förebild under hans fullkomliga lidande. Du är inte 

ensam i din prövning, du har mig som en hjälpare som gör ditt kors lättare. 

36 Livets stormar får inte få dig att förtvivla, förtvivla inte i smärta, bär din försoningsuppgift med 

tålamod, och när du sedan har bestigit berget och lyfts upp på ett andligt kors som är osynligt för 

människor, sök min närvaro för att känna dig stark. Jag kommer att vara med dig och uppmuntra dig, och 

din ande kommer att bli ett med min i dödsögonblicket. Jag tar emot dig, tröstar dig och ger dig min frid. 

37 Då kommer du att uppleva hur en okänd värld öppnar sig för din ande. Du kommer att känna att du 

går in i ett nytt liv, och när du sedan därifrån ser på den här jorden, det utvecklingsstadium som du nu 

lever på, kommer du att känna medkänsla för den värld som lider, fruktar och lever utan hopp. För 

fortfarande har ljuset från denna uppenbarelse inte nått den, som jag förde till er i den tredje tidsåldern, 

och er ande kommer att be mig om uppgiften att arbeta andligt för den för att vägleda dess steg på den 

sanna vägen. Ni kommer att samla alla era förmågor för att ställa dem till tjänst för era yngre bröder och 

systrar - de som inte ville höra sin himmelske Faders röst, som är kärlek och rättvisa. Då kommer ni att bli 

fredsbudbärare, och på så sätt kommer ni att fortsätta att arbeta i det gudomliga arbetet. Du kommer att 

inse hur stor den andliga uppgift som faller på dig är, och på varje ny nivå som du når kommer du att 

känna Mig närmare dig. Min vilja är din och din vilja är min. På så sätt kommer jag att sätta dig på den 

väg som leder till mig. 

38 Gå outtröttligt på den väg som Mästaren har stakat ut. Ibland blöder fötterna och kläderna slits på 

törnena, men hoppet håller dig vid liv. Det är så du ses av den som du kom från och som du måste 

återvända till. 
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39 Nu är jag din följeslagare som läker dina sår och får dig att känna min balsam. På detta sätt ger jag 

nytt liv åt det som fortfarande sover i din varelse, och du vaknar på ditt samvetes kallelse, för jag är 

uppståndelsen och livet. 

40 Du var död, men jag uppväckte dig till nådens liv och fick dig att se min Andes ljus. 

41 Som lärare är jag mycket tålmodig och outtröttlig. Min lektion är ny till utseendet, och ändå är den 

densamma, för från generation till generation, sedan tidernas begynnelse, har jag bara lärt er att älska 

varandra, och på detta sätt kommer ni att kunna nå mig. 

42 Jag skapade dig för mig själv och jag vill ha dig som min egen. Jag har kallat er för att lära er att 

leva som ljusets andar. Idag passerar du över denna värld, från och med imorgon vet du inte om du inte 

kommer att skiljas från dem som har varit dina nära och kära här. Var alltid i beredskap så att du när som 

helst kan svara på dina medmänniskors kallelse. Jag beviljar er ytterligare en tidsperiod, för om jag skulle 

överraska er vid denna tidpunkt, vad skulle ni då kunna visa mig? Har ni spridit min undervisning? Har du 

väckt de slumrande till evigt liv? Känner du dig redo att stå emot en dom? 

43 Dessa frågor som jag ställer till er just nu måste ni ställa till er själva dagligen så att ni lever vakna 

och redo och Mästaren är nöjd med sina lärjungar. 

44 Jag kommer att etablera den Helige Andes kyrka i mina lärjungars hjärtan i denna tredje tidsålder. 

Där kommer Skaparguden att bo, den starka Guden, den Gud som blev människa i den andra tidsåldern, 

den oändliga visdomens Gud. Han lever i er, men om ni vill känna honom och höra ljudet av hans ord 

måste ni förbereda er (inåt). 

45 Den som gör gott känner min närvaro inom sig, liksom den som är ödmjuk eller ser en broder i 

varje granne. 

46 I din ande finns den heliga andens tempel. Den här världen är oförstörbar, det finns inga stormar 

eller orkaner som kan riva ner den. Den är osynlig och oåtkomlig för den mänskliga blicken. Dess pelare 

bör vara önskan att växa i godhet, dess kupol är den nåd som Fadern skänker sina barn, dess port är den 

gudomliga moderens kärlek, för alla som knackar på min dörr kommer att beröra den himmelska moderns 

hjärta. 

47 Lärjungar, här är sanningen som lever i den helige Andes kyrka, så att ni inte hör till dem som går 

vilse genom falska tolkningar. Kyrkorna av sten var bara en symbol, och av dem skall inte en enda sten 

finnas kvar på en annan. 

48 Jag vill att trons låga alltid ska brinna på ditt inre altare och att du ska förstå att du med dina 

gärningar lägger grunden för den stora helgedomen som en dag kommer att vila på. Jag prövar och 

påverkar alla människor med deras olika idéer, för jag kommer att få alla att delta i uppförandet av mitt 

tempel. 

49 Alla som reser sig och upprätthåller detta ideal kommer att förenas andligt, även om deras kroppar 

är mycket långt ifrån varandra. Deras sammanhållning kommer att vara stark och de kommer att känna 

igen varandra. Detta är mitt folk som kommer att hjälpa alla som de möter på sin väg till frälsning. 

50 Du kommer att uppleva en del av detta och mycket av det kommer att upplevas av kommande 

generationer. Men jag kommer alltid att tacka er för att ni var de första i kampen för andlig förening. 

51 Din uppgift är svår och känslig, men aldrig omöjlig. Så länge du har viljan kommer din uppgift att 

verka lätt. 

52 Kämpa och misströsta inte, kämpa med er själva. Ni vet att så länge ni lever i den materiella 

världen kommer ni att ha en benägenhet att synda, det kommer att finnas frestelser och passioner som 

rasar som stormar. 

53 Anden kämpar för att nå sin uppstigning och sitt framåtskridande, medan köttet för varje steg ger 

efter för världens incitament. Men ande och materia kan harmonisera med varandra om båda bara 

använder sig av det som de har rätt till, och det är vad min undervisning visar dig. 

54 Hur kan du alltid tillämpa min lag? - Genom att lyssna på samvetets röst, som är domaren över 

dina handlingar. Jag befaller dig inget som du inte kan uppfylla. Jag vill övertyga dig om att vägen till 

lycka inte är en fantasi, utan att den existerar och jag avslöjar här hur du kan färdas på den. 
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55 Ni är fria att välja väg, men det är min plikt som Fader att visa er den sanna vägen, den kortaste 

vägen, den som alltid är upplyst av ljuset från den gudomliga fyren som är min kärlek till er. För ni är 

lärjungar som törstar efter att höra nya ord som bekräftar er kunskap och ger liv åt er tro. 

56 Med vilken kärlek ni kommer till mig, då ni vet att ni i min undervisning kommer att finna den 

förstärkning och de råd som kommer att skingra era bekymmer! Min Ande gläder sig när han tar emot er 

för att ge er bevis på kärlek och ser att ni litar på mig, som ett barn alltid bör lita på sin far. 

57 Ditt liv är fullt av uttryck för kärlek som du inte alltid har kunnat uppfatta. Men även under de 

svåraste dagarna når en stråle av hopp dig som inte låter dig sjunka ner i förtvivlan eller förtvivlan. Fadern 

står vid barnets sida och låter inte dess själ gå under. Särskilt under sådana dagar manifesterar jag mitt 

skydd för er på ett tydligt sätt så att ni lär er att lita på och när andra lidanden av större omfattning drabbar 

er känner ni er förberedda och kapabla för att de ska äga rum på er och ni uppnår det resultat som bestäms 

av mig. 

58 På den väg som är utstakad för dig finns det inga tester som är värdelösa. De har alla ett mål, 

nämligen att fullända din själ. De stora prövningarna är alltid för de stora andarna. Därför, om du ser en 

virvelvind komma över dig som hotar att förstöra din sinnesfrid, var inte rädd, möt den och besegra den 

med den auktoritet som jag har gett dig. Vänta på den tid som behövs och slappna inte av i din kamp. 

Förvisa honom inte när han dyker upp hos er, utan förbli vaksam och bedjande. - Jag talar inte om 

naturens krafter, utan om de krafter som tjänar som pekpinnar för anden och som, om de används väl, 

hjälper den att stiga uppåt, eftersom de avslöjar nya vägar för den, gör den bekant med känslor och väcker 

de krafter i den som var slumrande och som den behövde för att kunna utvecklas. "Ni ska veta att jag har 

sagt till er. Genomträng ditt eget väsen och använd alla dina möjligheter och förmågor, för idag måste du 

lära känna allting och omfamna det med din ande så att du kan lämna ditt arbete på jorden fullbordat. 

59 Snart kommer ni att se en ny kamp uppstå i världen där er tro kommer att vara i fara. Alla kommer 

att kämpa för att försvara sina övertygelser, alla kommer att säga att de har sanningen. Men i denna 

konfrontation kommer människornas ande att vakna upp och bli mottagliga för mitt inflytande; vissa såväl 

som andra kommer att känna sig tvingade att studera min lag och mina uppenbarelser. Böckerna kommer 

att genomsökas som aldrig förr av sekterna, och alla kommer att förhöra mig - vissa som domare, andra 

som mästare. Detta kommer att vara den tid som ni måste vara beredda på och under vilken ni måste 

sprida mina läror. 

60 Allt jag har meddelat dig kommer att bli verklighet. Varje dag har du möjlighet att arbeta och 

omsätta mitt ord i praktiken. Jag förbereder er så att ni inte blir förvånade när dessa förutsägelser blir 

verklighet. 

61 För sannerligen säger jag er att tiden har kommit för er att fullgöra er plikt mot mig på samma sätt 

som ni har gjort mot er familj. Nu inser du verkligen det syfte för vilket du skapades, och du kommer att 

fullfölja den uppgift som din ande har tilldelats. 

62 Varken mitt ord eller mitt verk kommer att vara en börda för er; tvärtom kommer de att göra er 

tillvaro lättare i en epok av lidande och bitterhet där alla människor, likt skeppsbrutna, kommer att söka 

fotfäste för att inte gå under. 

63 Du har redan upptäckt båten och är på väg in i den. Saliga är de som förblir förtröstansfulla och 

orubbliga i den, för de kommer inte att förgås. 

64 Jag vill att ni inte längre ska gråta på era livets vägar, även om besök hotar er. Därför vill jag få er 

att förstå att det är viktigt att inte bryta mot lagen. 

65 För att kunna berätta vad jag avslöjar för er i denna tid var jag tvungen att vänta i många tider. 

Men jag frågar dig: Vad betyder årtusenden för mig, eftersom det inte finns någon tid för min Ande? Ni 

var dock tvungna att vänta, men inte i passivitet, utan i utveckling och ökning av ljus, kunskap och 

erfarenhet. 

66 Nu kan ni känna och förstå mina läror, hur höga de än må vara. Så var det inte i den första eran, då 

jag för att symbolisera Andens fädernesland var tvungen att ge ett land till folket, och för att lära dem 

lagen var jag tvungen att lämna den till honom, inristad i sten. 

67 Nu har ni nått den punkt där ni kan bevittna förstörelsen av materialismens rike, där troner, kronor, 

makt, arrogans och fåfänga kommer att falla. Allt detta har funnits och kommer att fortsätta att finnas så 
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länge människor tror att det inte finns någon större lycka än den de finner i världen. Men när människorna 

tänder trons lampa i det andliga livet kommer de falska festkläderna att falla från deras kroppar, och anden 

kommer att klä sig med de klädesplagg som tillhör dem som älskar sanning, godhet och renhet. 

68 Använd din Faders ord, för folket kommer att söka skydd hos dig. Med detta folk kommer de att få 

se Herrens löften uppfyllda, och de kommer att attraheras av den andliga essens som detta folk mättar sig 

med. 

69 Jag upplyser ditt sinne, öppnar ditt hjärta för alla goda känslor och goda inspirationer och stänger 

dina läppar för förolämpningar och hädelser, men jag lämnar dig fri att uttrycka min undervisning, att 

trösta och att vittna om sanningen. 

70 Det får inte finnas några domare bland er, inga fanatiker eller hycklare, för där dessa fel existerar 

kan det inte bli någon förandligande verksamhet. 

71 Min rättvisa kommer att kännas oavbrutet av detta folk så länge som de inte energiskt studerar mitt 

budskap och för ut det till folket som goda nyheter. Därför säger jag er att det är bättre för er att skynda er 

och se till att ni rättar till era misstag, så att prövningarna och smärtans dagar förkortas för er. 

72 Varför är ni förvånade över att det dyker upp människor bland er som har bott på jorden i tusentals 

år? Vad betyder tid för anden? Vad betyder tid i den andliga världen? - Ingenting! 

73 Det har gått ungefär två tusen år sedan jag var hos er, men sannerligen säger jag er att den tiden 

bara har varit ett ögonblick för mig. 

74 Är ni förvånade över att min eller mina budbärares ande manifesterar sig bland er? Anledningen är 

att ni inte tänker på era liv och därför undrar ni över allting och kallar det som är helt naturligt för 

övernaturligt. 

75 Du är förvånad över att en andevarelse manifesterar eller kommunicerar med dig utan att tänka på 

att du också manifesterar och till och med manifesterar i andra världar, i andra sfärer. 

76 Ditt kött är inte medvetet om att din ande förenar sig med mig i bönestunder, det kan inte uppfatta 

närmandet till din Herre genom denna gåva - inte bara till min ande utan också till dina andliga bröder och 

systrar som du minns i bönestunder. 
* Spanska "materia" = materia står ofta för kött, kropp, det fysiska/jordiska, sinnlighet och vice versa. Förutom 

"materialismo" = materialism, även: störning av sinnena. "Cuerpo", "carne", "materia" = (jordisk) kropp, kött, 

materia används ofta synonymt och i motsats till "espfritu", "conciencia" = ande, själ, samvete, medvetande. 

77 Ni är inte heller medvetna om att själen under era vilostunder, när kroppen sover, beroende på dess 

utvecklingsnivå och förandligande, frigör sig från sin kropp och visar sig på avlägsna platser, till och med 

i andliga världar som ert sinne inte ens kan föreställa sig. 

78 Ingen är förvånad över dessa avslöjanden. Förstå att ni nu närmar er tidernas fullhet. 

79 Ni måste förstå att de tider då människor och folk sökte min röst, min adress och mina budskap i 

stormen av vilda stormar och i alla naturfenomen är över, och att ni nu kan förbinda er med mig andligt 

och ta emot mina gudomliga budskap genom andens förmågor och inte genom kroppens sinnen. 

80 Jag säger er att naturens krafter fortsätter att skaka mänskligheten vaken, att plåga människor, att 

testa dem, att väcka och rena dem. Men detta sker på grund av att du är bunden till jorden, eftersom du 

bara är mottaglig för det du uppfattar med ditt köttsliga sinnesorgan. Men när det sker en spiritualisering 

på jorden, när människor har utvecklat sina andliga förmågor och är känsliga för det som finns bortom det 

materiella, då kommer ni att kunna se hur naturen med alla dess element lugnar ner sig, visar sig vara helt 

harmonisk och inte längre stör det som är en fråga om er moral och er andlighet. 

81 Naturens materiella riken kommer inte längre att vara budbärare för det gudomliga, för då kommer 

människorna att ha genomfört mina läror och uppnått samtal från ande till ande. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 149 
1 Här är det återigen Mästaren som ger dig sin undervisning om ditt medvetande. 

2 Min kärlek blir ljusets ord bland människorna i denna tid, då världen behöver andlig frihet för att 

ta emot min undervisning som visar vägen till frälsning. Men jag kommer inte som en människa i denna 

tid, jag kommer i andevärlden till var och en av er och uppmanar hela mänskligheten att erkänna storheten 

i den tredje tidens andliga läror. Det är Min vilja att upplysa sinnena hos människorna i denna epok genom 

Mina lärjungars dygd. Moralen har lämnat människornas hjärtan, det finns bara några få som lever kvar i 

min lag, och också bara några få som vet hur de ska förena sig med sin skapare, och detta på grund av den 

korruption och andliga okunnighet som råder bland människorna. 

3 Förvänta er inte och sök inte efter mig i en människas gestalt, eftersom jag kom under den andra 

eran. Sök inte efter mig genom bilder som skapats av människohänder. 

4 Den tredje epokens vittnesbörd kommer inte att vara det enda som talar till er om min kärlek till 

mänskligheten - det kommer att vara handlingarna och orden från de tre tider då Fadern uppenbarade sig 

för människan. 

5 Jag har kallat dem "initierade" som är de första som börjar ta till sig kunskapen om mina läror. Jag 

har uppenbarat orsaken till många händelser för dem så att de kan stärka sin urskiljningsförmåga i förnuft 

och sanning. 

6 Jag kommer igen för att lära människor, inte för att lära mig av dem. Under den andra tidsåldern, i 

Visdomstemplet, sågs jag tala med furstar och laglärare, som jag förvånade med ord som en människa 

varken kan uttala eller förstå. Detta hände i Jesu barndom. 

7 När det blev dags att predika gav jag mig av till Jordanfloden för att söka efter Döparen, som 

kände igen mig så fort han såg mig. Det sätt på vilket John kände igen mig och den ödmjukhet med vilken 

han dyrkade sin Mästare är ett exempel på förandligande, på seership och upphöjning. 

8 Idag har jag återvänt till er och jag var tvungen att tala mycket till er för att övervinna 

materialismen, tvivlet och kallheten i ert hjärta. 

9 Här är jag, lärjungar, och jag lär er att känna igen era andegåvor, att förstå uppryckningen, för i 

uppryckningen hör ni Andens röst*, det ogenomträngliga blir genomskinligt och mörkret blir upplyst. 
* Det spanska ordet "conciencia" betyder bokstavligen samvete eller medvetande. Ibland verkar "ande" vara mer 

passande, eftersom den i sin kärna innehåller den gudomliga gnistan med samvete och medvetande. 

10 Detta tillstånd av upphöjdhet får inte vara ett privilegium för endast ett fåtal varelser; det är en 

gåva som ligger vilande i varje ande, men i tidigare tider har jag alltid med glädje utnyttjat mig själv för 

dem som visste hur de skulle använda sig av denna nåd. För att uppryckningen ska bli fullständig måste du 

först iaktta en period av fasta, som de rättfärdiga i de första tiderna. 

11 Innan Jesus började förkunna de goda nyheterna lärde han er dessa lektioner i den andra tidsåldern 

genom att dra sig tillbaka till öknen i fyrtio dagar för att samla sig i ensamhet, sjunka ner andligt och 

stärka sig själv i den Högste. 

12 Jag säger er att under dessa timmar av intim gemenskap med Gud såg Jesus som människa 

symbolen för offerdöd, och hans kropp darrade. Himlen öppnade sig och i den såg han det slut som 

väntade honom. Han såg det mörka berget och på dess höjd ett kors där han var fastspikad. Hans öron 

hörde folkmassans hån och de ord som de riktade till honom: "Om du är Guds Son, kom ner från korset 

och rädda dig själv". Han drack lidandets bägare, för han skulle visa er all sin kärlek i denna prövning. Det 

var hans uppdrag att visa dig vägen och besegra dig med de gudomliga vapnen kärlek, förlåtelse och 

ödmjukhet. Dessa vapen är kraftfullare än alla svärd och har större kraft än havets rasande vågor. De har 

fått till och med sådana människor att känna kärlek som de aldrig tidigare hade känt. 

13 Efter en viss tid blev folk besegrade av min undervisning om sanning, kärlek och tröst. 

14 Jag kräver inte att ni ska följa mig hela den väg av offer och blod som jag vandrade under den 

andra eran. En del av er kommer att uppfylla en del, andra kommer att efterlikna Mästaren i ett annat 

exempel, för Kristus finns bara en gång. 

15 Förbered er på att leva efter mig, för ni vet ännu inte vilken del ni måste efterlikna. Men om det 

skulle hända dig, liksom Jesus, att du känner att hycklarnas och de icke-troendes ord slår dig som piskor 



U 149 

47 

på din blottade kropp, så lyft dig i hänryckning till Fadern, som Mästaren lärde dig på korset, och Guds 

kraft kommer att vila helt och hållet på din ande, som kommer att stärka sin kropp. Om du då öppnar dina 

ögon kommer du att uppleva samma sak som Jesus i öknen, när han efter uppryckningen, medan den 

gyllene solen glödde genom klipporna och sanden, fick färska daggdroppar, som kom från en luftpust, som 

smekte hans panna och lindrade hans plågor. 

16 Innan Jesus, den rättfärdige bland de rättfärdiga, i vilken den gudomliga anden var gömd, 

offentliggjorde kärlekens rike, förberedde han sig på detta sätt för att ge er ett annat exempel på ödmjukhet 

och fullkomlighet; och ni, lärjungar från den tredje tidsåldern, har hört att mitt ord sade till er: Kom till 

mig och var goda såare av mitt ord, för världen har avvikit från sin andliga väg. 

17 Jag har påmint er om läror från den andra eran så att ni kan förena dem med mina nya läror och 

upplysa mänskligheten med dem, ni arbetare i den tredje eran! 

18 Känn min närvaro som upplyser din ande och förbereder dig för att förstå mitt budskap om fred. 

19 Glöm dina lidanden så att du kan ta emot mitt ord och dess kärna stannar kvar i ditt hjärta. 

20 Jag har skickat dig till Jorden en gång till så att du kan fortsätta ditt uppdrag, så att du kan inse att 

din ande måste färdas på en stege av perfektion och att du kommer att nå en högre höjd i evolutionen i 

enlighet med dina meriter. Du har en Mästare, ett Ljus som vägleder dig och alltid visar dig vägen till din 

högre utveckling. Ni kan alla stiga upp om ni fullföljer ert uppdrag. För länge sedan påbörjade ni livets 

resa, men ni har ändå utvecklats väldigt lite. Jag ger er en sporre för detta när jag låter er redan känna 

andligt liv från andra världar i den värld ni lever i idag. 

21 Om du tittar närmare på alla levande varelsers liv kan du se att det är utrustat med många fördelar 

och bevis på kärlek. I mig kommer du att upptäcka den bästa vännen, den oskiljaktiga följeslagaren och 

den gudomliga läkaren. I denna tid när jag utsträcker mitt kärleksfulla skydd över alla mina barn ska ni få 

ta del av alla dessa gåvor eftersom ni är skapade till min avbild. 

22 Under lång tid har ni glömt er själva och de band som binder er till mig, liksom er natur som liknar 

min, och på grund av detta har ni sjunkit och gått vilse. Den andliga vägen har inget slut, och jag visar dig 

den från början. Om du inte är på den, kom till den och jag ska hjälpa dig att gå den, för att ta igen förlorad 

tid. 

23 För att världen inte ska förslava dig bör du ägna en del av din tid åt att träna och utveckla din ande. 

24 Många av dina medmänniskor lever i stor ödslighet. De är nära dig och du har inte märkt det. Ni 

kan ännu inte leva er in i deras hjärtan, men det gläder mig att se er praktisera min undervisning, och det 

gläder mig mer att betrakta dem vars ande ger kärlek och tröst än dem som bara ägnar sig åt att studera 

mitt ord och glömmer sina plikter gentemot sina medmänniskor. 

25 Arbeta för att ni ska få frid, lägg er helt och hållet i den här tiden så att ni kan föregå med gott 

exempel genom arbete, lydnad och tro. 

26 Jag kommer till er för att bli känd som den ende Guden, alla varelsers Fader, för att säga er att jag 

vill göra var och en av er till min lärjunge och arvinge. Jag ska ge dig ett frö från min undervisning, som är 

som ett mäktigt träd, så att du kan lyfta upp det och bära det till många platser, så att mänskligheten kan 

livnära sig på dess frukter. 

27 Jag kommer att korrigera alla felaktiga tolkningar av mitt ord eller mina verk, för jag vill 

förenhetliga er kunskap så att ni alla älskar mig på samma sätt. Vakta världen och låt din ande föra ljus 

och fred till människorna, och se till att världen lyses upp av det ljusa ljuset som strålar från min Ande. 

Ljuset är framsteg, kärleken är frälsning och freden är hopp. Kärleken är en fråga om hjärtat, freden är 

grundad i anden, och båda är en återspegling av evigheten. 

28 Jag ser att en del av mina barn känner sig uttråkade av Jesu kärleksfulla ord, och det beror på att 

deras sinnen inte är inriktade på mitt ord; deras sinnen är upptagna av materiella saker, och därför är deras 

hjärtan tomma när de slutar lyssna på mig. Men Mästaren slutar inte att närma sig sina barn för att få deras 

hjärtan att slå snabbare genom sina gudomliga instruktioner. 

29 Människor som väcker era förmågor till mänsklig vetenskap och låter dem slumra i studiet av den 

gudomliga andliga läran! Du vandrar trött längs de taggiga stigarna i sökandet efter målet för din 

mänskliga kunskap. Men jag kommer att välja ut mina tjänare bland de förlorade och få deras hjärtan att 

slå av kärlek till sina medmänniskor. 
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30 Även om människor inte bryr sig om sina andliga framsteg - jag vakar över alla andar. Om de inte 

lyssnar till sitt samvetes röst, som är min egen röst, kommer de inte att nå gemenskap med min 

gudomlighet. 

31 Denna mänsklighet är fortfarande avgudadyrkande på grund av sin materialism! Aron, Aron, du 

har skapat en avgud inför Israels ögon, men sannerligen, de falska gudarna kommer att falla till marken 

när de knuffas av piedestalen! Var ligger Salomos tempel? Var finns det allra heligaste? Om jag fick 

symbolerna som var tillåtna att försvinna - hur skulle jag då inte kunna bekämpa de fanatiska kulterna till 

utplåning? Salomo byggde ett materiellt tempel för att dyrka mig, men inte ens av honom fanns en sten 

kvar på den andra. 

32 Prästerskapet i denna tid klär sig kungligt för att symboliskt tjänstgöra vid Jesu offer, och även om 

de hävdar mitt namn och min ersättning när de gör det, upptäcker jag att deras sinnen är förvirrade, deras 

hjärtan rörs upp av stormar av intriger och passioner. Det finns ingen som förkunnar som profet att jag är 

bland folket i denna tid. De kommer att uppleva stort lidande, för det finns ingen andlig förberedelse bland 

dem. Var är uppfyllelsen för dem som inför Jesus har lovat att följa hans spår? Var finns mina apostlars 

anhängare? Finns det någon som liknar Johannes, som var en av de första, eller Paulus, som var en av 

efterföljarna? 

33 Därför vänder sig Mästaren på nytt till er för att återuppta sin undervisning. Jag ser redan de nya 

fariséerna och de skriftlärda rusa mot mig fulla av hat. Just då kommer jag att fråga: "Var är mina 

lärjungar?" Men när de stolta, de falska, de rika som är rädda för att förlora sin makt, de som hotas av Min 

sanning, hånar och förföljer Mig igen, kommer vilda stormar att bryta ut. Men det kommer inte att vara jag 

som faller ihop under korsets tyngd, utan de som krävde offret från den som gav dem liv. 

34 Det är inte en mänsklig röst som ni hör i dessa ögonblick, det är Himlens röst som förkunnar för er 

de händelser som kommer att ske, så att ni som hör mina profetior kan vara förberedda och inte 

förskräckta när ni ser hur till och med naturens krafter blir obalanserade, för jag är den universella makten 

och rättvisan, och i rättvisan kommer jag att manifestera mig själv. 

35 Jag har kommit för att ta bort världens laster, så att människor kan frigöra sig från syndiga seder 

och idéer, bli inspirerade och tala av Anden. Då kommer de att skåda mig symboliskt i Jesu kärleksfulla 

gestalt, som kommer att visa dem vägen som leder till andens sanna mål, där jag väntar på dem. 

36 Ni är väktare av det "tredje testamentet". Bevara detta arv med största iver för kommande 

generationer. Visa mitt arbete med den perfektion som ligger i det, för om du skulle komma till mig utan 

att ha fullgjort ditt uppdrag måste du komma tillbaka till köttet, och då kommer din kamp att bli mycket 

svår. 

37 I den här tiden, i det mänskliga livets öken, ska du ta Moses som förebild. Sannerligen säger jag er: 

Ni är återigen på berget (Sinai), för där skall min röst ljuda och säga till er: Förstå mig. Den här tidens 

berg är din upphöjning, där du tar emot mina bud och hör min röst i ditt samvete. Redan därifrån kommer 

du att kunna skåda det förlovade landet, som ligger i Andens fulländning. 

38 Den gudomliga lagen försvinner aldrig, men de mänskliga lagarna förändras i takt med 

människornas andliga utveckling. 

39 "Du skall älska Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ" är det första budet i den gudomliga 

lagen, som inte har förändrats och inte heller kommer att förändras. Dess väsen, dess innebörd och dess 

undervisning är eviga. Men ni har också hört att ni fick höra att ni fick höra: "Du skall älska din nästa och 

hata din fiende", men det sistnämnda var inte ett bud i den gudomliga lagen, utan en av de många 

mänskliga lagar som gällde för den tiden. 

40 Jag kom till er i Jesus och sade till er: "Älska era fiender, välsigna dem som förbannar er, gör gott 

mot dem som hatar er, be för dem som förolämpar er och förföljer er, så att ni kan bli erkända som barn till 

er Fader i himlen." Detta är en andlig lag, därför är den evigt giltig och kommer inte att förändras. Det är 

bara människan som förändras, utvecklas och förvandlas. 

41 Vad kan du göra för att veta vilka läror, uppenbarelser, profetior och lagar som inte längre är 

användbara och vilka som fortfarande är giltiga? Vilka uppenbarelser är evigt giltiga och vilka profetior 

har inte förverkligats? Sannerligen säger jag er att endast en uppriktig bön och ett fruktbart liv kan ge er 

tillräcklig andlighet för att upptäcka den gudomliga essens som jag har gett er i de tre gångerna. 
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42 När de skriftlärda och fariséerna observerade Jesu gärningar och upptäckte att de inte motsvarade 

deras egna, hävdade de att den undervisning som han predikade stred mot Mose lag. Orsaken var att de 

förväxlade lagen med traditionerna. Men jag bevisade för dem att jag inte har kommit för att överträda den 

lag som Fadern hade uppenbarat för Mose, utan för att uppfylla den med ord och gärningar. 

43 Det är sant att jag åsidosatte många av det folkets traditioner, för tiden hade redan kommit för att 

avskaffa dem, för att inleda en ny tid med högre läror. 

44 Om jag hade berättat allt i de första uppenbarelserna hade det inte varit nödvändigt för Mästaren, 

Messias, att lära er nya läror, och inte heller för den Helige Ande att komma nu för att visa er det andliga 

livets härligheter. Därför säger jag till er att ni inte ska hålla fast vid det som uppenbarades för er i gångna 

tider, som om det var det sista ordet i mina läror. Jag kom till människorna på nytt, och under en lång tid 

gjorde jag mig känd genom deras intellekt, och jag kan dessutom säga er att mitt sista ord ännu inte har 

sagts. 

45 Sök alltid efter det sista ordet i min visdomsbok, den nya sidan som avslöjar meningen och 

betydelsen av det som gavs tidigare, så att ni kan bli mina lärjungar i sanning. 

46 I dag lever du långt ifrån dem som lider mer än du. Men när förstatligandet väl lyser upp ditt liv 

kommer du att försöka leva med dem som du i dag håller dig på avstånd från för att du anser att de är 

förlorade eller för att de får dig att ogilla dem. 

47 Ni kommer att bli bärare av ljusets, frälsningens och hoppets ord och vända er till dem som har 

glömts bort av sina grannar. 

48 Till ingen ska du tala med stränghet, för på det sättet blir man inte förlåten. Du måste lära dig att 

man inte får förolämpa syndaren för att straffa hans överträdelse. 

49 Jag säger det till dig: När du talar till rovdjur med kärlek böjer de sina huvuden. 

50 Om den du talar till har några förtjänster, säg det till honom. Om du upptäcker någon dygd hos 

honom bland många laster, tala till honom inte om lasterna utan om dygden, för att stimulera och sporra 

honom till godhet. 

51 Låt det vara kärleken som vägleder er så att ni kan bli sanna ambassadörer för den gudomliga 

trösten. För ni som inte har fallit ner i någon avgrund är alltid snabba på att anklaga och döma. Utan 

minsta medkänsla fördömer ni lättvindigt er nästa, och detta är inte min lära. 

52 Om ni, innan ni dömer, skulle granska er själva och era fel - jag försäkrar er att ert omdöme skulle 

vara mer barmhärtigt. Ni anser att de som sitter i fängelserna är dåliga och att de som ligger på sjukhusen 

är olyckliga. Ni håller er borta från dem utan att inse att de är värda att komma in i min kärleks rike. Ni 

vill inte tro att de också har rätt att ta emot solens strålar, som skapades för att ge liv och värme till alla 

varelser, utan undantag. 

53 De som är inlåsta på försoningsplatser är ofta speglar som människor inte vill se sig själva i, 

eftersom de vet att den bild som spegeln visar dem i många fall kommer att vara en anklagelse. 

54 Men jag säger er: Välsignade är de av mina arbetare som i sina hjärtan kan känna smärtan hos dem 

som lever berövade sin frihet eller hälsa och som besöker och tröstar dem; för en dag kommer de att mötas 

igen, antingen i detta liv eller i ett annat, och ni vet inte om de då inte kommer att ha mer hälsa, större 

frihet och mer ljus än de som gav dem kärleksbudskapet i ett fängelse eller på ett sjukhus; då kommer de 

att visa sin tacksamhet och sträcka ut sin hand till honom som gav den till dem i en annan tid. 

55 Det ögonblick då du förde mitt ord nära deras hjärtan, det ögonblick då din hand strök deras 

pannor och du fick dem att tänka på mig och känna mig, kommer aldrig att raderas från deras sinnen, lika 

lite som ditt ansikte och din broderliga röst kommer att glömmas bort i deras sinnen, vilket är anledningen 

till att de kommer att känna igen dig var du än är. 

56 Medan ni hör mitt ord här glömmer ni för en kort stund de lidanden som drabbar alla människor, 

och ni förskjuter från ert medvetande de idéer om förstörelse, krig och död som hotar mänskligheten. 

57 Är du rädd för smärta? - Förbjud synden, så har smärtan ingen makt mot dig. Du kommer att känna 

en ny smärta, men det kommer inte längre att vara en självcentrerad smärta. Den kommer inte att bli din, 

men du kommer att börja lida av kärlek till andra. 

58 När andan stiger uppåt känner den för sin nästa, och ju mer den närmar sig mig och älskar mig, 

desto större blir kärleken till sina bröder. 
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59 Jag lär er för närvarande att vandra på den väg som kommer att befria er från den rädsla och de 

lidanden som orsakas av människornas fientligheter och ambitiösa strävanden - läror som ni ibland kanske 

tycker är ogenomförbara, men snart kommer ni att omfamna dem med tro, övertygade om att det är den 

enda vägen till frälsning. 

60 Ni har ännu inte förstått innebörden av mitt ord och ni förstår inte heller er uppgift. Därför finns 

det vissa som, trots att de känner andlig lycka när de lyssnar på mig, föredrar att gå därifrån igen av rädsla 

för att göra åtaganden gentemot sin Mästare och sina medmänniskor. Och det finns andra som säger till 

mig: "Herre, det är inte möjligt för oss att följa dina läror och påbud eftersom vi är omogna, mänskliga och 

försmädlade. Men låt oss inte misslyckas med att lyssna på ditt ord. Det är så vackert att det trots att det 

inte är praktiskt genomförbart fyller våra hjärtan med glädje och frid." 

61 Åh, ni små barn som inte vet vad ni säger! Ni kallar min undervisning för ogenomförbar, ni anser 

att det är omöjligt att förverkliga den, utan att inse att ni hör den genom en oren syndig människa, som ni 

alla är, för vilken det inte var omöjligt att förmedla Guds budskap till människorna. 

62 Vad är mer omöjligt än så? 

63 Älska er far, förbarma er över er nästa, skilj er från allt som är skadligt för ert människoliv eller er 

själ. Detta är vad min undervisning lär dig. Var ser du svårigheterna och omöjligheterna? 

64 Nej, älskade människor, det är inte omöjligt att lyda mitt ord; det är inte detta som är svårt, utan er 

förbättring, förnyelse och förandligande, eftersom ni saknar höga känslor och höga ambitioner. Men 

eftersom jag vet att alla era tvivel, er okunnighet och ert obeslutsamhet måste försvinna, kommer jag att 

fortsätta att undervisa er, för för mig finns det inget omöjligt. Jag kan förvandla stenar till bröd av evigt liv 

och jag kan få kristallklart vatten att rinna ur klippor. 

65 Gå till botten med mina ord och du behöver inte längre söka efter sanningen. I kärnan av detta 

budskap kommer du att upptäcka den rikedom av ljus som din ande behöver. 

66 Fundera på mitt ord så att ni kan ge er själva näring till dess andliga innehåll, så att ni kan finna 

min närvaro och känna min gudomliga smekning. I dina studier ska du se till att inte fastna i bokstaven 

utan försöka tolka allt du hittar som är symboliskt och likartat. Sträva efter förenkling och andlighet i din 

forskning, dina observationer och studier, och kom alltid ihåg att du i morgon måste dela detta budskap 

med dina medmänniskor, till vilka du måste föra det vidare i en redan förberedd form så att de kan förstå 

det snabbare. 

67 Eliminera med tiden varje symbol och varje jordisk bild, men bevara deras innebörd. 

68 Förstå det ringa värdet av uttryck när du jämför dem med det andliga, eviga väsendet. Du bör 

också sträva efter att tränga in i denna visdom lite efter lite så att det inte verkar omöjligt för dig att 

praktisera mina läror. 

69 Förena er, älskade lärjungar, för tiden för er kamp har kommit och den kommer att vara kort för 

var och en av er, med tanke på hur kort ert liv på jorden är. 

70 Skynda er, ni har mycket att göra. Tro inte att ni saknar något för att vara mina lärjungar i detta 

arbete. 

71 Under den andra eran valde jag också mina apostlar. De var inte lärda, de var inga lysande ljus av 

mänsklig visdom. De var enkla fiskare på havet, men jag gjorde dem till andens såddare och fiskare. 

72 Jag vill också göra er till andliga fiskare, så att ni kan föra mitt kärleksbudskap till alla hjärtan som 

är vilsna i det enorma hav av passioner och materialism som mänskligheten lever i, och därifrån, från det 

havet, ska ni ta upp och rädda alla som ni kallar i mitt namn. 

73 Då kommer mitt budskap om hopp att nå hjärtat hos brodermördarna, människomördarna, de 

stolta, de världsliga, de som är likgiltiga inför andras smärta och elände, och mitt ord kommer att gå i 

uppfyllelse för alla. 

74 För det första, och medan ni fortfarande förbereder er, be för nationerna och folken, be för alla, för 

mänskligheten går på tistlar och törnen, samma tistlar och törnen som de tidigare strödde ut för att andra 

skulle trampa på dem. Det är människorna själva som har förberett sin undergång, och efteråt tvingas de 

vädja om barmhärtighet som de aldrig har känt för någon av sina grannar. 

75 Men det är nödvändigt att frälsa, förlåta och förlösa, för i varje människa bor en ande som måste 

nå mig. 
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76 Ni är förstlingsfrukterna av ett folk som ska bli mänsklighetens andliga fyrtorn. Ett nytt Israel som, 

när det väl har befriats från sitt slaveri, kommer att bege sig ut i en längtan efter det högsta idealet som 

finns i anden, nämligen att leva i Guds, din Herres, famn. 

77 Du är fortfarande långt ifrån att kunna lysa upp vägen för dina medmänniskor genom ditt exempel. 

Men min röst, som ljuder i ert samvete, uppmuntrar er att gå vidare, att inte ge upp, att fortsätta kampen, 

för det är bara på detta sätt som detta folk kommer att skriva sin historia i människornas hjärtan. 

78 De prövningar som du dagligen ser i ditt liv är det städ på vilket din ande blir smidig, där din dygd 

ska bevisa sig själv och din tro växa sig stark. 

79 Utan prövningar finns det ingen förtjänst, utan förtjänst finns det ingen belöning. 

80 Fundera över de prövningar som Israel gick igenom under de första dagarna. Tänk på dess 

bitterhet, dess vedermödor och svårigheter, och du kommer att förstå varför det fick komma till det 

förlovade landet, där folket hade fred, hälsosam livsglädje och gemenskap med sin Herre i många 

århundraden. 

81 Folkets lycka i det land som de fick som belöning för sin tro och uthållighet varade inte för evigt, 

för inget är evigt i världen. Men jag säger er i sanning att det nya förlovade landet, som är målet för er 

andes uppstigning, verkligen kommer att vara för evigt. Detta kommer säkert att ge dig skydd för evigt 

och låta dig känna den oändliga lycka som det innebär att kunna njuta av, uppleva, känna och lära känna 

det andliga livet i all dess fullhet och lycka. 

82 Jag välsignar vart och ett av dessa hem där ni samlas för att be och ta emot mitt ords bröd, precis 

som jag välsignar era hem. Sannerligen säger jag er att ingen av dessa mötesplatser betyder mer än något 

av era hem. 

83 Om ni går in här samlade och vördnadsfulla, i vetskap om att platsen är avsedd att förena er i bön 

för att bilda det andliga templet, säger jag er också att ert hem är ett annat tempel. På samma sätt som 

Anden skapar sin helgedom i bön, i det gudomliga ordet, i inre kontemplation och i lagens praktik, finner 

människan en annan gudstjänst i sitt hem, där hon finner smekningar, värme, exempel, undervisning och 

råd. Men förväxla inte hemmet med det materiella huset. Den senare kan försvinna och utsätta er för väder 

och vind, men ert hem kommer ändå inte att förstöras så länge det finns kärlek, respekt, lydnad och alla de 

dygder bland er som kommer att bli allt mer och mer inneboende i den mänskliga familjen. 

84 Dessa mötesplatser kan inte heller representera det sanna templet, för om du bär det i din själ kan 

du möta det här såväl som i ditt hem, i staden såväl som på landet, under ett träd, i bergen, vid havets 

strand eller i öknen. 

85 Andens tempel finns överallt, och därför behöver ni bara utrusta er för att hitta det. 

86 Fortsätt att samlas i dessa samhällscentra. Gör det så länge ni har behov av det, för Min kärlek, 

Min barmhärtighet och Mina nådegåvor kommer att hällas ut över era sammankomster där, enligt Min 

vilja, Min närvaro kommer att kännas, där Jag kommer att få själar att återfödas till ljuset och sjuka att 

uppleva miraklet av deras helande när de lyssnar till Mina ord. 

87 Min Faders hjärta är alltid redo att ge dig det du ber om, det du behöver. Men er far får inte göra 

allting ensam. Ni lever i en tid då Mästarens kärlek måste eka i lärjungarnas hjärtan för att miraklet ska bli 

verklighet. 

88 Var outtröttlig på att upprepa mitt ord. Som en osynlig mejsel kommer den att göra jobbet att släta 

ut de skarpa kanterna i din karaktär tills du är beredd att hantera även de svåraste problemen hos dina 

medmänniskor. Du kommer att finna lidande, tvång till försoning och gottgörelse hos dem, vars orsaker 

kan vara mycket olika. Vissa kommer inte att ha ett särskilt svårt ursprung att förstå, men det kommer att 

finnas andra som du bara kan reda ut genom intuition, uppenbarelser och andliga visioner, för att befria 

dina medmänniskor från en tung börda. De andliga gåvorna kan bara åstadkomma detta mirakel om den 

som använder dem är inspirerad av medkänsla för sin nästa. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 150 
1 Ni kommer och längtar efter tröstande Anden eftersom ni inte har funnit någon lindring i era 

svårigheter. Du har sprungit till läkare och advokater, du har vänt dig till dem som älskar dig, men du har 

inte lyckats återfå din sinnesro. Ni har övertygat er själva om att ni bara kan hitta den helande balsam och 

det ljus ni längtar efter från den källa från vilken allt gott kommer. Ni söker alla den sanna vägen, ni 

behöver andlig näring, uppmuntrande ord och hopp för att muntra upp er, och i den mån ni får det ni söker, 

så påminner ni mig om era bekymmer, er rädsla för gudomlig dom och er längtan efter att få fred med ert 

samvete. 

2 Du är i min närvaro, även om du känner dig långt ifrån mig. Ni är inte ensamma i er smärta, jag är 

med er, och om ni säger att ni är missförstådda så säger jag er att jag, Fadern, vet allt som pågår inom er 

och att jag kommer att ge er den lösning ni söker, den frid ni saknar och hjälp att nå er höjd. 

3 När du först ställde in dig för att höra Mitt Ord, tyckte du om det och fann det starkare i sin essens. 

Du erkände att jag skickade den till dig, du hade bara betänkligheter om den form i vilken jag meddelar 

mig själv till människorna. Men om du studerar den kommer du att inse att jag inte har gjort något misstag 

och att människan, eftersom hon är mitt barn, är kvalificerad att tjäna mig som ett instrument för att 

genomföra mina råd i tjänst för sina medmänniskor. 

4 Jag kallar män, kvinnor och barn för att göra dem till mina lärjungar; men medan vissa tror, tvivlar 

och misstror andra. Detta beror på att de har blivit så vilseledda att när jag idag talar till mänskligheten och 

använder de obildade, enkla och ödmjuka människornas förståelseorgan som förmedlare av min 

undervisning, så framstår min manifestation för dem som något märkligt. Vet att mitt ord är oföränderligt i 

sin sanning, och att det jag sa till er i den första eran har jag bekräftat i den andra eran och bekräftat på nytt 

i den tredje eran. 

5 Alla ni som hör Mitt Ord på detta sätt har varit förberedda för att känna och förstå denna 

manifestation av Min Ande, och ni har bara väntat på det ögonblick då Jag kallade er att bevittna dessa 

manifestationer. Jag har inte övertalat någon; redan innan du kom in i köttet sa jag till dig att du skulle 

vara närvarande vid dessa händelser och att du skulle vara en av de utvalda som skulle föra ut de goda 

nyheterna till världen. 

6 Barn från denna tid låter mig se deras farliga väg. De berättar för mig att den miljö som de andas i 

inte är den mest gynnsamma för spiritualisering, och de ber mig om ljus för sina föräldrar och lärare. 

Redan från tidig ålder har en kamp börjat mellan ande och kropp*, där godhet och förnuft ibland segrar, 

medan köttet ibland segrar. 
* Se fotnot under 149, 9 

7 Säg inte till mig att ni är svaga, eftersom ni har ljuset från min Ande inom er, och jag har utrustat 

er med dygd och energi så att ni kan fullgöra era plikter. Gör en ansträngning och använd din kraft. 

8 Jag har kommit ner till alla mina barn för att söka efter deras ande, för den tillhör mig. Men alla 

vill inte följa med mig, den största delen ber mig om en annan tidsperiod och säger att han för närvarande 

inte kan följa med mig. Men jag har gett varje ande den tid som krävs för att uppfylla sin plikt. 

9 Ni har lidit mycket under den här tiden och längtar efter ett bättre liv, men Fadern säger till er: 

"Arbeta fram din frid och du kommer redan att finna frid i den här världen eller i den andliga världen". 

Den här jorden som ni bor på är en plats för försoning, kamp och fulländning. 

10 Om du vill minnas Jesu liv under den andra tidsåldern kommer du att finna det fyllt av lidanden, 

utan tröst och glädje. Han är exemplet, modellen som står framför din ande så att du kan leva efter honom. 

Men var och en som kommer till mig kommer att finna lindring, för jag är den outtömliga källan som 

flyter över i strömmar. Använd den för att vattna dina åkrar. Åkrarna förbereds så att människorna kan 

odla dem utan dröjsmål. Jorden väntar innan den täcks av ogräs eller skadliga örter. Gå och odla det, och 

när du ser att vetet är moget, skär det tillsammans med ogräset och skilj det ena från det andra först senare. 

Därför säger jag alltid till er: Vakta och be, för om ni är försumliga kommer ogräset att växa snabbare än 

era frön, och deras frukter kommer att väga tyngre än era frön på skördedagen. Se till att dina åkrar blir 

gyllene, så att du kan föra in ditt vete i mina sädesmagasin och skörden blir riklig. 
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11 Mänskligheten hungrar efter mitt ord, efter min sanning. Människor kräver och längtar efter ljus 

för sina sinnen, de kräver rättvisa och förväntar sig tröst. Detta är en avgörande tidpunkt. I sanning säger 

jag er att många idéer, teorier och till och med dogmer som de i århundraden har hållit för sanningar 

kommer att falla till marken och förkastas som falska. Fanatism och avgudadyrkan kommer att bekämpas 

och elimineras av dem som mest har blivit indragna och bundna av den. Guds läror kommer att förstås, 

deras ljus, innehåll och essens kommer att förstås och kännas. 

12 När det blir klart för vetenskapsmännen, efter en period av prövningar där de kommer att drabbas 

av mycket stor förvirring, och de hör sitt samvetes röst, kommer de att upptäcka något som de aldrig hade 

drömt om var möjligt. 

13 Återigen säger jag till er: Titta! För i en tid av konflikter mellan trosbekännelser och doktriner, 

religioner och vetenskaper, kommer många människor att tro att den kunskap som deras böcker har gett 

dem kommer att vara det vapen med vilket de kan besegra mina nya lärjungar, när de vet att ni inte har 

några böcker med er. - När Jesus predikade för folkmassorna talade han inte till dem om läror som han 

hade lärt sig från böcker. Ändå undervisade han full av visdom, och det visade han redan från barndomen, 

när han uppträdde i kretsen av laglärarna och förvirrade och tystade dem med sina frågor och lämnade 

dem påverkade av sina svar. Jesu kunskap kom från den gudomliga anden, som uppenbarade allt för 

honom. 

14 Om någon av er skulle tömma sitt sinne, hålla sitt hjärta fritt från dåliga känslor och låga passioner 

och lyfta sin ande till Fadern för att ge sig själv till honom i kärlek och tjänst till sin nästa, skulle han bli en 

ren källa som Mästaren skulle fylla med sin inspiration. Den mannen skulle vara som ett rent kärl på mitt 

bord, överfyllt av livets vin, så att de som lider av hunger kan släcka sin törst genom honom. Den som 

utrustar sig på detta sätt kommer att övertyga den som han talar till, han kommer att trösta med sina ord, 

han kommer att tysta de fåfänga, han kommer att utföra häpnadsväckande verk av det slag som världen 

kallar mirakel och som ändå inte är något annat än de naturliga effekterna av en generös andes kärlek och 

tro. 

15 Om du får frågan: "Varför använde Gud en obetydlig människa för att visa sin visdom, fastän han 

är så stor?" bör du svara: "Guds kärlek till sina barn har inga gränser, därför använde han dem för att 

utföra detta mirakel." 

16 Eftersom jag är mäktig, evig, oändlig och samtidigt Fader till allt skapat, kan jag använda alla mina 

skapelser för mina gudomliga syften. I min faderliga kärlek bryr jag mig inte om din omognad, om din 

synd, och jag vänder mig till dig på grund av din ödmjukhet. Om du anser att din mänskliga form är för 

obetydlig för att Gud ska bry sig om dig, vem gav dig då denna form om inte jag? Dessutom, var jag inte 

som du när jag blev människa? 

17 Ljudet av rösten som når era öron är ljudet av den kropp som gör mig hörbar som röstbärare under 

de korta stunderna av min manifestation. Ordet som når ditt sinne och hjärta är mänskligt, men ordets 

innebörd är gudomlig, och därför upplyser och stärker det din ande. 

18 Om jag hade kommit i mänsklig form för att upprepa min undervisning från den andra eran skulle 

er ande inte ha utvecklats och mänskligheten skulle inte ha känt mig. Men jag, Mästaren av all perfektion, 

leder dig steg för steg längre och längre upp på berget, och ger dig varje gång nya lärdomar. 

19 För människans ögon är Gud och till och med hennes egen ande osynliga, eftersom de varken har 

form eller gränser. Därför tvivlar många när de ser dig upphöjd i bön och hör mig, eftersom de inte vet att 

det gudomliga och andliga, även om det är osynligt för mänskliga ögon, känns av anden och även av 

hjärtat. 

20 Den som verkligen tror på mig känner igen min röst när jag talar till honom. Jag är som en herde 

som fåren följer och som de alltid känner igen på hans röst. Det är därför ni har känt igen Herrens röst 

under den här tiden när jag talar till er genom det mänskliga intellektuella organet. Ni har inte uppehållit er 

vid att bedöma röstbärarens brister, och ni har inte heller förnärmat er över de fel som hans bristande 

utbildning gör att han begår. Ni har förstått att det är jag som talar till er. När ni hörde min röst kände ni 

genast igen den och sade: Det är han! 

21 Det har alltid varit de ödmjuka och fattiga som har upptäckt min närvaro, eftersom deras sinnen 

inte är upptagna av mänskliga teorier som fördunklar ett klart omdöme. 
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22 Under den andra tidsåldern hände det också att - trots att Messias' ankomst hade tillkännagivits - 

endast människor med ett enkelt sinne, en ödmjuk anda och ett klart intellekt kände igen honom 

känslomässigt när han kom. 

23 Teologerna hade profeternas bok i sina händer, och dagligen upprepade de orden som tillkännagav 

tecknen, tiden och sättet för Messias ankomst, och ändå - de såg mig och kände inte igen mig, de lyssnade 

på mig och förnekade att jag var den utlovade frälsaren. De såg mina gärningar och det enda de gjorde var 

att bli upprörda över dem, fastän de i själva verket alla hade profeterats. 

24 När den dag kom då folkmassorna, uppviglade av dem som kände sig störda av Jesu närvaro, 

sårade och gisslade honom och som ett resultat av slagen såg honom blöda som en vanlig dödlig och 

senare kämpa med döden och dö som vilken människa som helst, utropade fariséerna, folkets ledare och 

prästerna med tillfredsställelse: "Titta på honom som kallar sig för Guds son, som trodde att han var kung 

och påstod att han var Messias!" 

25 Det var just för dem, mer än för andra, som Jesus bad sin Fader om förlåtelse för dem som, trots att 

de kände till skrifterna, förnekade honom och gjorde honom till en bedragare inför folkmassan. Det var de 

som, trots att de påstod sig vara laglärare, i själva verket inte visste vad de gjorde när de dömde Jesus, 

medan det bland folkmassan fanns hjärtan som slets av smärta över den orättvisa de bevittnade och 

ansikten som flödade av tårar över den rättfärdiges offerdöd. De var män och kvinnor med enkla sinnen 

och ödmjuka och generösa själar som visste vem som hade varit med människorna i världen och som 

förstod vad de förlorade när Mästaren gick bort. 

26 Människor, till och med i denna tid kommer den form av kommunikation som ni har tagit emot 

mitt ord att bli illa bedömd, och även den undervisning och de uppenbarelser som jag har gett er kommer 

att förkastas av dem som påstår sig veta på vilket sätt mitt återvändande måste äga rum. Dessa kommer 

inte att undersöka mitt ord på allvar, inte heller kommer de att söka dess väsen, inte heller kommer de att 

ta hänsyn till de mirakel och tecken som jag har gett er om min ankomst och min sanning, utan de kommer 

att ge som skäl för att förneka mig de ofullkomliga gärningar som de upptäcker i denna gemenskap, deras 

vanhelgningar och deras olydnad. Då kommer de att stå upp och säga: "Den som sade till er att han inte 

skulle ge sig till känna för er efter år 1950, är han Kristi Ande? Kan han i dag säga att denna manifestation 

kommer att upphöra och i morgon förkunna motsatsen?" För redan nu säger jag er att många kommer att 

hävda att jag kommer att fortsätta att manifestera mig på samma sätt när år 1950 är över. Älskat folk, 

kommer ni att vara orsaken till att världen i morgon kommer att håna er och förneka allt som jag har talat 

till er? 

27 Se hur jag förbereder er så att ni inte låter mörkret tränga in i era hjärtan när tiden för min avresa 

kommer. Men jag säger er att de som verkligen har känt och förstått mitt ord kommer att hålla sig borta 

från förvirringens stigar för att söka mig i ensamhet från ande till ande. Dessa kommer att höra i sina 

hjärtan den oförglömliga och välbekanta rösten från sin Mästare som säger till dem: "Välsignade är ni som 

fäller tårar när ni ser hur mitt verk vanhelgas, för ni förstår att detta är orsaken till att många inte lär känna 

det och att andra hånar och förnekar det." 

28 Vakta och be, lärjungar, så att ni kan fortsätta att känna igen min röst bland alla de bedrägliga 

röster som världen för fram till er, och så att ni kan se er själva ledda och skyddade med kärlek fram till 

vägens slut, där Faderns hem öppnar sig som en oändligt stor fårhage för att för evigt skydda dem som han 

har skapat med kärlek och sänt ut för att deras förtjänster på jorden ska göra dem värdiga för det perfekta 

hemmet. 

29 När jag säger till er att det är Kristus som talar till er finns det alltid någon som anser att de som 

förmedlar mitt ord är hädare. Men detta sätt att döma och bli dömd är inte förvånande med tanke på att 

deras okänslighet för det andliga hindrar dem från att känna mig genom kärnan i min undervisning. 

30 Vid ett tillfälle sade jag till fariséerna: "Fadern och jag är ett", och de kallade mig också för hädare 

och tog sin tillflykt till skrifterna och försökte bevisa att allt jag sade var falskt. 

31 I dag säger jag er att den som inte öppnar sin andes ögon kan inte se det gudomliga ljuset, för 

ingen har prövats som Jesus. 

32 Människor förhörde mig, lade ut fällor för mig, försökte förvirra mig med sina fåniga frågor, 

ställde mig på prov för att testa min klokhet; och eftersom de trots sina ansträngningar inte fann något sätt 
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att förgöra mig, anklagade de mig, förtalade mig och dömde mig, för att se hur den som kallade sig Guds 

son uppförde sig i detta fall. Men de nöjde sig inte med allt detta, utan ville också se om min kropp skulle 

blöda, om den skulle bestå av kött och ben, och när Jesus föll ihop och blödde på vägen till korset spetsade 

de öronen i väntan på att få höra mina klagomål. 

33 När jag sade att Fadern och jag var ett, talade anden. Men när kroppen blödde var det den 

mänskliga delen som klagade eftersom den var levande kött. 

34 Världen krävde att jag skulle visa den min sanning, och jag visade den sanningen, men med seende 

ögon såg den inte. Mitt ord och mina gärningar borde ha varit tillräckliga för att bevisa den gudomliga 

kraften hos den som hade gjort dem. Men de mätte inte denna kraft. Men min död som människa var inte 

slutet på dessa prövningar. Jag var med mina lärjungar i andlig form. Till och med bland dem fanns det en 

som satte mig på prov och som inte trodde på sin Herres uppståndelse förrän han övertygade sig själv om 

det genom att sätta fingrarna i såret på hans sida. 

35 Efteråt, när Jesu ords frö spreds från provins till provins och från nation till nation, dök de icke-

troende, tvivlarna och materialisterna upp överallt och underkastade min undervisning, mina ord och mina 

verk deras förnuft. Men människorna begränsade sig inte till att bedöma min sanning enbart genom mina 

verk och min undervisning, utan de ansträngde sig för att undersöka min mänskliga natur, min karriär, min 

födelse, min barndom och alla de steg jag tog på jorden. - Maria, den heliga och rena kvinnan som Gud 

valde för att ge livets frukt till världen, undgick inte denna undersökning. Även hon upplevde 

människornas hån, fördömanden och prövningar. Det räckte inte för dem att profeten Jesaja redan tidigare 

hade förkunnat att hon var jungfru och ren. Ännu idag diskuterar man i kyrkor och sekter om henne. 

36 Jag säger er, så länge mänskligheten inte överger sin materialism kommer den inte att kunna se 

sanningen i vitögat när den bedöms. 

37 Jag förlåter både den ena och den andra, men jag råder er att sluta använda mina ord för att 

förvirra, skada eller döda varandra (moraliskt), för då kommer er dom att vara stor. 

38 Om ni intensifierar era dispyter och slutar med att avsky varandra på grund av era olika åsikter, när 

kommer ni då att förenas i sanningen, som är en? 

39 Frukta inte mig, frukta er själva, säger Mästaren till er. Fördömde jag från korset dem som offrade 

mig? Förfogade och anklagade Maria i den oändligt sorgliga timmen? - Nej, mitt folk. 

40 Jag dömer dig inte heller nu. Jag säger er att var och en skapar sin egen dom och uttalar sin egen 

dom. Jag vill befria er från smärta, från försoning, från den bittra bägaren, och därför ber jag er att rena era 

hjärtan från orena känslor och börja älska varandra, för detta är den väg som kan leda er till ljuset, till fred 

och sanning. 

41 Om du fortfarande tror att dina lidanden beror på dina första föräldrar begår du ett misstag när det 

gäller att förstå din Gud i dina bedömningar. 

42 I en gudomlig liknelse inspirerade jag de första människorna så att de skulle få en första kunskap 

om sitt öde, men innebörden av mina uppenbarelser misstolkades. När de talade till er om livets träd, 

kunskapen om gott och ont, som människan åt av, ville de bara få er att förstå att när människan hade 

tillräcklig kunskap för att kunna skilja mellan rätt och fel och blev ansvarig för sina handlingar, började 

hon skörda frukterna av sina gärningar. 

43 Många trodde att alla världens tårar orsakades av de första jordens invånarnas synd. I sin oförmåga 

att tolka liknelsen sade de till slut att Kristus kom för att tvätta bort alla fläckar med sitt blod. Om detta 

påstående hade varit korrekt - varför fortsätter människor att synda och lida trots att offret redan har 

gjorts? 

44 Jesus kom till jorden för att lära människor vägen till fullkomlighet - en väg som han visade med 

sitt liv, med sina gärningar och ord. 

45 Ni vet att Gud sade till folket: "Väx upp och förök er och uppfyll jorden". Detta var den första 

lagen som gavs till er, o folk. Senare påbjöd Fadern inte bara att människorna skulle föröka sig och att 

människosläktet skulle fortsätta att växa, utan också att deras känslor skulle bli alltmer upphöjda och att 

deras sinnen skulle utvecklas obehindrat. Men om den första lagen hade som mål att sprida 

människosläktet - hur kan du då anta att samma Fader skulle straffa dig för att du lyder och uppfyller ett 

bud från honom? Är det möjligt, människor, att en sådan motsägelse finns i er Gud? 
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46 Se vilken materiell tolkning människorna gjorde av en liknelse där endast människans andliga 

uppvaknande talades till er. Fundera därför på min undervisning och säg inte längre att ni betalar den skuld 

som jordens första invånare ådrog sig genom sin olydnad mot er Fader. Har en högre uppfattning om den 

gudomliga rättvisan. 

47 Jag har sagt er att även den sista fläcken kommer att raderas från människans hjärta, men jag säger 

också att var och en måste tvätta bort sin egen fläck. Kom ihåg att jag sa till er: "Med den aln som ni mäter 

med kommer ni att bli mätta" och: "Det ni sår måste ni skörda". 

48 Nu är det dags att ni kan förstå mina gamla ord: "Väx och förök er", nämligen att detta också måste 

ske andligt, och att ni bör fylla universum med era goda gärningar och ljusa tankar. 

49 Jag välkomnar alla som vill komma närmare mig, alla som strävar efter perfektion. 

50 Vila från ert jordiska arbete, mina barn, gå in i ert inre, där templet finns, och reflektera över mitt 

ord. 

51 Jag har bestämt att du ska sprida godhet på jorden, vilket är sann andlighet. 

52 Känner du dig alltför inkompetent och obetydlig? Anser ni att ni är för orena för att kunna lägga en 

sådan uppgift på er själ? Orsaken till detta är att ni inte känner till min visdom och min barmhärtighet, att 

ni inte med öppna sinnen iakttar de lärorika exempel som jag ger er vid varje tillfälle genom naturen. 

53 Ser ni inte hur solens strålar, som lyser upp allt, når till och med den mest förorenade pölen, 

avdunstar den, lyfter upp den i atmosfären, renar den och slutligen omvandlar den till ett moln som 

passerar över marken och gör den bördig? 

54 Ibland säger ni till mig: "Mästare, hur kommer det sig att du har dina ögon fäst på denna 

mänsklighet när det inte finns några fler patriarker, inga fler rättfärdiga människor, inga fler människor 

som kan bli dina apostlar? Ser du inte att vi lever i en värld full av smuts och synd?" Till detta svarar jag er 

att min kraft får liljor att växa upp, till och med mitt i leran, som ingen skulle tro att en blomma av en 

sådan underbar renhet skulle kunna växa upp ur. 

55 Låt mitt ords sol tränga in i ditt väsen så att den kan rena dig och höja dig och du kan ge dig iväg i 

hast för att göra dina medmänniskors hjärtan fruktbara. 

56 Mitt i detta liv av synd och fördärv som mänskligheten lever, låt renheten i era gärningar och 

uppriktigheten i era böner växa fram, och sannerligen säger jag er att er ande då inte behöver avundas 

liljorna på något sätt. 

57 Jag kommer att tala i denna form endast under en kort tidsperiod - en tid som ni ska utnyttja, precis 

som fältväxterna utnyttjar den gynnsamma årstiden för att växa, blomma och bära frukt. 

58 Sannerligen, sannerligen säger jag er: Det finns mer kärlek i omvända syndare än i dem som alltid 

har ansett sig vara goda. Så kommer jag att fortsätta att tala, och syndare kommer att fortsätta att ångra 

sina överträdelser och öka antalet konvertiter. 

59 Syndarens hjärta är mer mottagligt för mitt ords kärleksberöring, eftersom det finns många 

människor som har syndat på grund av att de saknade kärlek i sina liv. När de hörde min Faders röst kalla 

dem, förlåta dem, läka deras sår och förstå dem som ingen på jorden förstod dem, kände de snart den 

gudomliga beröringen på de känsligaste strängarna i deras väsen och upplevde sin Mästares uthållighet 

gentemot dem. 

60 Så många människor går runt i världen och letar efter ett ord eller ett förlösande ljus, en tröst för 

deras lidande. De letar efter någon som har överseende med dem, som inte pekar på deras fel och som talar 

om ett bättre liv. Men de hittar honom inte i världen, och då sluter de sig själva, drar sig tillbaka och 

anförtror inte längre sina hemligheter till någon. 

61 Dessa hjärtan öppnas endast med hjälp av kärlekens nyckel som jag har och som jag anförtror just 

till alla dem som öppnar sina hjärtan och säger till mig: "Mästare, jag vill följa dig." 

62 Ur lyssnarnas hjärtan kommer denna fråga: "Är du Messias?" Men jag säger bara till er: Lyssna på 

mitt ord, förstå dess innebörd och sök dess väsen. 

63 Jag talar sanningen, lär ut vägen, avslöjar reinkarnationen, som är lagen så att själen kan fullända 

sig själv och nå målet för sitt öde. Tvivlar du på detta? Sannerligen säger jag er att sanningen inte 

förändras det minsta av era tvivel. Det är alltid detsamma. 
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64 Jag säger till dig att du aldrig ska förneka på grund av det enkla faktum att du inte förstår. Kom 

ihåg att om bara det som ditt stackars sinne förstår var sanning skulle ingenting existera. 

65 En del säger till mig: "Mästare, om du vet allting, om du känner varelserna innan de finns - visste 

du då att Judas skulle förråda dig?" O ni klumpiga resonörer, ni som fortfarande i dessa tider ställer sådana 

frågor! Jag, som vet allt, valde honom just därför att jag visste att den mannen inte kunde göra något annat, 

och det var absolut nödvändigt att utnyttja varje enskild ofullkomlighet hos mina lärjungar för att ge ett 

exempel på undervisning. 

66 Lärjungen som förrådde sin Mästare är en symbol, en öppen bok som finns i varje mänskligt 

medvetande* så att du kan förstå dess innebörd och höra dess läror. 
* Se fotnot under 145, 62 

67 Vet att i varje människa finns en Judas. Ja, lärjungar, för i ert fall är kroppen andens Judas; det är 

kroppen som motstår spiritualiseringens skenande ljus, som ligger på lur för att anden ska kasta in den i 

materialism, i låga passioner. 

68 Men för att din kropp för dig till avgrundens rand ska du inte fördöma den. Nej, för du behöver den 

för att göra framsteg och bör övervinna den genom din förandlighet, precis som jag övervann Judas genom 

min kärlek. 

69 Jag ser att ni tvivlar på kärlekens kraft, att ni tvivlar på trons kraft, att ni tvivlar på manifestationen 

av min Ande genom det mänskliga förståndsorganet, att ni själva tvivlar på era gåvor och förmågor som ni 

ännu inte har utvecklat. Vad kan du göra med så mycket tvivel? Vilka mirakel kan du uppleva? - Ingen. 

70 Ni är så envisa i er skepticism och så starka i ert tvivel att ni inte låter det andliga ljuset med sina 

strålar nå djupare delar av ert medvetande. Men om ni förandligar er själva, om ni lever ett liv i harmoni 

med mina läror och i enlighet med min vilja, kommer ni att se de förmågor som ni har förnekat och de 

andliga gåvor som ni aldrig trodde att ni hade, stiga upp ur ert väsen. 

71 När ni sedan är förandligade och renhet och mildhet råder i era hjärtan, kommer ni att uppleva hur 

alla naturelement är välvilligt inställda till er och lyder er eftersom er förandligande har fört er i harmoni 

med dem. 

72 Om du har andlighet kommer du inte längre att säga: "Fader, ge mig mat, ge mig intelligens, ge 

mig materiell rikedom". Ännu mindre kommer du att göra misstaget att säga till honom: "Fader, om du ger 

mig det jag ber dig om, ska jag ge dig av det jag har - det du ber mig om." 

73 Tycker ni inte, lärjungar, att detta sätt att be är som att fresta er Fader? Tror du att jag kan ge dig 

mer och bättre om du ger mig något? Om du ber mig be dig om det du har, vad skulle då hända med dig 

om jag, i utbyte mot att jag uppfyller dina önskemål, berövade dig det du älskar mest i världen? Skulle du 

klara ett sådant test? 

74 Nej, lärjungar, det är dags att låta ert samvete styra alla era handlingar och tankar. 

75 Låt din tro tala och himlen kommer att svara dig. 

76 Den gudomliga anden var full av kärlek, även om den existerade ensam. 

77 Ingenting hade ännu skapats, ingenting existerade runt den gudomliga varelsen, och ändå älskade 

han och kände sig som en far. 

78 Vem älskade han? Vems far kände han sig som? Det var alla varelser och alla varelser som skulle 

komma från honom och vars kraft vilade gömd i hans ande. I den andan fanns alla vetenskaper, alla 

naturkrafter, alla varelser, alla skapelsens grundvalar. Han var evighet och tid. I honom fanns det förflutna, 

nuet och framtiden, redan innan världarna och varelserna uppstod till liv. 

79 Den gudomliga inspirationen blev verklighet under den gudomliga kärlekens oändliga kraft, och 

livet började. 

80 Universum fylldes av varelser och i alla dessa manifesterade sig Faderns kärlek, kraft och visdom. 

81 Som en outtömlig källa till liv var Herrens livmoder från det ögonblick då han beslutade att 

atomerna skulle förenas för att bilda kroppar och skapa varelser. 

82 Först fanns det andliga livet, först fanns de andliga varelserna och först därefter den materiella 

naturen. 

83 Eftersom det beslutades att många andliga varelser skulle behöva anta kroppslig form för att leva i 

materiella världar, förbereddes först allting så att Herrens barn skulle finna allting redo för dem. 
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84 Han överöste den väg som hans barn skulle följa med välsignelser, översvämmade universum med 

liv och fyllde människans väg med skönhet, i vilken han placerade en gudomlig gnista: samvetet, anden, 

som skapades av kärlek, intelligens, styrka, vilja och medvetande. Men allt som existerade omslöt han 

med sin kraft och visade det sitt öde. 

85 Fadern stannade kvar där som ursprunget till allt som existerar, och eftersom vägen till utveckling 

och fulländning erbjöds universum, stannade han kvar i väntan på att alla hans barn skulle återvända, så att 

de också skulle finna sitt mål i honom, vilket skulle vara själens fulländning och evighet. 

86 Denna väg, som var förutbestämd för varje naturrike, varje varelse och varje art, var den lag som 

Skaparen på ett outplånligt sätt präglade sina barn. 

87 Sedan dess väver och lever allting för det mål för vilket det skapades; sedan dess rör sig allting 

mot fulländning och kretsar oavbrutet kring ett bud, en princip och en lag. 

88 Fadern, som en såddare, använde de livselement som fanns i honom som om de vore jord, och i 

detta lade han livets frö som sprungit ur hans kärlek, för att sedan invänta den dag då han kan skörda en 

sådan perfekt frukt som fröet och inspirationen var. 

89 Vetenskapsmännen i denna tid blir överväldigade när de upptäcker att världen har en längre 

livslängd än vad de tidigare vetenskapsmännen gav den.Och när de tror att jorden är en stjärnan som är på 

väg att dö ut, säger jag till dem att jorden har levt så lite att den fortfarande är långt ifrån det 

utvecklingsstadium som krävs för att den ska kunna ta emot generationer av nåd och förandligande. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 151 
1 Du har druckit från många källor i hopp om att få din törst efter kärlek släckt, och nu är du 

törstigare än någonsin. Vad har ni gjort med livets vatten som jag gav er redan då? 

2 Jag sade till kvinnan i Samarien: "Den som dricker av det vatten jag ger kommer aldrig mer att 

törsta." Men idag säger jag till er: Om människor hade druckit av det vattnet skulle de inte bära med sig så 

mycket elände. 

3 Människor stannade inte kvar i min undervisning utan föredrog att använda mitt namn för att skapa 

religioner och samfund enligt sina egna tolkningar och bekvämligheter. Jag förkastade traditioner och 

lärde dem kärleksläran, men idag kommer ni till mig och presenterar mig tomma riter och ceremonier som 

inte på minsta sätt främjar andan. Om det inte finns någon andlighet i dina verk kan det inte finnas någon 

sanning i dem, och det som inte innehåller sanning når inte fram till din Fader. 

4 När den samaritiska kvinnan kände hur ljuset från mina ögon trängde in i hennes hjärta sa hon till 

mig: "Herre, ni judar säger att Jerusalem är den plats där vi ska tillbe vår Gud." Då sade jag till henne: 

"Sannerligen säger jag dig, kvinna, den tid närmar sig då du inte kommer att tillbe Fadern på detta berg 

eller i Jerusalem som du gör nu. Tiden kommer när ni ska tillbe Fadern i ande och sanning, för Gud är 

ande." 

5 Detta är min undervisning i alla tider. Trots att du hade sanningen framför dina ögon ville du inte 

se den. Hur kan du leva den om du inte känner igen den? 

6 Det är just av denna anledning som ni törstande kom till min närvaro. Men när du hörde detta ord 

kände ditt hjärta livets vattens friskhet och du ville inte längre flytta dig bort från källan. 

7 Du har sagt till mig: "Herre, du har meddelat oss att det ord som du ger oss i dag genom 

röstbärarna kommer att få sitt slut. Vad skall vi då göra, så att törsten inte tar oss igen?" Mästaren säger till 

dig: Jag har kommit för att lära er att be, för att avslöja de andliga gåvor som ni har och som ni inte har 

uppmärksammat, så att ni kan praktisera min lag och efterlikna mig. Den som har andlighet i sitt liv kan 

inte känna törst, trötthet, hunger eller elände. Dessutom säger jag till er: Jag kommer att stå dig närmare 

efter 1950 på grund av din andlighet. 

8 Därefter frågar du mig: "Hur uppnår man andlighet?" Och jag säger till er: Du kommer att uppnå 

den genom att be från ande till ande, genom att vara rättvis i alla dina handlingar och genom att utöva 

aktiv välgörenhet mot dina medmänniskor. När man lever på detta sätt blir själen fri och styr människans 

steg, upplyst av Andens ljus. Han känner sig inte längre ensam på jorden eftersom han förstår att han 

åtföljs av Herrens och den andliga världens närvaro. För varje steg han tar i livet upptäcker han ett nytt ljus 

och får en ny insikt om sig själv. Han känner sig inte längre som en fredlös eller en stackare och förfriskar 

sig med de underverk som Fadern har skapat och som han nu upptäcker genom inspirationens och 

uppenbarelsens gåva. 

9 Jag säger er också i denna tid att den som dricker av det vatten som jag ger, vilket är mitt ord, 

aldrig mer kommer att törsta, precis som jag säger till er att ni inte ska söka någon särskild plats för att be, 

för ni kan finna mig överallt. 

10 Jag har varnat er för allt som kan orsaka modlöshet i era liv, så att ni inte ska misströsta för ett 

ögonblick på er resa genom livet. Jag har meddelat er att det kommer en tid då alla religioner kommer att 

försöka undersöka denna lära, och om de är intresserade av den kommer de att bedöma den utifrån era 

gärningar, ord och vittnesmål. 

11 Ni vet redan att det kommer att talas om er och att ni kommer att bekämpas, att de kommer att 

komma med så många argument mot er tro att många kommer att gömma sig av rädsla, andra kommer att 

bli demoraliserade och de flesta kommer att vända sig bort från den goda vägen i förvirring. 

12 Glöm inte att jag redan har meddelat er allt detta, men jag vill också påminna er om att de som 

förblir orubbliga mot alla odds och ber i tystnad utan att deras tro och hopp vacklar kommer att bli som 

fröet i liknelsen som räddade sig själv från stormen. När den bestämda tiden kom började den gro, växa 

och föröka sig tills den täckte hela fältet, eftersom den visste hur man väntar tills vindarna lägger sig för 

att leva och föröka sig. 
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13 Skulle du inte vilja vara det lilla fröet i denna liknelse och i morgon få den ära att av din Fader 

kallas "trons barn", som jag kallade Noa? Frukta inte, för stormen kommer inte bara att vara emot dig. 

Precis som du såg jordens folk och makter förbereda sig för strid, gör sig också de olika religiösa 

samfunden redo för att utkämpa striden. 

14 Det är nödvändigt att himlen under en kort tid stängs för alla och att den öppnas igen först när ett 

enda rop höjs från jorden, eftersom man inser att det bara finns en enda Fader till alla varelser. 

15 Jag vill att ni redan nu ska förstå vilken uppgift ni har att uppfylla mitt i denna konflikt - en uppgift 

som inte bara omfattar det andliga utan också det materiella. 

16 Faderns rättvisa har rört vid denna nation med sin spira för att ge den auktoritet mot krig, orättvisa 

och falskhet. Dess invånare har smörjts i sina hjärtan och själar för att hålla kriget borta från dem. De har 

förberetts och renats så att de kan ha tålamod och inte tappa modet inför lidandet när ödeläggelsen sprider 

sig över hela världen och man hör klagan från nationernas invånare. Böner kommer då att stiga från detta 

folk, de kommer att klargöra formen för sin dyrkan av sin Fader, och de kärleksverk som de gör på sitt sätt 

kommer att mångfaldigas. För detta kommer att vara den förutspådda tiden då alla länder kommer att vara 

beredda att ta emot detta kärleksfrö. 

17 Förbered er i förväg för strid genom att utrusta er själva, utveckla era andliga gåvor och ge era 

vapen glans. Skippa inte prövningar, för de ger din ande styrka och ståndaktighet. 

18 Rensa ditt hjärta så att du går in i denna konflikt ren och förberedd, då har du inget att frukta. De 

andliga krafterna och naturens element kommer att stå på sidan av alla dem som reser sig upp som soldater 

för min sak av kärlek, fred och rättvisa. 

19 I denna epok söker jag människornas hjärtan för att visa dem den rätta vägen. 

20 Ni som fortfarande har traditioner, minns min närvaro bland er under den andra eran: ni minns Jesu 

intåg i Jerusalem, minns den tiden med kärlek och reflektera över innebörden av några av dessa avsnitt, 

och jag säger till er: I dag går jag inte in i den välsignade staden, utan i hjärtat på alla mina barn av god 

vilja. Om ni vill ta emot mig som gäst, förbered er så kommer jag att vara med er. Jag har alltid älskat dig 

på samma sätt, min Ande är oföränderlig. Ni som älskar mig och längtar efter att följa mig, se framför er 

himmelstegen som leder till mig. Min väg är känd för alla, din ande vet att den måste lyda alla lagens bud 

för att nå mig. 

21 Jag vill att ni ska vara rena i anden. Jag är redo att hälla mig i alla som förbereder sig. 

22 De rättfärdiga andar som lever med mig beklagar människohjärtats obegriplighet när de betraktar 

mitt verk för den tredje tidsåldern. Fortfarande tvivlar en del och ställer villkor för att bli lydiga, men jag 

fortsätter min kamp av kärlek till er och kallar hjärtan som längtar efter kärlek och medkänsla, som en 

enkelspårig pilgrim. 

23 Vägen är en offerväg, men den leder till bergets topp. Följ med mig och låt oss vandra 

tillsammans. Hör ordet som talar till dig i denna tid. Det är mycket enkelt, men det kommer att beröra de 

känsliga strängarna i hjärtat hos dem som har dött för nådens liv och väcka dem till nytt liv. 

24 I den andra tidsåldern var tolv lärjungar med mig vid den sista måltiden. Nu bjuder jag in hela 

mänskligheten att ta del av Andens bröd. Jag erbjuder er också mitt rikes frid, för i mig finns kraften att 

erbjuda er dessa gåvor. Den som vill följa mig är välkommen. Men den som är kallad av världen och vill 

tjäna den, om han en gång söker min väg, måste ta igen den tid han har förlorat med stor ansträngning och 

smärta. 

25 Tjänar du mig kommer du att få ett rent samvete. Jag kommer att ge er det som behövs för er 

försörjning utöver det. Så länge du är upptagen med att fullgöra din andliga uppgift kommer mina änglar 

att vakta dina ägodelar. 

26 Jag har sett hur ni förbereder er (inifrån), och sannerligen säger jag er: Jag skall ge er Min "Kropp" 

att äta och Mitt "Blod" att dricka. 

27 Anden är redo att studera den undervisning som jag gav er under den andra eran och den förklaring 

som jag nu ger er. 

28 Se här det bord på vilket livets bröd och nådens vin står. Lärjungarna omger mig, och i sina hjärtan 

frågar de sig själva: "Även om Fadern är med oss, varför visar sig sorgen i hans ord?" Men bland dem som 

frågar på detta sätt finns det andra vars sinnen misstänker att Mästaren är på väg att säga något svårt till 
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dem. De är de som minns hur Herren doppade sitt bröd i vinet för att ge det till den som skulle förråda 

honom. 

29 När Jesus firade påskmåltiden med sina lärjungar, i enlighet med det folkets tradition, sade han till 

dem: "Jag avslöjar nu något nytt för er: ta av detta vin och ät av detta bröd, som representerar mitt blod 

och min kropp, och gör detta till minne av mig." 

30 Efter mästarens bortgång firade lärjungarna Herrens offer genom att dricka vin och äta bröd, som 

var symboler för den som gav allt av kärlek till mänskligheten. 

31 Under århundradena har folk som är uppdelade i olika konfessioner tolkat mina ord på olika sätt. 

32 I dag vill jag berätta vad jag kände i den stunden, vid den banketten, där varje ord och handling av 

Jesus var en lektion från en bok med djup visdom och oändlig kärlek. När jag använde bröd och vin var 

det för att få er att förstå att de är som kärlek, som är själens näring och liv, och när jag sade till er: "Gör 

detta till minne av mig", sade Mästaren att ni ska älska er nästa med en kärlek som liknar Jesu kärlek och 

ge er själva till människorna som sann näring. 

33 Jesus gav dig inte bara sitt ord. Hans läror och verk var inte bara liknelser eller allegorier. Precis 

som han symboliserade sin kropp och sitt blod för sina lärjungar med bröd och vin för deras undervisning, 

gav han dagen därpå sin kropp inför ögonen på en folkmassa och utgöt allt sitt blod för att ge hela 

mänskligheten det eviga livets bröd, den fullkomliga kärlekens bröd, att äta. 

34 Varje ritual som du gör med hjälp av dessa läror kommer att vara fruktlös om du inte tillämpar 

mina läror och exempel i ditt liv. Det är svårigheten för dig, men det är förtjänsten. 

35 Jesus lärde er barmhärtighet, mildhet och kärlek; han lärde er att förlåta era fiender från hjärtat. 

Han sa till dig att du ska fly lögnen och älska sanningen. Han förkunnade för er att ni alltid ska återgälda 

ont med gott, liksom det goda ni får. Han lärde er respekt för var och en av era grannar och avslöjade för 

er hur ni kan finna hälsa för kropp och själ och hur ni kan hedra era föräldrars namn med era liv så att ni 

också kan bli hedrade av era barn. 

36 Detta är några av de bud som måste följas av alla som vill vara kristna i sanning. 

37 För att denna undervisning skulle kunna väcka tro i hjärtan, för att den skulle bli älskad av 

människor, utförde jag mirakel under processen, och för att dessa mirakel skulle bli så imponerande som 

möjligt utförde jag dem på de sjukas kroppar: Jag botade blinda, döva, stumma, förlamade, besatta, 

spetälska och väckte döda till liv. 

38 Hur många kärleksmirakel gjorde inte Kristus bland folket! Deras namn har gått in i historien som 

exempel för kommande generationer. 

39 I dag ger jag er mitt ord igen; det andliga innehållet är detsamma som det jag gav er under den 

andra epoken. Jag talar till er med samma kärlek. Jag visar dig ännu en gång vägen till Fadern. Jag 

undervisar er med största osjälviskhet. 

40 I dag symboliserar jag inte min kropp och mitt blod med bröd och vin, och jag kommer inte heller 

som en människa för att utgjuta mitt blod och ge er min kropp på ett kors. Detta är en annan tid. Nu 

kommer jag i andevärlden, och det är till er andevärld som jag talar om dess andliga uppdrag, för den kan 

nu förstå de tidigare lärorna och även de nya uppenbarelserna. Jag förbereder för närvarande mitt tempel i 

ditt hjärta. 

41 Som människa hade jag form, som Gud har jag den inte. Se, i mig finns det inte mer kroppslighet 

än min sanning, och det finns inte heller något annat vin än min kärlek. 

42 Min Ande, som är allestädes närvarande, känns när du är förberedd. Sök mig och jag kommer att 

dra bort slöjan av många mysterier från din andliga blick. Jag ska vända ditt hjärta till det goda, jag ska 

visa dig den väg du ska gå. 

43 Hur kan ni fortsätta att tänka på blod och kropp, eftersom det är den Helige Ande som kommer ner 

till er, eftersom jag bara kommer för att upplysa er ande med Mitt Ord, för att ge er näring och för att 

skaka om er materiella natur? 

44 Din andes röst kallade mig vid den tiden; din inre upplyftning, din törst efter ljus fick mig att 

komma närmare dig. 

45 Snart kommer spiritualismens lärjungar att sprida denna lära bland folket som en lära som kommer 

att inspirera människor att kämpa för sin andes uppstigning. 
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46 Bilda inga fler sekter, det är bara era övertygelser som ska förena er. Ditt samvete talar om för dig 

när du avviker från vägen. 

47 Jag har gett er en enda lag från tidernas begynnelse. Den markerar för dig en väg full av klarhet, 

som är din själs utveckling. 

48 I den tiden kommer jag också att bli förrådd, såld och överlämnad. Ni vet ännu inte hur det går till, 

men öppna era ögon och arbeta på er själva så att ni inte blir upphovsmän till sådana verk. 

49 Vad skall det bli av den som hörde min kallelse, som jag kallade en lärjunge och som världen och 

hans samvete sedan kallar en förrädare? 

50 Se upp och förlåt varandra, för min förlåtelse omfattar hela universum. 

51 Den dagen pulserade ditt hjärta av kraft eftersom jag var i det. 

52 Människor som hör mitt ord: Avlägsna era tankar från jordiska planer och lyft er upp, så att er ande 

kan bli uppfriskad och glädjas i min närvaro. Gör de nödvändiga förberedelserna, för ögonblicket är 

högtidligt. Fadern talar till sina barn, och om Fadern gör det med så mycket kärlek, varför skulle inte 

barnen lyssna till honom med all den vördnad de är kapabla till? 

53 Ni röstbärare: förmedla min undervisning mer med er ande än med era läppar. 

54 Ni "guldfjädrar": skriv ner mitt ord mer genom er kärlek än genom era fjädrar. 

55 Jag vill att detta budskap ska väcka människor ur deras sömn. Jag vill att människor ska bli rörda 

och darra när de hör mina läror från dina läppar eller läser dem i dina skrifter. 

56 Mitt folk kommer att gå ut och sprida de goda nyheterna och göra mitt budskap känt i denna tid. Ni 

ska inte bara bevisa min sanning med era ord, utan med alla era gärningar, genom att inrikta era liv på att 

följa denna lära. Du kommer att insistera på att andens återförkroppsligande (med själen)* är en av de 

stora sanningar som mänskligheten bör känna till och tro på. Vissa misstänker det, accepterar det och tror 

på det av intuition, som något som inte kan saknas i min kärleksfulla rättvisa mot mänskligheten. Men det 

kommer också att finnas många som kommer att kalla er hädare och lögnare. Oroa er inte, samma sak 

hände mina apostlar när de predikade uppståndelsen från de döda som Jesus lärde ut den. Prästerna och 

domarna kastade dem i fängelse för att de predikade sådana läror. Senare accepterade världen denna 

uppenbarelse, även om jag kan försäkra er om att den inte kunde förstå den fulla innebörden av denna 

undervisning, så det är nödvändigt att jag kommer nu och lär er att "köttets uppståndelse" endast kan 

hänvisa till andens återförkroppsligande, eftersom det är kärnan och orsaken till livet - det som i sanning är 

evigt. 
* Tillägg inom parentes i texten har också lagts in av översättarna. 

57 Varför skulle de döda kropparna återuppstå, eftersom de bara var själens förgängliga kläder? 

58 Köttet sjunker ner i jorden och blandas med den. Där renas den, omvandlas och återuppstår 

ständigt till liv, medan anden fortsätter att utvecklas uppåt, fortsätter att röra sig mot fulländning. När den 

återvänder till jorden är det en uppståndelse till mänskligt liv för den, och det är också en uppståndelse i 

samband med själen för dess nya kroppsliga skal. Men det materiella är inte av oförstörbar natur, medan 

det andliga är det, och därför säger jag er än en gång att det är er ande som jag söker, som jag undervisar 

och som jag vill ha med mig. 

59 Vid den tiden sade jag till Nikodemus, som i god anda hade sökt mig för att tala med mig: "Det 

som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Bli inte förvånade när jag säger att man 

måste födas på nytt." Vem förstod dessa ord? Jag ville berätta för er tillsammans med dem att ett 

människoliv inte räcker för att förstå en enda av mina läror, och att ni behöver många jordiska liv för att 

förstå den lärobok som det här livet innehåller. Därför har köttet bara till uppgift att fungera som ett stöd 

för själen i dess vandring över jorden. 

60 Själen tar emot de intryck som den får i livet från kroppen. Ju känsligare och mognare den är, 

desto större blir skörden för själen. Kroppen är bara ett verktyg, en sändare, ett stöd och en teststen. 

61 Livet i den här världen är en ständig undervisning och en återspegling av själens eviga liv. Jag talar 

om dess harmoni, dess skönhet, dess fulländning. 

62 Detta är ytterligare en av mina läror, människor, men för att ni ska förstå den bättre bör ni fördjupa 

er i den mer med er ande än med ert sinne. 

63 Du har förberett ditt hjärta för att invänta min ankomst. Jag är din gäst hos honom. 
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64 Slöjan av mysterium och tystnad har rivits, redan härifrån skådar ni rikets ljusstrålar och hör er 

Faders röst. Din själ har tvättats i smärtans renande vatten. Vem av er har inte fällt tårar? Vem har inte 

känt bitterhet? 

65 Ni längtar innerligt efter fred, och i er bön säger ni till mig: "Herre, låt krigen i världen upphöra 

och ditt rikes fred komma till oss!" 

66 Du börjar känna den uppgift som jag har gett din ande från början. Ni är det folk som jag har valt 

att tala till och anförtros uppgiften att föra fred och sanningens ljus till jordens folk. Även ni tillhör det 

otacksamma folket som inte ville erkänna mig i Kristi gestalt. Andra människor kände igen mig bättre än 

de som påstod att de väntade mig. 

67 Ni har fällt många tårar på grund av er materialisering och er otacksamhet, så nu vakar ni för fred 

och ber att människor ska älska varandra. I tystnad frågar ni er själva hur det var möjligt att ni inte 

upptäckte er Herre i Jesus; hur det var möjligt att ni drog honom till offerdöd och hade styrkan och modet 

att se honom dö; hur det var möjligt att ni inte grät för honom när till och med solen dolde sitt ansikte för 

att få människorna att förstå sin blindhet. Bli inte förvånad över att ni har varit kapabla till dessa 

avvikelser; här är jag i en annan manifestation, och det är mycket möjligt att vissa förnekar mig igen. 

68 Det finns ingen fred på jorden, inte ens under de dagar som ni ägnar åt minnet av er Herres 

lidande, och jag ber er: Hur har du använt de reinkarnationer som jag har gett dig? Vad har du gjort med 

dina grannars liv? Ni har bara låtit tiden gå och använt era liv och era ideal på fel sätt. Ni ville vara herrar, 

men i verkligheten har ni varit slavar under världen och synden. Du drömmer om odödlighet, men du lever 

inte mot evigheten utan mot döden. Jag, som är Uppståndelsen och Livet, har uppväckt er gång på gång 

för att ni skall leva det sanna livet. 

69 I sanning säger jag er att jag kommer att döma denna broderliga och själviska värld och rena den 

tills jag ser kärlek och ljus stiga upp ur den. Till och med till dem som i dag leder sina folk till undergång, 

som för närvarande sår och sprider alla laster, som har skapat sitt rike av missgärningar, kommer jag att ge 

order om att bekämpa frestelserna, ta bort korruptionen och ryta upp det onda trädet med roten, som 

gottgörelse. Även ni kommer att drabbas av denna dom, för ni missbedömde Moses, offrade Jesus, 

förföljde Elia och dödade profeterna, apostlarna och lärjungarna. 

70 Jag erbjuder världen fred, men de stora nationernas stolthet, med sin falska makt och sin falska 

prakt, avvisar varje uppmaning från samvetet och låter sig bara föras med av sina ambitiösa mål och sitt 

hat. 

71 Människan lutar ännu inte åt godhetens, rättvisans och förnuftets sida; människor reser sig 

fortfarande upp och fördömer sina grannars sak; de tror fortfarande att de kan skapa rättvisa. Tycker ni inte 

att de i stället för domare borde kalla sig mördare och bödlar? 

72 Maktmänniskorna har glömt att allt liv har en enda ägare, men de tar sina grannars liv som om de 

tillhörde dem. Folkmassorna ropar efter bröd, rättvisa, skydd, kläder. Rättvisa är det jag som ska skipa, 

inte människor eller deras doktriner. 

73 Människan har alltid velat se mig som domare, men hon har aldrig kunnat resa en tron för mig som 

kung eller ett altare för mig som Gud, utan bara skapat en domstol. Därför säger jag till er att jag nu dömer 

alla era verk från den gudomliga domstolen. 

74 I sin stolthet har människorna själva velat underkuva naturen och dess element utan att inse att 

dessa blir domare som torterar människans arrogans och övermod. 

75 Det som profeterna förkunnade kommer att bli verklighet i denna tid. Mitt nya ord kommer att nå 

filosofer och teologer, många kommer att håna det och andra kommer att bli upprörda. Men medan detta 

sker kommer deras förvånade ögon att se uppfyllandet av de profetior som jag nu har meddelat er. 

76 Jag har bara lärt er att älska det goda, och om jag har kommit för detta, så är det för att jag vet att 

ni i världen har dyrkat ondskan, vars makt har uppstått genom era brister. 

77 Jag längtar efter att tala till er på ett annat sätt - inte för att korrigera fel, inte för att tillrättavisa 

misstag, utan för att ge er undervisningsord av hög visdom och djup uppenbarelse. Men detta kommer inte 

att ske förrän du är utanför denna kropp som binder dig och utanför denna värld som fängslar dig. Ni som 

hör min röst, låt er inte slå er ner i denna öken, kom ihåg att ni under den första eran gav världen ett 
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exempel på tro, uthållighet och styrka för alla tider, när ni korsade denna öken, full av prövningar, hinder 

och fiender, tills ni nådde det höga mål som ni strävade efter: löftets land. 

78 Ta detta exempel som förebild, ta ett exempel på er själva, för ni är en del av detta folk. Utan 

uppehåll uppmuntrade jag mina barns tro och till slut belönade jag deras trofasthet. Sannerligen säger jag 

er: Jag har ett nytt manna i beredskap för er ande, och i prövningens stund kommer det återigen att 

strömma vatten ur öknens klippa. 

79 Med sånger och lovsånger till Jehova lättade folkmassan sina svåra vandringar. Under den 

nuvarande tiden kommer bön och goda gärningar att göra att du inte känner av svårigheterna på vägen. Du 

är redan på väg in i den sista öknen. Ha mod och tro, nå toppen av berget med dina kärleksverk. 

80 Bortom denna värld finns ett hemland* dit ni alla kommer att gå in i andevärlden. Vem har inte en 

älskad person där? Vem vill inte se dem igen, någon som de minns som far, mor, bror, barn, make eller 

maka, vän eller vän? 
* Se fotnot under 145, 29 

81. Era minnen, tankar och böner från idag är samtal som dessa varelser hör i sina hem. I morgon 

kommer förandligandet att förena er och få er alla att leva i en enda värld och lyda det bud som säger till 

er: "Älska varandra". 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 152 
1 Det är en minnesdag då de olika religiösa samfunden samlar stora skaror som är hungriga efter 

Guds ord. Se hur de alla firar Jesu lidande på olika sätt. 

2 Det är en minnesdag då människans hjärta för en kort tid vänder sig bort från jordiska nöjen och 

hon känner att hennes öde inte slutar i denna värld, utan att hon liksom Jesus måste gå bitterhetens väg i 

detta liv för att kunna stiga upp till Herrens högra hand. 

3 Hur få är inte de som kan återuppleva Mästarens lidande i sina hjärtan utan riter och allegoriska 

framställningar! Ni spirituella som hör mig genom det mänskliga förståndsorganet förväntar er inte att jag 

ska upprepa dramat i form av en sinnlig uppvisning. Jag tillåter dig bara att genom Mitt Ord minnas de 

verk och den undervisning som Jag gav dig under dessa timmar. Återigen är lärjungarna med mig, och jag 

har sagt till dem: Vakta och be, var på er vakt mot frestelsens snara, kom ihåg att köttet är svagt. 

4 Om jag vid den tiden sa till er att jag skulle ge er ett nytt bud och säga: "Älska varandra", så säger 

jag er i dag att detta bud fortsätter att vara det första och det sista. 

5 Jag sade till mina lärjungar i den andra epoken: "Mycket snart kommer ni inte längre att se mig, för 

jag går till Fadern. Men snart skall jag åter vara bland er, för jag skall sända er tröstaren, sanningens ande." 

Och här är jag, lärjungar i den tredje eran, och uppfyller mitt ord och mitt löfte. 

6 När timmen närmade sig och måltiden var slut hade Jesus gett sina lärjungar de sista 

instruktionerna. Han begav sig till olivträdgården, där han brukade be, och sade till Fadern: "Herre, om det 

är möjligt, ta denna bägare från mig. Men inte min vilja, utan din skall ske." Då närmade sig den av mina 

lärjungar som skulle överlämna mig, tillsammans med den skara som skulle gripa mig. När de frågade: 

"Vem är Jesus från Nasaret?" - Judas gick fram till sin Mästare och kysste honom. Det fanns rädsla och 

bestörtning i männens hjärtan när de såg Jesu lugna lugn, och de frågade återigen: "Vem är Jesus?" Då 

gick jag upp till dem och sade till dem: "Här är jag, det är jag." Det var då min passion började. 

7 De förde mig inför präster, domare och styrande. De förhörde mig, dömde mig och anklagade mig 

för att bryta mot Moses lag och för att vilja skapa ett imperium som skulle förstöra kejsarens imperium. 

8 Hur många hjärtan som några dagar tidigare hade beundrat och välsignat mina verk glömde dem, 

visade sig otacksamma och anslöt sig till dem som försmådde mig. Men det var nödvändigt att detta offer 

var mycket stort, så att det aldrig skulle raderas från människornas hjärtan. 

9 Världen och ni som en del av den har sett mig bli hädad, hånad och förödmjukad som ingen annan 

människa kan ha blivit. Ändå tömde jag tålmodigt den bägare som du gav mig att dricka. Steg för steg 

uppfyllde jag mitt öde att älska människor och gav mig själv till alla mina barn. 

10 Välsignade är de som trodde på sin Gud, trots att de upplevde honom täckt av blod och flämtande. 

11 Men något ännu svårare väntade mig: att dö fastspikad i en träkista mellan två rånare. Men så stod 

det skrivet, och så måste det bli verklighet, så att jag skulle bli erkänd som den sanna Messias. 

12 När jag från korsets höjd såg ner på folkmassan, såg jag Maria och sade till henne, med hänvisning 

till Johannes: "Mor, detta är din Son" och till Johannes: "Son, detta är din Mor". 

13 Johannes var den ende i den stunden som kunde förstå innebörden av följande mening, för 

folkmassan var så blind att när jag sa: "Jag törstar", trodde de att det var fysisk törst och gav mig galla och 

ättika, medan det var törst av kärlek som min ande led. 

14 Även de två illgärningsmännen kämpade med döden bredvid mig, men medan den ene hävdade 

och kastade sig in i fördärvet, lät den andre sig upplysas av trons ljus, och trots att han såg sin Gud spikad 

till den skamliga korsbalken och nära döden, trodde han på hans gudomlighet och sade till honom: "När du 

är i himmelriket, kom ihåg mig", och jag, som var så troende, svarade: "Sannerligen säger jag dig att du i 

dag skall vara med mig i paradiset." 

15 Ingen vet vilka stormar som rasade i Jesu hjärta vid den tidpunkten. Naturens otyglade krafter var 

bara en svag återspegling av vad som pågick i den människans ensamhet, och den gudomliga andens 

smärta var så stor och så verklig att köttet, som för ett ögonblick kände sig svagt, ropade: "Min Gud, min 

Gud, varför har du övergivit mig?" 
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16 På samma sätt som jag lärde människorna att leva, lärde jag dem också att dö och förlät och 

välsignade även dem som försmådde och martyriserade mig, när jag sade till Fadern: "Förlåt dem, för de 

vet inte vad de gör." 

17 Och när Anden lämnade denna värld sade han: "Fader, i dina händer överlämnar jag min Ande." 

Det perfekta undervisningsexemplet var fullbordat, som Gud och människa hade jag talat. 

18 Ändå är jag här, människor, som jag lovade er. Jag kommer inte i kroppen, det vill säga i köttet, 

utan i ljuset, och jag säger er: Den tid är förbi då jag var tvungen att vattna min säd med blod för att kunna 

så den, men hur mycket måste ni inte rena och förbereda er i stället. 

19 Inspirerad av den Helige Andes ljus kommer du att så denna undervisning steg för steg, så att den 

hörs av de "döva" och ses av de "blinda". Precis som Mästaren kommer du att drabbas av hån, förtal och 

förödmjukelse, du kommer till och med att bli förlöjligad av dina släktingar, men du kommer inte att 

försvagas. Ni kommer ju genast ihåg att den Högstes Son, som var all makt och vishet, inte flydde undan 

människornas prövningar, för att genom dem vittna för dem om sin sanning. 

20 Detta är anledningen till att jag fortsätter att säga till er: hämta andlig och moralisk styrka från mitt 

ord i er livskamp, för den som är stark i anden kommer också att vara det i jordiska ting. Och jag kan 

också säga er att ni ibland kommer att gå så långt som till offerdöd, vilket jag lärde er genom Jesus i den 

andra tidsåldern. 

21 Vakta och be, människor, inte bara på grund av de materiella farorna utan också på grund av de 

fallgropar som era ögon inte kan urskilja - de som kommer från osynliga varelser. 

22 De stora legionerna av förvirrade själar för krig mot människorna och utnyttjar deras okunnighet, 

tråkighet och brist på andlig syn, och människorna har inte förberett sina kärleksvapen för att skydda sig 

mot deras attacker, vilket är anledningen till att de framstår som försvarslösa varelser i denna strid. 

23 Det var nödvändigt att min andliga undervisning kom till er för att lära er hur ni ska utrusta er för 

att bli segerrika i denna kamp. 

24 Från den osynliga värld som lever och väver i din egen värld utgår influenser som plågar 

människorna, vare sig det är i deras sinnen, känslor eller vilja, och gör dem till hängivna tjänare, slavar, 

redskap, offer. Andliga manifestationer förekommer överallt, och ändå vill jordiska människor fortfarande 

inte uppfatta vad som omger deras andevärld. 

25 Det är nödvändigt att börja striden, att förstöra mörkret, så att när ljuset gryr i människorna kan 

alla resa sig förenade i en sann gemenskap och genom bön segra i den kamp de tar upp mot de krafter som 

så länge har dominerat dem. 

26 Människor och nationer har fallit för dessa influenser utan att mänskligheten har märkt det. 

Sällsynta och okända sjukdomar som de orsakar har gjort människor besvikna och vetenskapsmän 

förvirrade. 

27 Hur mycket osämja, hur mycket förvirring och smärta har människan inte lagt på sig själv. 

Avsaknaden av bön, moral och andlighet har lockat till sig orena och störda varelser. Och vad kan man 

förvänta sig av dem som är avskilda utan ljus och utan utrustning? 

28 Det finns de som du har lurat och förtryckt, som du har stört och förödmjukat. De kan bara sända 

dig förvirring och mörker, de kan bara hämnas och de kan bara klandra dig. 

29 Kalla mig nu bara trollkarl och trollkarl, eftersom jag avslöjar dessa saker för er, fastän det inte är 

jag som har orsakat dem, utan ni. Jag vill bara rädda er alla från mörker, smärta och (andlig) död, för jag är 

ljuset som lyser inför människor och inför legioner av förvirrade själar. Vem av dem kommer att känna 

igen mig först? 

30 När jag befriade en besatt man under den andra eran sade de som såg detta att Jesus hade en pakt 

med ondskans ande. Men den ande som plågade mannen talade till mig och sade: "Jag vet vem du är: 

Guds helige. 

31 Men det fanns också de som, förvånade över dessa verk, sade: "Med vilken auktoritet och makt 

befaller han de orena varelserna och de lyder honom?" De visste inte att denna andens gåva finns i alla 

människor, att ni alla bär dessa vapen med er. Senare upprepade mina lärjungar sin mästares verk, vilket 

bevisade att Kristus hade kommit för att undervisa människorna; inte bara för att visa sin makt utan också 

för att avslöja de andliga gåvorna och den auktoritet som alla människor har. 
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32 Be, sa Mästaren till er, bön ger strålglans åt de kärleksvapen med vilka ni ska vinna fred för 

mänskligheten. Den får de andliga gåvorna att vakna, själen att bli klärvoajant, ögat att bli urskiljande och 

hjärtat att bli känsligt. 

33 Folket, jag har lärt er att befria er från de osynliga snarorna och att försvara er mot dem, att bota er 

från de märkliga sjukdomarna och att befria er från de onda influenserna. Men sannerligen säger jag er - 

som jag redan har avslöjat för er - att endast bön och dygd kan hjälpa er att övervinna dessa prövningar. 

Om ni tänker ut andra åtgärder som ersättning för detta kommer ni att bli offer för sådana influenser, och i 

stället för att göra er väg ljus kommer ni att öka mörkret. Då kommer världen med rätta att kalla er 

trollkarlar och trollkarlar, medan jag har gett er en värdefull gåva för att ge ljus och fred till alla behövande 

själar. 

34 När kommer ni att kunna förvandla hela denna värld av mörker, lidande och avvikelser till en värld 

av fred? När kommer ni att kunna dra till er ljuset från de höga andliga sfärerna, så att ni kan komma i 

harmoni med alla era medmänniskor i det hem som jag har bestämt för er? 

35 På grund av de instruktioner som jag har gett er i mitt ord har verkliga mirakel skett bland er. 

Själar vaknar upp till en ny dag, hjärtan slår med hopp. De som inte kunde se sanningen eftersom deras 

okunskap var som en ögonbindel som täckte deras andliga ögon, ser nu och ser sig omkring med 

förundran. De som är fysiskt (såväl som mentalt) sjuka kommer att bli helade om de tar emot kärnan i 

mina ord i sitt väsen, i sitt hjärta. 

36 Från det innersta, det renaste av detta folk strömmar en bön av tacksamhet för de verk som jag gör 

på dem, och det säger till mig: "Tack, Herre, för att du har ansett oss värdiga att dessa mirakel sker i oss." 

37 När dessa män och kvinnor sedan reser sig upp, stärkta av mitt ord av kärlek, tröst och visdom, har 

de sökt upp sina medmänniskor och utfört mirakel på vägen, ofta utan att vara medvetna om det. 

38 Genom sin tro läker de hjärtan, genom sitt vittnesmål skingrar de mörkret och väcker upp dem som 

varit likgiltiga. Med sin intuition löser de livets problem och med sin styrka kan de stå emot prövningar. 

Deras händer lär sig att "smörja" de sjuka, deras sinnen finner vägen till att förstå mitt ord och glädja sig åt 

det; deras böner hjälper dem att utveckla sina andliga gåvor som legat i dvala, och genom att på så sätt gå 

framåt steg för steg uppnår de att deras Herre sår deras väg med mirakel. 

39 Mötesplatserna där mitt ord har blivit känt har mångdubblats, var och en av dem är som en skola 

för sann kunskap, där människor samlas som bildar mina lärjungar och ivrigt kommer för att lära sig den 

nya lektionen. 

40 Om var och en av dessa samhällen skulle vittna om alla de förmåner som de har fått från min 

barmhärtighet, skulle det inte finnas något slut på vittnesmålen om dessa mirakel. Och om du skulle samla 

allt som jag har talat i en bok, från mina första ord till mina sista ord genom alla mina röstbärare, skulle du 

inte kunna utföra detta arbete. 

41 Men jag kommer att sända till mänskligheten, genom mitt folks förmedling, en bok som kommer 

att innehålla kärnan i mitt ord och vittnesmålet om de verk som jag har utfört bland er. Var inte rädd för att 

åta dig detta uppdrag, för jag kommer att inspirera dig att i den här boken skriva in de läror som är 

oumbärliga. 

42 Tror ni att det som Mina apostlar i den andra epoken skrev ner var allt som Jag talade på jorden? 

Sannerligen säger jag er: Nej, tänk på vad min lärjunge Johannes sa: "De gärningar som Jesus gjorde är så 

många att jag tror inte att världen skulle kunna rymma de böcker som skulle behöva skrivas om dem. 

43 Se, lärjungar, även till dem har jag inspirerat och i skrivögonblicket påmint om endast det som var 

absolut nödvändigt att bevara som testamente och vittnesbörd för kommande generationer. 

44 I denna tid har jag gett nytt liv åt mitt ord bland dem som är döda för nådens liv. Jag kallar er så 

eftersom ni har en ande i er varelse som inte visste hur den skulle ge sig själv näring av livets bröd och 

därför inte förstod att den tillhörde evigheten. 

45 Jag kom att se hur fruktbart det ord som jag levererade till världen under den andra eran var och 

fann att ondskan fortsatte att blomstra och sprida sina bittra frukter bland människorna. Jag söker det spår 

som Min offerdöd skulle lämna i människans hjärta, men det blod som jag upptäcker är det som människor 

har utgjutit i sina broderskapskrig - syndigt blod i vissa, oskyldigt i andra. Den talar alltid till mig om 

fiendskap, låga passioner, andligt mörker och död. 



U 152 

68 

46 Detta är den värld som ni måste konfrontera, o folk. Men frukta inte, för folkets anda har 

utvecklats mycket, och om ni vet hur ni ska ge råd med ord som kommer från hjärtat, så som jag har lärt 

er, kommer ni att se hur deras ögon öppnas för ljuset och de kommer att sträcka ut sina armar mot er i 

kärlek och barmhärtighet. 

47 Den nuvarande tiden måste ägnas åt förberedelser och eftertanke, för om ni inte utnyttjar den nu 

kommer ni att ångra er. 

48 Ni måste arbeta mycket med er själva så att ni kan vara beredda att gå ut och predika mitt ord. Du 

måste uppnå en fullständig förnyelse av hela ditt liv, så att när den som hör den undervisning du ska 

predika tittar på ditt hem eller följer dina steg för att spana efter dig, så kommer han att finna endast renhet 

och sanning i dina verk. 

49 Om ni har en önskan att visa världen storheten i den Doktrin som jag har lärt er under denna tid, 

kom ihåg att ni först måste bli som klara speglar som kan reflektera mitt ljus. Lita inte alltid på hur vältalig 

du är i ditt tal eller på att ditt ord är mer eller mindre bra. Jag säger er att de vackraste ord aldrig kommer 

att nå upp till den övertalningsförmåga som ett bra verk har, hur diskret det än är. 

50 Älskade människor, detta är den "tredje dagen" då jag ger mitt ord nytt liv bland de "döda". Detta 

är den tredje gången som jag framträder inför världen på ett andligt sätt för att säga till den: "Här är samma 

Kristus som ni såg dö på korset, och han talar till er just nu, för han lever och kommer att leva och 

kommer alltid att vara." 

51 Däremot ser jag att människor har ett dött hjärta i sina kroppar när det gäller tro, kärlek och ljus, 

trots att de påstår sig förkunna sanningen i sina religiösa samfund. De tror att de har säkrat sin frälsning 

när de ber i sina kyrkor och deltar i deras riter. Men jag säger er att världen måste lära sig att frälsning 

endast kan erhållas genom att utföra kärleks- och barmhärtighetsverk. 

52 Samlingslokalerna är bara en skola. De religiösa samfunden bör inte begränsa sig till att förklara 

lagen, utan se till att mänskligheten förstår att livet är en väg där man måste tillämpa det man lärt sig av 

den gudomliga lagen genom att praktisera min kärlekslära. 

53 Den som bara lyssnar till undervisningen, som nöjer sig med att följa lektionen, undervisningen, 

och på så sätt tror att han redan har uppfyllt sin plikt, begår ett allvarligt misstag, för om han lärde sig den 

läxa som uppenbarades för honom och inte omsatte den i praktiken, gjorde han varken sin Mästare, sina 

medmänniskor eller sig själv rättvisa. Han var då bara en lärjunge som trodde att han förstod läran och 

som därmed glömde bort det viktigaste i den, nämligen kärlek, förlåtelse, medkänsla, tålamod, tro och allt 

det goda som en gudomlig lära innehåller och rekommenderar att man ska omsätta i praktiken. 

54 Älskade människor, lär er att vara "sist" så att ni kan bli först i mina ögon. Jag vill att du ska vara 

ödmjuk i hjärtat, enkel och dygdig. Låt dig inte förföras av jordens falska härligheter, som bara tjänar till 

att leda anden vilse från den sanna vägen, eller till att hindra den från att gå vidare och därmed slösa 

dyrbar tid på dess andliga utveckling. Sök alltid efter en plats där du kan vara till nytta, och föredra den 

alltid framför den plats som du tycker är mer prestigefylld. 

55 Var inte fåfäng eller lättsinnig, älska inte hedersplatserna, som fariséerna gjorde för att visa upp sig 

inför folket, så att de kunde visa dem heder. 

56 Den verkligt höga andan smutsar inte ner sig själv med sådana futtigheter, för den avvisas av skryt 

och smicker. Den som uppfyller Guds lag genom att förverkliga den i det andliga och mänskliga livet får 

den frid som han får från sin Herre efter varje verk, och den är helt tillräcklig för honom. 

57 Längtan efter en högre position, efter beundrande blickar och smicker innebär att man älskar sig 

själv mer än någon annan, och detta innebär att man är mycket långt ifrån att uppfylla Guds lag. 

58 Har jag inte sagt till er att ni skall älska Gud mer än allt skapat? Detta är innebörden av det första 

budet. Sa jag inte till er att ni ska älska era grannar som bröder och systrar? Detta är det andra som du 

måste göra. Inse därför att din självkärlek bör komma sist och aldrig först. 

59 Därför kallade jag de fariséer hycklare som påstod sig vara de mest nitiska i Guds tjänst och ändå 

alltid strävade efter att vara de första i synagogan, som njöt av att få folkets hyllning och som alltid var 

noga med att klä sina kroppar med vackra festkläder för att dölja all sin ondska bland dem. 
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60 Jag vill inte kalla er hycklare. Om du inte känner dig ren, var åtminstone återhållsam och visa inte 

upp renhet, för det skulle vara mycket sorgligt om någon som redan tror på din visdom och dygd 

upptäcker sanningen och ser att ditt vittnesmål var falskt. 

61 Låt alltid uppriktighet och sanning komma till uttryck i dina handlingar. 

62 Mästaren ber dig att alltid vara ödmjuk i ditt liv. 

63 Du kommer då att uppleva hur sann dygd kommer att bo i ditt hjärta. Du kommer att märka när din 

högra hand har gjort ett bra arbete och din vänstra hand inte ens har märkt det. 

64 Säg till världen att det inte är nödvändigt att Kristus föds och dör i varje generation för att ni ska 

bli frälsta; säg att mitt ord från den andra eran fortfarande lever och rör alla själar och kallar på varje 

generations hjärta. 

65 Jag ger er mitt nya budskap så att det kan underlätta er förståelse av alla tidigare uppenbarelser. 

66 Jag har återvänt till folket för att hjälpa dem i deras nuvarande prövningar. Mästaren säger till dig: 

Bli inte förskräckta när ni lär er tecknen på min nya manifestation, utan gläd er snarare för att jag har låtit 

er bevittna dessa läror direkt. 

67 Precis som jag visade mig i anden för Magdalena i den andra tiden efter offerdöden, och hon 

utbrast förvånad och samtidigt full av glädje: "Herre, prisad och förhärligad vare du i evighet!", så har jag 

nu visat mig för er när ni trodde att Mästaren var frånvarande eller likgiltig inför era lidanden, och efter er 

förvåning har ni välsignat mig. Du har tagit emot mitt ljus i din ande, och efter att ha fått en så stor nåd har 

du tänkt på dina medmänniskor och gjort förböner för dem och sagt: "Jag har tur som får höra ditt ord, 

medan andra inte känner till dessa läror!" Men Mästaren säger till dig: Jag har gjort min Ande känd på 

många sätt i alla nationer. De som har förberett sig i sitt inre inser att de lever i en tid av nåd och 

rättfärdighet, och de har känt min närvaro. 

68 Precis som jag förlåter Magdalena förlåter jag er alla, men jag vill att ni ska göra er värdiga för 

mig som hon. 

69 Hur många exempel på undervisning som är värda att tjäna som förebild kan ni inte samla in från 

era bröder och systrar från andra tider! Deras arbete är som en öppen bok. Men du - vill du inte att ditt 

arbete ska förbli nedskrivet som ett exempel? Jag kommer att överlämna de av dina verk som jag anser 

vara värda till dina ättlingar. Idag, när du lever i den materiella kroppen, kommer du varken att skörda ära 

eller vördnad. Var ödmjuk och låt andra bedöma dina verk. 

70 I den stora dagens arbete som väntar dig ska jag vara din (hjälpare som en) Simon av Cyrene. 

71 Min undervisning kommer att orsaka stora omvälvningar i världen, det kommer att ske stora 

förändringar i seder och idéer, och även i naturen kommer det att ske förändringar. Allt detta kommer att 

visa på början av en ny tidsålder för mänskligheten, och de andar som jag inom kort kommer att sända till 

jorden kommer att tala om alla dessa profetior. De kommer att förklara mitt ord och redogöra för verken 

för att hjälpa till med återupprättandet och den uppåtgående utvecklingen av denna värld. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 153 
1 Återigen visar sig Mästaren bland er för att ge er sin undervisning om den tredje tiden. 

2 I sanning säger jag er att er tro på min manifestation genom det mänskliga intellektet kommer att 

stödja er under livets prövningar, för mitt ord kommer att följa er överallt. Var inte som några av dem som 

lyssnade till mig tillsammans med er och som, trötta på att lyssna, gick därifrån utan att veta vilket arv de 

bar inom sig. 

3 Det kommer en tid då du måste svara för allt jag anförtror dig. 

4 Ni som är närvarande visar med er uthållighet er vilja och iver att följa mitt spår. Jag ser hur den 

kärlek som fanns i era hjärtan för min Gudomlighet växer med er (andliga) upphöjning och utövandet av 

välgörenhet. 

5 Jag är Faderns kärlek som talar till din ande och fyller den med frid. Mitt ord renar dig eftersom 

det når den innersta delen av ditt väsen. Det betyder frälsning eftersom det vänder er från de onda vägarna 

och erbjuder er sanningens väg, och när ni lyssnar till mig blir ni hänryckta av det och bildar alla ett hjärta 

och en vilja. 

6 Jag talar till hela mänskligheten och kallar syndaren som envist håller fast vid sina laster till 

förnyelse, för även för honom håller jag en plats i mina soldaters led redo. 

7 Mitt eviga och universella ord begränsas när det förmänskligas av röstbäraren, men det förlorar 

aldrig sin fulländade innebörd. Mitt ord skadar inte och straffar inte heller. Varför tror du att jag straffar, 

när det är människan som strör törnen på sin väg för att sedan gå på dem? 

8 Inse att allt som existerar lever inom en lag, och att den som avviker från den rätta vägen och inte 

lyder de bud som styr er omedelbart kommer att dömas av lagen, så att han kan känna igen sitt misstag. 

9 Observera under några ögonblick det universum som omger dig och du kommer att förundras över 

den harmoni, lydnad och precision med vilken alla världar och alla varelser uppfyller sitt öde. Tror du att 

mitt arbete skulle vara perfekt även om allt som skapades inte följde en enda lag? - Ni, som är mitt 

mästerverk, har utrustats med valfrihet, vilja, intelligens och alla de förmågor som är specifika för anden, 

så att ni genom de förtjänster som ni uppnår genom att utveckla era dygder kan uppnå andlig fulländning, i 

vilket tillstånd ni kommer att uppleva frid och lycka och finna det fulla ljuset som jag har förberett för er, 

så att ni kan nå det förlovade landet. 

10 Den väg som leder till Faderns högra hand är så smal och rak att han själv blev människa i Kristus 

för att för människoanden staka ut vägen till fulländning med märkena av sin offerdöd och sitt utgjutna 

blod. 

11 Denna väg, som är kärlekens lag, kommer inte att släckas av mänskliga idéer, för för varje ande 

kommer tiden för sin förlösning, och den finner den endast i Gud. 

12 I dag lyssnar ni på mig, men i morgon, när jag inte längre ger mig till känna på samma sätt, 

kommer ni att följa mig på världens väg och ta mig som exempel. Om ett ögonblick av svaghet skulle 

komma över dig då kommer mitt ord att överraska dig på vägen, och i minnet av min kärleksinstruktion 

kommer du att finna frälsning och fortsätta ditt uppdrag att älska dina medmänniskor. 

13 Under den här tiden kom jag till er okränkbart och osynligt, och ni uppfattade mig endast med er 

andliga känslighet. På detta sätt prövade jag er tro. Jag har gett er många manifestationer genom vilka ni 

har stärkt er tro. Era andliga ögon har öppnats och era sinnen vaknar nu upp för att förstå och därefter 

vittna om mig. 

14 Även om dina läppar inte har talat om min sanning, även om ditt hjärta fortfarande tvivlar - anden 

älskar mig och tror. Den längtar efter att nå mig, och i sin bön ber den mig om ljus för att övertyga "köttet" 

och om styrka och tålamod för att övervinna det. Ännu finns det ingen överenskommelse mellan anden 

och köttet, och ofta har du besegrats av den senare andens egenvilja och har ställt dina förmågor och din 

vilja i dess tjänst. Men det är därför jag har kommit i dag, för att ge näring åt anden, för att stärka den och 

ge den sitt arv tillbaka. 

15 Jag har alltid sökt anden och talat med den om det eviga livet, som är dess mål. Han tillhör mig, 

och därför tar jag honom i anspråk för mig själv. Jag har satt honom på utvecklingens och gottgörelsens 

väg, för det har varit min vilja att han ska utvecklas uppåt och fullända sig själv genom förtjänst. Skalet 
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har bara en kort livslängd. När den har fullgjort sin uppgift betalar den sin hyllning till mig och anden 

fortsätter sin väg utan att stanna. 

16 Idag är en tid av största gottgörelse för själen. Min dom har öppnats, och var och ens verk har 

placerats på en skala. Även om denna dom är svår och sorglig för själarna är Fadern nära dem, som är mer 

en kärleksfull Fader än en domare. Marias kärlek, din Advokat, omger dig också. 

17 Mina barn väntar på mig mitt i det kaos som de lever i idag. När jag närmade mig dem och frågade 

om de kände igen mig svarade de: "Herre, jag har glömt dina bud, jag har fallit in i materialism och är 

förvirrad. Men idag, när din röst kallar mig, ska jag ändra mina vägar och låta ditt ljus leda mig." 

18 Och när jag kom till er, som är det utvalda folket, och bad er att ta emot mig mitt ibland er, svarade 

er ande genast: "Forma och fullborda vårt väsen genom din undervisning." Men medan anden känner till 

sitt öde och accepterar det, gör köttet uppror mot det, och en kamp börjar mellan de två där du ska 

förvärva de nödvändiga förtjänsterna för din frälsning. 

19 För länge sedan meddelade jag er de händelser som ni har sett ske. Jag sa ju det: Vakta och be, för 

den dag är nära då krig och andra katastrofer kommer att utlösas. Men ditt otrogna hjärta sade till mig: 

"Fader, är det möjligt att du tillåter krig mellan oss, när du har visat din kärlek, godhet och förlåtelse?" - 

När jag tillkännagav dessa händelser för er var det för att ni skulle förbereda er och be för hela 

mänskligheten, för att ni hädanefter skulle kunna leva ett liv i intighet och botgöring och skapa fred i 

familjens sköte och omsätta min undervisning i praktisk handling. Jag bad dig att göra allt detta för att 

smärtan skulle minska. Jag menade inte att ni på detta sätt skulle förhindra det som står skrivet, utan jag 

erbjöd er att bli medlare mellan världen och min Ande. 

20 Allt som förutspåddes inträffade 1939: starka nationer underkuvade de svaga, andra ännu 

mäktigare förenade sig för att invadera de förstnämnda, och kriget spred sig och förstörde allt i sin väg och 

sådde smärta. - Några av mina lärjungar bad följande: "Herre, vi hoppas att detta ord inte kommer att 

inträffa." Andra väntade på att händelser skulle inträffa för att kunna tro. Men mitt ord blev verklighet, och 

idag frågar ni mig om alla faror är över. Men jag säger er att den fred som ni upplever i dag bara är en 

illusorisk fred, det som har hänt hittills är bara början på de lidanden som kommer att drabba världen. 

21 Ni är fortfarande svaga, mina lärjungar, för trots att ni har mitt ord tvivlar ni fortfarande. Min 

Fader Ande väntar på mänsklighetens återfödelse. Låt var och en av er vara lärare i denna undervisning i 

sin familjekrets, så att ni är förberedda och starka när besöksdagen kommer. Se på de envisa hjärtan runt 

omkring dig som har fått dig att gråta, så att du i ditt lidande har sagt till mig: "Varför sätter du mig på 

prov mitt bland mina nära och kära för att du ska lära mig?" Men jag säger er: Den bror som inte förstod 

ert ideal kommer att förvandlas av ert tålamod och er barmhärtighet, och han kommer därefter att bli er 

bästa vän och förtrogne. 

22 Redan nu närmar sig de som kommer att höra mina sista ord. På kort tid kommer de att förstå det 

andliga innehållet i min undervisning. Ge dem den bästa platsen, bota dem och stoppa dem inte på deras 

utvecklingsväg. När du ser att deras andliga gåvor utvecklas snabbt, låt dem avancera, då kommer deras 

arm att hjälpa dig att bära korset och ni kommer alla att göra framsteg. 

23 Älskade Israel, i vilket jag har hällt mitt ord om och om igen - du har ännu inte förstått hur mycket 

jag älskar dig! Hur ofta blev ni inte rörda när ni hörde mitt ord, och när ni tog emot mina mirakel lovade ni 

mig att ni skulle följa mig till slutet. Var välsignad. Lita på din Fader som alltid vakar över dig. Du lever 

inte i en värld av perfekt fred, men i den kommer du att lyckas skymta det rike som utlovats till din ande. 

Min kärlek är med dig. Önskar mig som far och inte som domare. Du vill inte stå inför min domarsal. 

Förbered din själ så att när du kommer till mig kommer det att finnas frid och tillfredsställelse inom dig 

och glädje i min Ande. 

24 Jag har alltid uppenbarat mig som Fader. I världens begynnelse talade jag andligt till människor, de 

såg mig ofta komma ner för att ge dem råd eller rätta dem. Jag talade till Adam och han lyssnade ödmjukt 

på mig. Jag var med Abel, och vilken välsignelse jag fann i den varelsen. Men jag närmade mig också 

Kain, för jag älskar alla, både den rättfärdige och syndaren. Jag sände stora andar som förde med sig Mitt 

ljus för att undervisa och avslöja Lagen och de Gudomliga Budorden. Men hur få var inte villiga att väcka 

sin själ och lyssna till sitt samvetes röst. Vissa ångrade sig när de syndade, men andra vände ryggen åt 

Jehovas stränga och oböjliga lag. Men min lag fanns i dem alla, och trots att mitt ljus upplyste dem såg jag 
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att syndarna var fler än dem, att ondskan hade ökat och allvarligt skadat själar. Sedan lät jag en stor rening 

äga rum. Endast Noa och hans familj överlevde, och de var fröet, början på en ny värld. Jag slöt ett 

förbund med den rättfärdige mannen, och fredens regnbåge visade sig, förbundets tecken. 

25 Snart gav ättlingarna till dessa människor efter för frestelsen igen. De hjärtan som hade fått ett arv 

av kärlek blev hårda och hårda. Ett levande exempel blev nödvändigt för att de skulle kunna bli frälsta. Då 

blev Kristus människa och bodde bland dem. Han åt av ert bröd, upplevde och led av era livsvillkor. Han 

gjorde mirakel för att göra sig känd, han lärde dig den rätta vägen. Du levde nära honom och såg hans väg 

genom världen. Men när slutet på hans uppdrag kom, hur få var inte beredda att se hans uppstigning, att 

förstå hans offerdöd och att utan att tveka följa den väg som hans blod av kärlek och förlåtelse stakat ut. 

26 Idag kommer jag för andra gången som Mästare. Min blick söker efter dem som måste följa mig, 

efter dem som måste utrusta sig för att tala till världen om min ankomst som den tröstande Anden. Men 

med smärta ser jag på de ömma och oskyldiga hjärtan som har hårdnat. Så många tårar har runnit att deras 

källor, människornas ögon, har torkat ut. Det finns inte längre någon kärlek till mig, inte heller någon 

medkänsla hos människorna för varandra, och min Faders ande lider för mänsklighetens skull. Min blick 

vilar på varje hjärta, men jag tar bara emot den smärta du har skördat under denna tid. 

27 Mästaren säger till dig: Ni har inte förstått hur ni ska använda de gåvor som jag har gett er. Men 

det kommer en tid då du kommer att förstå denna instruktion bättre och känna dig mycket nära mig och 

tacka mig. 

28 Be, vakta och be för världen. När stridens tid kommer, stå då upp och sprid mitt ljus, uppmuntra 

och trösta, ta bort sjukdomar, gör mirakel, så att du när du kommer till slutet av din resa kan komma till 

mig full av förtjänster och framträda inför mitt domarsäte i fred. 

29 Men när kommer detta folk att bli medvetet om sitt andliga uppdrag gentemot jordens övriga folk? 

30 Jag har sagt till er att ni inte ska vilja vara mer än någon annan och att ni inte heller ska hävda att 

ni står över andra. Men ditt öde är stort, och även den nation som erbjuder dig sitt skydd måste uppfylla 

sin del i detta arbete. 

31 Jag har lärt er för att ni ska kunna dela de goda nyheterna med era medmänniskor och när tiden är 

mogen föra mitt budskap vidare till andra nationer. Men jag ser fortfarande att du sover och att du inte 

inser de stora konsekvenserna av ditt uppdrag. 

32 Vill du att smärta, elände, sjukdom och hunger ska skaka dig ur din slöhet? 

33 Den bägare du dricker är mycket bitter, och kedjorna du bär med dig är mycket tunga. Ni är 

fortfarande Faraos förslavade folk. Ju mer du längtar efter din frihet, desto större är de svårigheter som du 

tvingas möta, och desto högre blir din tribut. Vilket mått av bitterhet kommer du ännu att uppnå? 

34 Det är nödvändigt att de som har vaknat skakar upp de andra som fortfarande sover ur sin slöhet 

och berättar för dem att Herren, som tidigare, väntar på dem på berget för att få dem att höra sin Faders 

röst och för att visa dem den väg som leder dem till frihet och frid. Men både vissa och andra måste förstå 

mitt ord på rätt sätt, för annars kommer ni att fråga er själva: "Vem är Farao? Vad är det för slaveri som 

det talas om här? På vilket berg kommer Herren att tala till oss? Vart leder den väg som han visar oss?" 

35 Men ni måste lära er att förstå de symboler som jag talar till er, så att ni kan förklara dem för era 

medmänniskor efteråt utan att hamna i fel händer. 

36 Den sociala miljö som du lever i, som omger dig i denna tid, är den här tidens farao. Den 

genomsyras av själviskhet, hat, girighet och alla mänsklighetens synder. 

37 Kedjorna är dina behov som tvingar dig att underkasta dig den rådande själviskheten, orättvisan 

och till och med den moraliska korruptionen. 

38 Det berg där jag väntar på er finns i var och en av er, i ert samvete, som enligt min vilja ska göra 

sig hörd i era hjärtan, för i dem står min lag skriven. 

39 Vägen är den livsriktning som gör det möjligt för dig att få den frid och frihet som du längtar efter 

och som uppfyllandet av just denna lag kommer att ge dig. 

40 Känner du nu till innebörden av ditt uppdrag? Be, folk, att er nation får vakna till liv på min 

kallelse. Vakta, så att du vet hur du ska gå ut till dem när folkmassorna söker dig och inspirera dem genom 

ditt exempel. 
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41 Fundera på mina läror, lärjungar, kom och hör mitt ord, för de tiderna kommer inte att återkomma. 

Idag kan ni fortfarande höra mig genom röstbärarnas sinnesorgan, men denna tid kommer att gå över och 

mitt arbete kommer att öppna en ny fas av uppenbarelse för er. 

42 Låt er fräscha upp genom att lyssna till mina läror och behåll dem i era hjärtan. Gör ditt minne till 

en kista som innehåller kärnan i min undervisning som om den vore en juvel av ovärderligt värde. 

43 Idag, när jag har återvänt till er till vissa människors förvåning och inför andras misstro eller tro, 

förväntar ni er att Mästaren ska tala till er om de läror han gav er i det förflutna. 

44 Lyssna på mig: Gud uppenbarade sig för människan från början av människans liv som lag och 

rättvisa. Den gudomliga Anden materialiserade sig med tanke på de första varelsernas omognad och 

enkelhet genom att låta sin röst höras på ett mänskligt och begripligt sätt. Känslan hos dessa varelser 

vaknade tills de förstod att tolka Fadern på vägen över naturen. Så länge de levde i lydnad upplevde de den 

gudomliga nåden genom allt som omgav dem. De var inte heller förskonade från felsteg och bitterhet, 

vilket visade dem att de hade överträtt sin Herre. Jag fick samvetets ljus att lysa i dem, vilket måste vara 

fyren, domaren och rådgivaren på deras väg genom livet. Instinktivt visste de första människorna att den 

osynlige Fadern alltid beordrade det goda, och att denna befallning var baserad på den lag som de skulle 

leva efter. Det inre ljuset som du kallar "naturlagen". 

45 Senare, när människorna blev fler och fler och i sin mångfald glömde att följa denna lag, då de inte 

lyssnade på sitt samvetes röst och förlorade all blyghet, sände Fadern, som hade följt barnet i dess 

vildmark, män till honom som genom sin dygd och vishet var utrustade med en hög ande för att påminna 

dem om den väg som de hade avvikit från. 

46 Minns ni inte den rättfärdige Abel, för vars blod jag fortfarande kräver räkenskap? Han dog vid 

sidan av sitt offer. 

47 Och Noa, den djupt troende, som stod ut med folkets hån och förkunnade sin Herres vilja ända till 

sista ögonblicket? De påminde er om min existens och min lag med sina handlingar. Sedan sände jag er en 

Abraham, en förebild i lydnad och oändlig tro på sin Herre, en dygdig Isak och en trogen och stark Jakob, 

så att de skulle bilda stammen till det träd från vilket en gren skulle ge upphov till Moses, som jag sände 

för att representera mig och för att överlämna min lag till människorna. 

48 I Moses såg mänskligheten en återspegling av min majestät. De såg i honom rättvisa, rättfärdighet, 

okuvligt mod, tro, lydnad och kärlek. Ni har lärt er att han inför sitt folks svagheter i vrede bröt tavlorna i 

den lag som han just hade fått från Fadern. Men ni vet också att jag genast gav dem tillbaka till honom för 

att få er att förstå att endast en enda gudomlig lag ska styra er i alla tider: den osynliga Guds lag. 

49 När sedan en viss tid hade gått och det blev uppenbart att mänskligheten behövde lära känna sin 

Fader djupare, sände han - outtröttlig i sitt kärleksarbete - sina profeter till världen för att meddela 

mänskligheten att han skulle komma till jorden och bli människa för att göra sin kärlek påtaglig för dem 

och för att genom sin födelse, sitt liv och sin död lära dem vad ett fullkomligt liv är. Men medan vissa 

trodde på mina profeter tvivlade andra, dödade de dem och förberedde min väg med detta offer. 

50 Mina budbärares ord fick de syndares hjärtan att darra, eftersom de förkunnade att den som skulle 

avslöja osanning med sin sanning skulle komma. Medan människorna sade: "Gud råder till godhet, till 

perfekta verk av kärlek, förlåtelse och rättvisa, eftersom han är perfekt, men vi människor kan inte vara 

det", kom Jesus till världen. 

51 Han var Gud själv som kom in i världen för att ge sin lag och sina läror i mänsklig form. Idag vill 

du veta hur Jesu kropp skapades. Till detta säger jag er: Ni måste vara nöjda med att veta att den kroppen 

avlades och uppfostrades genom den oändliga kärlek jag har för er. Från den stunden började Jesus dricka 

bitterhetens bägare som han måste dricka ända till slutet. Han levde genom människans alla växlingar, 

uthärdade prövningar, lärde känna svårigheter, förföljelse, människornas långa dagsverken, törst och 

ensamhet; han kände i sin kropp hur tiden gick och betraktade det mänskliga livet, med dess dygder och 

elände, på nära håll, tills det blev dags att ge sig ut för att tala och göra kraftfulla verk. 

52 Sedan lät jag människor samlas runt mig för att höra mig, titta på mig, spana på mig med ord och 

på ett andligt sätt. Jag lät människan genomborra min kropp i sökandet efter det gudomliga tills han fick 

syn på mina ben, min sida öppnades och vatten rann ut. Jag lät världen göra mig till sin anklagade, sin 
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hånande kung, en utsatt person, och släpade mig med skammens kors på mina axlar till avrättningsplatsen 

där två rånare väntade på mig för att dö med mig. 

53 Det var så jag ville dö, på mitt kors, för att lära er att jag, er Gud, inte bara är en ordets Gud utan 

också en handlingens Gud. Men de som såg mig dö, bevittnade min plåga och hörde mina sista ord sade: 

"Hur kan Guds Son dö? Hur kan det komma sig att vi, trots att han är Messias, såg honom falla ihop och 

hörde honom klaga?" 

54 Folket krävde ytterligare bevis, och i min kärlek gav jag dem dem dem. På samma sätt som jag 

föddes som människa ur en helig kvinnas livmoder för att hedra det mänskliga moderskapet, på samma 

sätt sjönk jag tillbaka in i jordens inre för att hedra den och där fullborda mitt uppdrag som människa. Men 

jorden kunde inte hålla den kropp som inte tillhörde henne utan Faderns barm, från vilken den hade 

kommit och till vilken den skulle återvända. 

55 Nu säger jag till er: Om du tvivlade på Kristi gudomlighet när du såg honom dö på korset, kan du 

då berätta för mig: Vilken människa reste sig ur graven på tredje dagen efter sin död utan att skada den och 

steg upp till himlen med sin egen kropp? Ingen! - Jag gjorde det för att jag är Livet, för jag kan inte dö i 

anden eller i köttet. 

56 Det var inte bara bland åskådarna som det rådde tvivel. Till och med bland mina lärjungar fanns 

det en som tvivlade på att jag skulle kunna visa mig bland dem efter döden. Det var Thomas som sade att 

han skulle tro att det var möjligt endast om han kunde stoppa sina fingrar i såret på min sida. Så snart han 

hade sagt detta hälsade jag honom: "Min frid vare med dig! Han hade fortfarande styrkan att gå fram och 

titta på det djupa såret och röra vid det med handen för att tro att Mästaren verkligen hade dött och 

uppstått. 

57 Välsignade är de som tror utan att ha sett det förut. Ja, mina barn, för sann tro är också en blick 

som ser det som varken intellektet eller sinnena kan upptäcka. Endast tron kan avslöja en del av skapelsens 

mysterier för människan. 

58 Men han som uppstod från de döda kommer i denna tid i ande och härlighet för att tala till er igen. 

59 Hur många av dem som bor på jorden idag vet att en ny tidsålder har öppnat sig för 

mänskligheten? Endast de som har hört detta ord vet med säkerhet att en ny era inleddes 1866: den heliga 

andens era. 

60 Genom Roque Rojas sinnesorgan talade Elias, pionjärens ande, som på detta sätt gav sig till känna 

för att bereda Herrens väg. 

61 Med hjälp av denna rättfärdiga man öppnade jag boken med mina läror, mina nya uppenbarelser 

för mänskligheten och bjöd in dem att ta ytterligare ett steg på vägen. 

62 Jag kom vid denna tid "på moln", det vill säga andligt och osynligt för mänskliga ögon. Detta 

"moln" är symbolen för det bortomliggande, varifrån jag sänder en ljusstråle som lyser upp de 

intellektuella organ genom vilka jag gör mig känd. På så sätt har det varit min vilja och därför är det ett 

perfekt verk. Jag känner människan och älskar henne, för hon är mitt barn. Jag kan använda mig av 

honom, för jag har skapat honom, för detta har jag gjort honom. Jag kan avslöja mig själv i människan, för 

jag skapade henne just för att förhärliga mig själv i henne. 

63 Människan är min enda och sanna avbild, för hon har liv, intelligens, vilja och förmågor som sin 

Gud. 

64 Innan jag uppenbarade mig i nuet i denna form, undersökte jag människornas hjärtan. Jag frågade 

dem som ger näring åt sina sinnen i olika religiösa samfund: Är du nöjd? De svarade: "Vi är hungriga och 

törstiga efter dig." 

65 Många har sökt sin Faders utseende och ansikte utan att finna honom. De hoppades på detta 

mirakel, men miraklet blev inte verklighet eftersom de inte hittade något bröd som verkligen gav näring åt 

deras ande. Ändå hade jag förberett trädet, källan och fälten, och jag kallade på de mängder som hungrade 

och törstade efter fred, som längtade efter kärlek och ville känna sig älskade. När de har kommit in i Min 

Närvaro har de hört detta Ord som manifesterar sig på samma sätt på alla befintliga mötesplatser, och varje 

gång det ljuder är det som en kärleksfull beröring av en hand som väcker den som sover, och som en väns 

röst som ger råd. 
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66 Efter att ha lyssnat på mig en tid förstod ni att ni inte kan vara rena beundrare som tillbringar sina 

liv enbart i andlig kontemplation, och ni sade till mig: "Herre, genom att äta denna frukt som du har gett 

oss har vi tagit på oss plikten gentemot din gudomlighet att odla och sprida dess frö." 

67 När du blir medveten om att din Mästare fortfarande bär kärlekens kors på sina axlar, gråter du och 

säger till honom: "Herre, låt oss bära ditt kors, låt galla och ättika drickas ur oss." Men jag säger er, precis 

som ni bad om, att det redan har hänt. Har du inte märkt hur svårt ditt uppdrag har varit på sistone? Inser 

ni inte hur bitter den här tiden har varit och att ni nu går igenom något som ni aldrig tidigare har lidit? 

Fortsätt att visa denna vilja och be. 

68 Jag har valt er enkla människor, för om jag skulle tala genom munnen på forskare, teologer och 

vetenskapsmän skulle jag inte bli trodd. Men när jag talar genom en vanlig människa förvånar jag folket. 

Vem förde de stora skarorna hit? Det var ni alla eftersom ni var redo att vittna. Här är de som sade till dig: 

"Hur är det möjligt att Kristus finns i världen?" Och även de som utropade: "Det är omöjligt för den 

fullkomlige Mästaren att göra sig känd genom en människa!" Här är de som tvivlade på dina ord och dina 

bekräftelser. 

69 Människor, om Jesus med sitt blod vattnade de frön som Fadern sådde i människornas hjärtan i den 

första tidsåldern, så sänder min gudomliga Ande idag ner nådens dagg på dessa fält för att göra dem 

fruktbara. 

70 Dagen för min avresa närmar sig. Min vistelse bland er i denna tid har varit längre än tidigare, 

längre än vad som var fallet med Israel i öknen, längre än den tid Jesus levde bland människorna. Vem av 

dem som har hört mig under denna tid har känt sig förgiftad av detta ord? Vem har blivit indragen i en 

synd eller ett misstag av samma sak? Sannerligen säger jag er: Om den inte har gett er något gott, därför 

att ni inte har tagit emot den, så har den inte heller orsakat er något ont. 

71 Kom ihåg att jag en gång sa till er att jag inte skapade er för att bli som parasitära växter. Jag vill 

inte att du ska nöja dig med att inte skada någon. 

Jag vill att du ska finna tillfredsställelse i att ha gjort gott. Den som inte gör det goda, trots att han skulle 

kunna göra det, har gjort mer ont än den som på grund av sin oförmåga att göra goda gärningar begränsar 

sig till att göra det onda, eftersom det är det enda han kan göra. 

72 Så har han talat till er i dag, han som efter att ha dött för världen uppstod till Faderns ära för att 

komma till er i andevärlden i denna tredje tidsålder. 

73 Se här min uppståndelse på tredje dagen, när Kristus visar sig för sina nya lärjungar och säger till 

dem: 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 154 
1 Ljuset från min Ande lyser upp dig på denna nådes morgon. 

2 Mänskligheten har inte förstått min undervisning och mina exempel från den andra tidsåldern, för i 

stället för ömsesidig kärlek finner jag oenighet bland nationerna och stridigheter mellan olika ideologier, 

sekter och religiösa samfund. Jag har gett er ett exempel på ödmjukhet från vaggan till det ögonblick då 

jag dog bland er på ett kors. Mitt liv, mitt exempel, min undervisning och min offerdöd har inte tagits som 

exempel av människor. 

3 Den sidan i Guds bok var en lektion för alla tider; på den lämnade jag allt jag hade att säga till er 

då, och ingenting som jag kunde glömma. Jag meddelade er att jag skulle komma tillbaka till er, och här är 

jag och håller mitt löfte. Ändå ser jag er värld i fullständig oordning, jag ser människor som försöker 

förändra planetens ansikte i enlighet med sina övertygelser och doktriner. Men jag kommer i dag full av 

kärlek för att säga er: Om ni inte har förstått den andra epokens läror är jag här för att hjälpa er att förstå 

dem med mitt ord. 

4 Lyssna: En gång kom Jesus till Jordanfloden och mötte där Johannes Döparen, som undervisade 

sina lärjungar och förkunnade för dem att himmelriket skulle komma. När föregångaren till den andra 

tidsåldern såg Jesu strålande blick, hans vänliga ansikte och den gudomliga majestät som Jesus utstrålade, 

kände han igen Messias och böjde sig för honom. Johannes, som just hade undervisat sina lärjungar och 

hört dem tala om den lära som Jesus lärde ut, hade sagt till dem: "Riket har kommit nära till människorna." 

När han stod framför Frälsaren kände han genast igen honom och utropade: "Se, det är han som jag inte är 

värdig att knyta upp remmarna på hans sandaler." 

5 Men eftersom Johannes var min profet och min tjänare var hans undervisning i harmoni med min, 

och hans lärjungar var också mina. 

6 Vid ett annat tillfälle, när Jesus befann sig i närheten av en by, skickade han ut sina lärjungar för 

att leta efter mat för deras försörjning, och när de återvände mötte de Johannes lärjungar som höll på att 

predika. När de sedan kom till Mästarens hus sade de: "Herre, Herre, vi har träffat några män som predikar 

en lära och gör underverk. Är detta i enlighet med din lag?" Jesus sade till dem: "Varför är ni upprörda? 

Alla som bedriver välgörenhet är inom lagens ramar." 

7 Jag berättar detta för er i dag, lärjungar från den tredje tidsåldern, så att ni inte ska ta hänsyn till 

dem utanför min lag som ni möter på er väg och som sår kärlek, barmhärtighet och ljus, oavsett vilket 

namn på den lära de följer. 

8 På den tiden kände inte alla igen mig som den gudomliga såaren. För många var jag bara en 

galiléer som predikade på jorden. Endast de som upptäckte Gudomens röst i Jesu ord kände igen honom 

som den Högstes Son. 

9 Den som manifesterar sig bland er i dag är samma person som talade till er under den andra eran. 

Men det som människorna såg då kan inte längre ses på samma sätt i dag. Mästaren med det vänliga 

ansiktet, den milda blicken och det kärleksfulla ordet kommer i dag i anden och talar genom en människa. 

10 Den som vill känna och se mig i denna form av manifestation ska låta sitt sinne och hjärta bli stilla. 

11 Många av er har förlorat sin sinnesfrid. Men när ni såg era bröders och systrars frid och tillförsikt 

tog ni er tillflykt till dem, till deras tro och hopp, och önskade nå frälsningens hamn. På så sätt hjälper ni 

varandra. 

12 Jag skall i denna tid uppväcka ett folk som flitigt följer min lag, som älskar sanning och 

barmhärtighet. Dessa människor kommer att vara som en spegel i vilken de andra kan se de misstag som 

de har begått. Den ska inte vara någons domare, men dess dygder, gärningar och (andliga) pliktuppfyllelse 

ska beröra andan hos alla dem som korsar dess väg, och de ska peka på sina fel för alla som bryter mot 

min lag. 

13 När detta folk väl är starkt och talrikt kommer det att dra till sig grannarnas uppmärksamhet, 

eftersom renheten i dess verk och uppriktigheten i dess dyrkan kommer att förvåna människorna. Då 

kommer människor att fråga sig: "Vilka är de som utan att ha tempel vet hur man ber på ett sådant sätt? 

Vem lärde dessa skaror att dyrka sin Gud i bön utan att känna behov av att resa altaren för sin tillbedjan? 
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Varifrån kommer dessa ambulerande predikanter och missionärer som likt fåglar varken sår eller skördar 

eller spinner och ändå fortsätter att existera?" 

14 Och jag ska säga till dem: Detta fattiga och ödmjuka folk, som ändå lever full av iver enligt min 

lag och är starka mot världens passioner, har inte formats av någon människa. Dessa skaror som gläder sig 

åt att göra gott, som är upplysta av inspiration och som för fram fredsbudskapet och en droppe helande 

balsam till hjärtan, har inte blivit instruerade av lärare eller präster i något kultsamhälle på jorden. För 

sannerligen säger jag er att det i denna tid inte finns en enda människa i er värld som kan lära ut Guds 

dyrkan i sann andlighet. Det är inte i riter eller ceremoniernas glans, inte heller i rikedomar eller jordisk 

makt som sanningen har sina rötter, som i sin ödmjukhet söker sig till de rena, ädla, uppriktiga hjärtan som 

älskar uppriktighet. Var finns dessa hjärtan? 

15 En stor del av mänskligheten kallar sig "kristen", utan att ens veta vad ordet "Kristus" betyder eller 

vad det betyder för läror. 

16 Vad har du gjort av mitt ord, mitt exempel, min undervisning som jag en gång gav dig? 

17 Är ni verkligen mer utvecklade människor än de från den tiden? Varför bevisar du inte detta 

genom dina verk? Tror du att det här livet är evigt, eller tror du kanske att du bara behöver utvecklas 

genom mänsklig vetenskap? 

18 Jag lärde er lagens sanna uppfyllelse så att ni skulle förvandla denna värld till ett stort tempel där 

den sanne Guden skulle dyrkas, där människans liv skulle vara ett ständigt kärleksoffer till Fadern, som 

hon skulle älska i var och en av sina grannar och på så sätt hylla sin Skapare och Mästare. 

19 Men idag, när jag har återvänt till mänskligheten - vad finner jag? Lögner och själviskhet har ersatt 

sanning och välgörenhet; stolthet och fåfänga har ersatt mildhet och ödmjukhet; avgudadyrkan, fanatism 

och okunnighet har ersatt ljus, upphöjdhet och andlighet; profanitet och vanhelgande har ersatt iver och 

rättfärdighet; hat och okontrollerad strid mellan bröder och systrar har ersatt broderskap, fred och kärlek. 

20 Men jag ska komma till mitt tempel för att driva ut köpmännen därifrån, precis som jag gjorde i 

Jerusalems tempel under den andra epoken, och jag ska säga till dem en gång till: "Gör inte bönens hus till 

en livsmedelsbutik." Jag ska lära folket så att alla kan tjäna inför det sanna altaret, så att de inte längre kan 

vara i villfarelse och inte heller gå vilse av okunnighet på grund av de dåliga tolkningar som de ger min 

lag. 

21 Mästaren säger till dig: "Det andliga" är sinnet, medan altaret är hjärtat; bönen är den uppåtgående 

tanken, och offret är de goda gärningar som du kan erbjuda. 

22 Om du känner att hjälpsamhet och kärlek till dina medmänniskor är ditt sanna liv, hur kan världen 

då inte förstå att hjärtat inte bara är ett okänsligt organ och att anden är mer än kroppen? Hur kan den inte 

förstå att inspirationen är mer värdefull än de bilder som människan har skapat för att representera det 

gudomliga, och att de goda gärningar med vilka ni vittnar om min lag är mer värda än de mest värdefulla 

jordiska ägodelarna? 

23 I sanning säger jag er att om ni vill rädda er tro och på så sätt undvika att er själ går under i denna 

storm, måste ni bygga ert tempel i andlig form. Låt mitt rike stiga ner i ditt hjärta, ingen kan kämpa mot 

dess ljus. När stormen sedan har lagt sig kommer ni att se det osynliga, men starka och stora, uppkomsten 

av det oförstörbara templet vars grundvalar kommer att finnas i era hjärtan. 

24 Se hur världen i detta ögonblick är upplyst av det ljusa ljuset som strålar från min Ande. Ljuset 

hjälper dig i din utveckling och din förståelse, och med det får du fred. 

25 Ljuset och kärleken kommer från hjärtat, freden finns i anden som en återspegling av evigheten. 

26 Mitt ord är kärleksfullt, men ni får inte tröttna på det, för om ni bara gläder er åt jordiska nöjen 

kommer jag att finna era hjärtan tomma. Därför kommer jag ofta till er för att få ert hjärta att slå i en annan 

rytm när det kommer i kontakt med det gudomliga, för ni avviker ständigt från era plikters väg. 

27 Varför har det funnits och finns det människor som, efter att ha lärt sig mänsklig vetenskap genom 

att använda de förmågor som de fått av Skaparen, använder dessa för att bekämpa och förkasta gudomlig 

vetenskap? - Eftersom deras fåfänga inte tillåter dem att gå in i Herrens skattkammare med ödmjukhet och 

vördnad, utan de söker sitt mål och sin tron i denna värld. 

28 Bland syndarna kommer jag att välja ut dem som måste tjäna mig i denna tid. Min kraft kommer 

att verka i dem och jag kommer att förvandla dem genom min nåd. 
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29 Försona er med ert samvete så att ni kan få förlåtelse från det, för så länge ni tror att ni är rustade 

och inte lyssnar på den inre rösten som visar er era fel, kommer det inte att bli någon dialog med mig, och 

avgudadyrkan kommer inte heller att kunna försvinna helt och hållet. 

30 I denna tid talar jag till er som Fader och domare. Men frukta inte, för även i det gudomliga finns 

det kärlek och ömhet från en Moder som ni kallar Maria. 

31 Mina älskade barn, känn kärlek till henne. Jag hör den bön som kommer från din ande för att prisa 

henne, eftersom du vet att dina läppar är för klumpiga för det, eftersom du anser dem orena och föredrar 

att hålla dem stängda. 

32 Men jag frågar er: Finns det någon som inte har fått en smekning av den himmelska modern? 

Sannerligen säger jag er att alla utan undantag har fått ta emot hennes kärlek. 

33 Se på dem som tidigare var degenererade och som nu stiger upp på bergets höjder. Idag kan ni vara 

bland mänsklighetens avskum, men snart, i denna tid av andliga prövningar, kommer ni genom min nåd 

och era förtjänster i form av tålamod och kärlek att höja er över allt elände. Glöm inte att smärta är själens 

skulptör. 

34 Själen och det kroppsliga skalet håller på att bilda en harmonisk varelse som är medveten om sina 

andliga och mänskliga plikter. Ni har varit vittnen till lärornas utveckling, och i er andliga kontemplation 

har ni förstått vem som är Skaparen av all skönhet i er värld, för ert sinne är inte längre grumlat. 

35 Du lever i fred eftersom du strävar efter att vara i harmoni med din Gud, och fred är en skatt för 

anden i denna värld. Du upplever det när du har fullgjort alla dina plikter mot Fadern. 

36 Försök alltid att leva på ett sådant sätt att du får denna tillfredsställelse, så att din ande i det 

ögonblick då du lämnar den här världen för den andra inte kommer att belastas av några jordiska 

bekymmer eller av någon smärta på grund av att du inte har fullgjort dina plikter. 

37 Ni får inte bli trötta i kärlekens verksamhet, eftersom ni visar den för er själva. Tala om min 

undervisning med kärlek, och mitt ord kommer att blomma i era hjärtan. 

38 Jag tränar er och fyller er med visdom, för jag har redan sagt till er att efter 1950 kommer ni inte 

längre att höra Mitt Ord genom det mänskliga intellektuella organet, och den som inte använder Mina läror 

kommer att känna sitt hjärta tomt och vandra omkring som om han vore död. Varför som död? - För att 

han kommer att känna sig andligt och moraliskt maktlös och inte kommer att finna styrka i sina prövningar 

för att övervinna sig själv och uppfatta min gudomliga smekning. 

39 Er uppgift är att föra dessa bröder och systrar tillbaka till livet genom att vända dem bort från 

materialismen och övertyga dem om den så stora nåd som spiritualiseringen innebär. 

40 Efter 1950 kommer jag att fortsätta att göra mig känd genom inspiration från var och en av er. Om 

ni vet hur ni ska förbereda er andligt kommer jag att göra mirakel. Jag ber er bara att er tro ska vara minst 

lika stor som senapsfröet, så kommer ni att få se mitt ord gå i uppfyllelse. 

41 Tala och gör gott utan rädsla för att bli omtalad. Ni måste sträcka ut handen till era grannar utan att 

göra skillnad, för ni vet inte vilka som lider mest inombords. Du kommer ofta att se hur dina 

medmänniskor gläds när de lyssnar på dig, och de kommer att ge dig tydliga tecken på sin tacksamhet. 

42 Inbjud dem outtröttligt till godhetens väg, och när de är på den kommer många lidanden att 

försvinna från dem. 

43 Manna kommer att sjunka ner över det nya Jerusalem. 

44 Jag ska se till att det bland er finns frihet i fråga om religiös övertygelse och ord, liksom rättvisa, så 

att när människor av andra nationaliteter är bland er, kan de ta med sig en gåva av kärlek och ett ideal av 

broderskap och 

Rättvisan är tänd i dem. 

45 Efter 1950 väntar mänskligheten på sann fred. 

Men jag säger er: Den dödliga sickeln måste fortsätta att skära ogräset tills fälten är rena och veteåren 

lyser. 

46 Ni kommer att se respekterade regeringschefer lämna den här världen, som är hinder för fred, och 

de nationer som borde motsätta sig gudomlig rättvisa kommer att försvinna för att ge plats åt nya folk att 

uppstå där. 
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47 Be så att ni redan nu kan plantera era frön av fred i dem. Förena er som ett hjärta och en tanke och 

ni kommer att känna min närvaro mycket nära. 

48 Följ det bud som jag har lämnat till er i två epoker: "Älska varandra". 

49 Precis som det utlovade landet delades ut till Israels folk kommer hela jorden att delas ut till 

mänskligheten. Detta kommer att ske när tiden är mogen - efter reningen. Eftersom det är min vilja att 

denna fördelning ska äga rum kommer rättvisa och jämlikhet att råda i den, så att alla människor kan 

arbeta tillsammans i ett verk. 

50 I dag äter folken smulorna från de mäktigas och herrarnas bord, medan de senare berikar sig själva 

genom att samla på sig brödet från sina tjänare och dem som är beroende av dem. Men även om de fattigas 

brödsmulor är hårda är de inte lika bittra som den mat som världens stora äter. 

51 Både den ena och den andra är offer, därför är det nödvändigt att jag befriar er, att jag bryter era 

kedjor. Men det är lika nödvändigt att slaveriet och ödeläggelsen som orsakats av plågorna ökar, för 

annars skulle människorna inte vilja följa honom som kommer för er frälsning. Minns ni bägaren som 

Israel drack när det suckade i slaveri i Egypten? Moses var tvungen att visa sig för att ge dem befrielse. 

Minns du också hur folket fängslades och förödmjukades i sitt eget hemland och hur det var för de andra 

nationerna när Messias dök upp på jorden för att visa dem vägen till frälsning? 

52 Även i denna tid uppstår behovet av att människor lär känna brist, elände, förtryck, orättvisor, 

hunger och törst före befrielsen, så att de slutligen kommer till ett inre uppvaknande i längtan efter ett 

annat, bättre liv. 

53 När denna mänsklighet avstår från sin materialism och inser hur långt ifrån min lag den har levt, 

kommer den att säga från djupet av sitt hjärta: "Hur dumma och dåraktiga har inte vi människor varit när 

vi frivilligt gav oss själva åt passionerna för att sedan bli deras slavar". Där uppe finns det berg från vilket 

Fadern har ställt sin lag framför er. Klättra uppför den på den väg som jag har visat dig. Löftets land håller 

sina portar evigt öppna i väntan på de mängder av människor som det ger fred och välsignelser. 

54 När människan har sjunkit ner i avgrundens djup och, utmattad av kamp och lidande, inte längre 

har kraft att rädda sig själv, kommer hon att uppleva med förvåning hur en okänd kraft som kommer från 

anden sprider sig från djupet av hennes egen svaghet, förtvivlan och besvikelse. När den senare inser att 

timmen för hans befrielse har kommit, kommer han att breda ut sina vingar och höja sig över ruinerna av 

en värld av fåfänga, själviskhet och lögner och säga: "Där är Jesus, den försmådde. Han lever. Vi har 

förgäves försökt döda honom i varje vändning och varje dag. Han lever och kommer för att rädda oss och 

ge oss all sin kärlek." 

55 Detta kommer att bli den timme då människan inser att det för att uppnå sann andlig storhet och ett 

majestätiskt liv på jorden inte finns någon annan lag än Guds lag - och inte heller någon annan 

undervisning än den som jag gav er i Kristi ord. 

56 Gå till botten med dina konflikter, studera de problem som bekymrar dig och omsätt sedan mina 

direktiv och principer i praktiken. Då kommer du att förstå hur mänskligheten i dem kan finna lösningen 

på alla problem som den har. Men eftersom ni känner er oförmögna att omsätta de ord och den 

undervisning som den gudomlige Mästaren ger er i praktiken, kommer det att bli nödvändigt för smärtan, 

som också är en lärare, att närma sig er för att övertyga er om många sanningar, för att göra er känsliga 

och dessutom för att böja er. 

57 Du frågar mig: "Har inte ditt ord tillräckligt med kraft för att övertyga oss om våra fel, för att rädda 

oss och därmed bespara oss lidandets smältdegel?" Men jag säger er att mitt ord har mer kraft än ni kan 

lita på. Men om den som hör mig omedelbart och utan ansträngning förvandlades genom att bara ha hört 

mitt ord, vad skulle du då göra dig förtjänt av? 

58 Den som hör den måste ha tro, vilja, ansträngning och kärlek. Då kommer han att ha stora 

förtjänster, vars belöning eller utmärkelse kommer att vara att inte uppleva något lidande eftersom han har 

använt min lag och min lära som ett vapen. 

59 Ni som lyssnar på mig nu, känner ni inte min lags närvaro över er ande? Känner du inte hur ditt 

hjärta slår som om det skulle återupplivas när du hör mitt ord? 

60 Be så att ni kan förstå och var vaksamma så att ni kan förverkliga mina läror, för ni har ett stort 

ansvar i denna bittra och svåra stund för mänskligheten. 
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61 Om du trots de stora lidanden som drabbar dig inte förlorar det spår av andlighet som du har 

lyckats uppnå, kommer du att se sanna mirakel ske på din väg, genom vilka din Fader kommer att 

uppmuntra dig på din svåra resa genom livet. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 155 
1 Många av de läror jag ger er nu verkar nya för er eftersom de har glömts bort. Men nu är det dags 

att jag återigen uppmärksammar er på dem. Jag har förberett ett stort arbetsfält för er där jag inbjuder er att 

så de evighetsfrön som jag ger er vid denna tidpunkt. 

2 Jag tränar mina nya lärjungar som genom sin tro och sin grannsämja kommer att få mer och mer 

makt över kroppens och själens sjukdomar - en fullmakt över naturens krafter och även över den andliga 

världen. 

3 Förstå att okunnighetens tid är förbi. Nu lever ni i en tid av förståelse och full insikt om mina läror. 

Kan ni föreställa er hur långt ni skulle ha kommit om ni hade praktiserat mina läror från första början och 

följt mina bud? Men du har sovit länge, och du har också tillbringat lång tid med att tillfredsställa kroppen 

genom nöjen, och allt detta har hållit dig tillbaka på den andliga utvecklingens väg. Eftersom jag i dag har 

kommit till er med en ny andlig undervisning, verkar den därför konstig för er och inte i harmoni med ert 

sätt att tänka, känna och leva. Men det räcker med att tänka på ett av mina tillkännagivanden för att inse 

sanningen i mitt ord. Då kommer ni att inse att min undervisning inte är konstig, utan att ert sätt att leva är 

konstigt. 

4 Kom till mitt "land", där ska jag påminna dig om allt du har glömt. Jag kommer att radera allt som 

du inte bör behålla som andligt frö, och jag kommer att få dig att se allt som du hittills inte har sett. Med 

ett enda steg kommer jag att rycka upp dig från den stagnation som du har sjunkit ner i och låta dig gå in i 

ett nytt liv - det liv du borde ha levt från början. 

5 Ser ni hur enkelt detta ord är som blommar på röstbärarnas läppar? Men sannerligen säger jag er 

att den i all sin enkelhet och blygsamhet kommer att föra människorna till förståelsen av den visdom som 

de inte har kunnat förstå med hjälp av vetenskaperna och teologierna. 

6 De goda lärjungarna, de uthålliga, de trogna kommer att vara de stora utforskarna av denna 

undervisning. Även de kommer att vara ödmjuka, men trots sin enkelhet kommer de att förvåna sina 

medmänniskor med ordets ljus. 

7 Mitt folk ska inte bara tala med sina läppar utan också predika mina läror med sina gärningar och 

därigenom lära ut hur man uppfyller och respekterar min lag. De ska osjälviskt föra vidare vad de har fått 

från sin Herre. De ska bevisa sin iver för sanningen och att den skatt som anförtrotts dem är äkta. 

8 Lär dina medmänniskor genom goda, uppriktiga och generösa handlingar. Kom ihåg att du måste 

rena din själ redan här, så att den när du går över till den andra världen är värdig att stanna där, och den 

kommer inte att bli störd eller gå vilse. 

9 Du har den styrka som krävs för att ta bort allt som hindrar dina steg från din väg. Du vet redan att 

det vapen som övervinner allt är kärleken. Mycket stor blir jublet hos den som segrar i denna mänskliga 

kamp och visar sig vara den segrande soldaten efter att ha vunnit denna strid. 

10 Kom ihåg att det är jag som har gett er vapnen, och att jag inte har nöjt mig med det, utan att jag 

också har lärt er att kämpa för att vinna striderna. 

11 Så vad behöver du leta efter på andra sätt, eftersom jag för närvarande ger dig allt i form av 

sanning? 

12 Jag har öppnat de otränades sinnen så att de kan uppdatera sig med tolkningen av mina ord. Jag har 

öppnat de "blindas" ögon för sanningens ljus så att de kan rena sig från sina synder och känna sig älskade 

av sin Herre. 

13 Har det inte profeterats för er från de tidigaste tiderna att den dag skulle komma då alla ögon skulle 

se Fadern? Så skall den som är ren se mig, och detta skall vara hans lön; och den vars hjärta är orent skall 

också se mig, och detta skall vara hans frälsning. Den som öppnar sina ögon för mitt ljus genomskådar 

mysteriet och vet varför. Han upplever början och slutet. Han måste gå stadigt in i framtiden. 

14 Tolka mina läror på rätt sätt; tro inte att min Ande kan glädja sig åt att se era lidanden på jorden, 

eller att jag kommer för att beröva er allt som ger er glädje för att glädja mig med det. Jag kommer för att 

ni ska erkänna och respektera mina lagar, för de är värda er respekt och uppmärksamhet, för de kommer 

att ge er lycka om ni lyder dem. 
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15 Jag lärde er att ge Gud vad som tillhör Gud och kejsaren vad som tillhör kejsaren, men för 

människorna i dag finns det bara kejsaren och de har inget att erbjuda sin Herre. Om ni åtminstone skulle 

ge världen bara det nödvändigaste, skulle era lidanden bli mindre. Men kejsaren, som ni låter bestämma 

över era handlingar, har dikterat er perversa lagar, har gjort er till slavar och tar ert liv utan att ge er något i 

gengäld. 

16 Tänk på hur annorlunda min lag är, som varken binder kroppen eller anden. Den övertalar dig bara 

med kärlek och vägleder dig med godhet. Den ger dig allt utan egenintresse och själviskhet, och den 

belönar och betalar tillbaka dig med tiden. 

17 Förstå, lärjungar, studera mina lärdomar så att ni kan veta att jag med er vill bilda ett folk som 

Fadern litar på, för de kommer att vara beredda att utföra stora uppdrag. Ett folk som inte misströstar vid 

det första larmet, ett folk som vet hur man konfronterar den som kallar sig sin fiende, och som förlåter 

honom, älskar honom och undervisar honom. 

18 På så sätt ska ni enligt min vilja vara förberedda för dagen för min avresa. Ni vet alla att 1950 är 

det datum som fastställts av Min Vilja, från och med vilket Jag inte längre kommer att göra Mig själv känd 

genom röstbärarens sinnesorgan; och eftersom Mitt Ord alltid uppfylls, kommer denna tid att avsluta Min 

manifestation, som för er markerar början på den tredje tidsåldern. 

19 Begär inte att ändra detta datum, och försök inte heller på något sätt att upprätthålla 

manifestationen av Mitt Ord i dess nuvarande form, inte heller den andliga världens. Jag har redan sagt er 

att de som gör det inte längre kommer att bli upplysta av Mästarens ljus. 

20 Men varför skulle ni begå en sådan skändning, eftersom jag har tillkännagivit och även lovat er att 

ni efter denna tid kommer att samtala med mig från ande till ande, även om ni inte har varit röstbärare? 

21 Jag har också berättat för er att de som jag har kallat och utrustat som profeter för denna tid 

kommer att ha till uppgift att varna folkmassorna och inte låta dem sova. För dem kommer jag att avslöja 

stora lärdomar så att de kan hjälpa er att inte falla i frestelse. 

22 Jag talar till er med största tydlighet, även när jag använder en liknelse, för jag vet att ni förstår 

mig bättre på det sättet. När jag talade till folkmassorna under den andra eran gjorde jag det ofta med hjälp 

av liknelser så att de skulle förstå mig. Men när jag bara talade till mina lärjungar, gjorde jag det med 

enkla ord, men djupt i deras undervisning. 

23 Förstå då att jag talar genom liknelser och använder metaforer så att de "sista", de med ett otränat 

sinne eller de som ännu inte har utvecklat sin ande så mycket, kan förstå hela innebörden av min 

undervisning. När jag uppenbarar mig för er utan att använda symboler är de avsedda för dem vars 

utveckling och kunskap om andliga läror gör det möjligt för dem att bättre förstå. 

24 Förgäves kommer många människor att säga att denna undervisning är ny, eller att den inte har 

något samband med de gudomliga uppenbarelser som ni har fått i gångna tider. Jag försäkrar er att allt som 

jag har berättat för er i denna tid med hjälp av det mänskliga intellektet har sina rötter och sin grund i det 

som redan har förkunnats profetiskt för er i den första och andra tiden. 

25 Men den förvirring som jag talar om till er beror på att de som tolkade dessa uppenbarelser 

tvingade på människorna sina tolkningar, och dessa var delvis korrekta och delvis felaktiga. Det händer 

också på grund av att det andliga ljuset i mina läror undanhölls från människor och ibland gavs i en 

förvrängd form. Därför har många människor i dag, när tiden har kommit då mitt ljus kommer att befria er 

från okunnighetens mörker, förnekat att detta kan vara sanningens ljus, eftersom det enligt deras åsikt inte 

motsvarar det som jag tidigare har lärt er. 

26 Jag försäkrar er att inget av mina ord kommer att gå förlorat, och att människorna i den här tiden så 

småningom kommer att få veta vad jag (faktiskt) har sagt till er i gångna tider. När världen sedan kommer 

att lära känna spiritualismen kommer den att säga: "Allt detta har Jesus redan sagt!" 

27 Och sannerligen har jag redan berättat allting för er (på den tiden), även om jag för många av de 

uppenbarade sanningarna bara förkunnade grunderna för er. Jag lämnade dem till dig för att du gradvis 

skulle lära dig att förstå dem, för vid den tiden kunde mänskligheten ännu inte förstå allt det som jag nu 

visar dig i sin helhet. 

28 Vid ett tillfälle var Jesus tillsammans med en lagkunnig man, och som svar på hans frågor gjorde 

Mästaren en uppenbarelse för honom.* Mannen blev förvånad över det som han aldrig skulle ha tänkt på 
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och sade: "Herre, men hur är detta möjligt?" Den gudomlige Mästaren svarade: "Om du inte kan tro på de 

jordiska saker jag berättar för dig - hur kan du då tro på de himmelska sakerna?" Men nu är det dags för er 

att förstå mig, eftersom människans utvecklade ande kan ta emot det intensiva ljuset från det gudomliga 

som avslöjar, avslöjar och förklarar allting, och som ni kallar den Helige Andes ljus, det vill säga 

Sanningens Ande. 
* Om andens och själens reinkarnation i nattliga samtalet med Nikodemus (Joh 3:1-21). 

29 Var därför vid gott mod, älskat folk, för den undervisning som jag har gett er i denna tid kommer 

att bli det eviga livets bröd för er. 

30 Till och med idag ger jag er de läror som ni först i framtiden kommer att förstå fullt ut, endast i en 

underförstådd form, för nu skulle ni inte förstå dem, och många av er skulle inte heller tro på dem. Med 

detta vill jag säga er att ni ännu inte har nått målet, toppen av andlig kunskap, och att mina gudomliga 

läror inte heller har nått sin gräns. 

31 Var mina lärjungar för evigt och alltid, vakta mitt ord för evigt, som ni aldrig skall försöka ändra 

på. Min lag och min undervisning motsäger aldrig varandra. I det gudomliga är allting ordning, harmoni 

och perfektion, vilket ni kan övertyga er själva om genom den materiella naturen som omger er. 

32 Under den andra epoken kunde ingen motstå den gudomliga kraft som utgick från Jesu ord. Den 

som hörde det blev genast övertygad, överväldigad och lärde sig bättre. Både syndare och arroganta, 

fattiga och rika, fariséer och skriftlärda, Guds representant och kejsarens representant - alla som trodde på 

honom kände hur deras ande skälvde inför Guds sons gudomliga närvaro. 

33 Anledningen till detta var att Jesu ord bara var en förklaring till hans gärningar, eftersom 

vittnesbördet om hans existens fanns i orden i hans undervisning. 

34 På samma sätt undervisade Jesus sina lärjungar och visade dem att det var nödvändigt för att deras 

ord skulle vara trovärdiga att de stödde dem med goda exempel på deras goda gärningar. 

35 Även på dessa lärjungars läppar måste Guds ord skaka om dem som hörde det, eftersom ljuset 

strålade från deras ögon och deras ord innehöll sanningar som inte kunde förkastas. Även de lärde genom 

sitt exempel, predikade genom sina gärningar och förseglade dem med sitt blod, precis som sin Mästare. 

Genom sin död bekräftade de sanningen i de ord de talade till världen. Därför vann de hjärtan hos de folk 

och nationer till vilka de förde sanningens och kärlekens säd. 

36 Folkmassorna, till och med adelsmän och hedningar, gav upp inför sanningen och uppriktigheten i 

min undervisning, som var rent och sant praktiserad och predikad. 

37 Ingen som har haft turen att få ta emot mitt ord i sitt hjärta i dess ursprungliga renhet har någonsin 

gått vilse. Men hur eländigt var det inte för dem som tog emot mitt ord blandat med mänsklig orenhet! När 

de slutligen upptäckte dessa brister vände de ryggen åt den och hånade det som de tidigare hade betraktat 

som en absolut sanning. 

38 Se på dessa stora folk på jorden, hur de domineras av själviskhet, vilket är negationen av min lära! 

Se hur de är nedsänkta i materialism, lever bara för världen och ignorerar varje andlig kallelse! Jag säger 

er att även de har lärt känna mina läror. Men det saknades de som förde min säd vidare och vittnade om 

denna sanning genom sina liv och genom sina gärningar, vilket de borde ha gjort, vilket Herrens lärjungar 

gjorde och även några andra som senare arbetade precis som dem och förde lärans sanning vidare med risk 

för sina liv. 

39 Hur är det möjligt, frågar ni er ibland, att trots att denna värld har såtts med Frälsarens ord och 

vattnats med hans och hans efterföljares blod, finns det människor och folk som inte har bevarat något av 

denna undervisning? 

40 Till detta säger jag er att sanningens apostlar har saknats i denna tid, som med sina kärleksverk 

pekar ut människornas misstag och vittnar om den sanning som finns i den gudomliga undervisningen. 

41 Från förverkligandet av min lära, som endast lär dig kärlek, barmhärtighet, vördnad, rättvisa och 

fred, gick man över till avgudadyrkan, materialism, religiös fanatism och vanhelgande, och när 

mänskligheten kände att allt detta var en avvikelse från sanningen, strävade den efter att bli befriad. 

42 Idag har många inte bara vänt sig bort från att följa min undervisning, utan de har bekämpat den 

och försöker utrota den helt och hållet från människornas hjärtan. De vet inte att jag kommer att överraska 

dem genom att använda det ord som ingen kan motstå - med den röst som fick kungar och herrar att darra 
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och som störtade troner och imperier. Men först måste varje planta som inte har såtts av mig ryckas upp 

med roten, så att mitt gudomliga frö kan falla tillbaka i den förberedda jorden. 

43 Lärjungar, ta med er all denna lärdom djupt in i er så att ni kan vara bland dem som vakar och ber i 

prövningens tid. 

44 Ingenting stör din frid just nu, ingenting stör din hängivenhet som har fått dig att uppnå inre 

upphöjning. 

45 När ni tar emot Mästaren på detta sätt kommer ni att känna hur de svårigheter försvinner som 

ibland omsluter era hjärtan som om de vore i dimma. 

46 Min barmhärtiga kärlek är stor eftersom era lidanden också är stora. Men säg inte att tiderna har 

förändrats och att de har gett dig smärta, för tiden som sådan förändras inte, det är människorna som 

förändras. 

47 Ditt liv har förändrats på grund av vetenskap, nya lagar, idéer och sedvänjor. Om din själ alltid höll 

sig till förandligandet skulle den inte smittas av den materialism som omger den, men den låter sig ofta 

ryckas med av världens influenser. Men på materialismens höjdpunkt kommer mitt gudomliga ljus till dig 

och frågar: Vilka förändringar har du observerat i den natur som omger dig? Ingen!* Men om man ser 

bortom materiella saker kan man se människans andliga och intellektuella utveckling. 

* Det bör noteras att detta sades under första hälften av 1900-talet. ─ Dessutom: Processerna i naturen följer de 

kända och eventuellt ännu inte kända naturlagarna hela tiden utan avvikelser. 

48 Mörkret som omger dig är tätt, men anden behöver frihet. Denna frihet ges av mitt ord, som 

kommer att utföra miraklet att försona anden med kroppen, eftersom det förstår att båda är förenade av en 

enda lag. Då kommer kropp och själ att arbeta i harmoni med samvetet som kommer att avslöja vem du är 

och vart du är på väg. 

49 Dina verk kommer att skapas i enlighet med ditt sätt att tänka, och om ditt tänkande är upplyst av 

andens inspiration och lyssnar till samvetets röst, kommer dina verk att vara fullkomliga, eftersom anden 

är fullkomlig i kraft av sitt ursprung. 

50 Jag kommer alltid att säga till er: Utnyttja de tillfredsställelser som er värld kan ge er, men njut av 

dem inom ramen för min lag, så kommer ni att bli fullkomliga. 

51 Ni hör ständigt samvetets anklagelser, och det beror på att ni inte har harmoniserat kropp och själ 

genom den lag som jag har gett er. 

52 Ofta fortsätter du att synda eftersom du tror att du inte kommer att bli förlåten. Detta är en felaktig 

uppfattning, för mitt hjärta är en dörr som alltid är öppen för den som ångrar sig. 

53 Finns det inget hopp kvar i dig som uppmuntrar dig att vänta på en bättre framtid? Låt er inte 

gripas av dysterhet och förtvivlan. Kom ihåg min kärlek, som alltid är med dig. Sök svaret på dina tvivel 

hos mig och du kommer snart att känna dig upplyst av en ny uppenbarelse. Trons och hoppets ljus 

kommer att lysa djupt i din ande. Då kommer du att försvara de svaga. 

54 År av hunger kommer att drabba er, men om ni älskar varandra som bröder och systrar kommer 

miraklet från första gången att inträffa igen och manna kommer att falla över er. 

55 I denna tid skall jag lösa människornas tungor, så att de kan känna igen mig på ett enda språk: Den 

andliga, kärlekens. Då kommer Jesajas profetia att gå i uppfyllelse när han sade: "Tungor kommer att 

lossas, eftersom tungor av eld kommer att lösa dem". 

56 Ge synligt uttryck åt min barmhärtighet, tala om mitt verk, skyggas inte för offer. Använd dina 

vapen av kärlek, barmhärtighet, generositet och mildhet, och om du möter striden med tro och mod 

kommer du snart att segra. Men gå till botten med mitt ord, så att ni inte känner att min undervisning 

tvingar er att följa den, för jag uppmanar er bara att lyssna på mig, och när ni väl har förstått mig kommer 

den som gör det av kärlek, av övertygelse och av fri vilja att fullfölja sin uppgift. Min plikt som far är att 

alltid visa vägen till mina barns frälsning. 

57 Mina älskade, inse att ni i denna enkla undervisning har en möjlighet att lära känna och förstå er 

Faders kärlek. Jag ber också om enkelhet och uppriktighet i ditt hjärta för att kunna uppenbara mig själv 

för dig i fullhet. 

58 Nu, under tiden för min manifestation, uppenbarar jag mig i alla röstbärare och ger instruktioner 

och undervisning genom dem. Vem vågar förneka att jag manifesterar mig genom det ena eller andra? 
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Vem vet i sanning min sanna natur? Älska och respektera varandra, så att ert arbete i himlen kan räknas 

som förtjänst. Det är också min vilja att mitt ord ska komma i tryck, så att kommande generationer kan få 

kännedom om det. 

59 För att bli erkänd av dina medmänniskor måste du se till att kärleken alltid styr dina handlingar. 

Visa medkänsla med andra människors smärta, ta bort de dåliga influenser som undergräver dina 

medmänniskors hälsa med den auktoritet som jag har gett dig, och du kommer att bli erkänd av dem som 

människor med andlig kraft. Lyssna på min  

Liknelse: 

60 "En gammal man gick långsamt och mödosamt längs en stig. Snart blev han upphunnen av två 

unga män som skyndade sig längs samma väg och som sade till honom: "Käre gamle man, är ditt mål 

fortfarande långt borta? Den gamle mannen svarade: "Målet är fortfarande långt borta, vägen är 

fortfarande lång och man måste gå den försiktigt för att inte bli trött. Även om jag är trött tror jag att jag 

med min sista ansträngning kommer att nå mitt mål! 

61 Efter att ha lyssnat på honom fortsatte de unga människorna snabbt på sin väg, glömde den gamle 

mannens ord och gjorde nedsättande anmärkningar om självförtroendet hos den åldrade vandraren som 

hoppades nå målet på stigen, även om han enligt deras åsikt var på väg att falla ner. 

62 Den gamle mannen fortsatte sin väg, men de unga människor som hade lämnat honom så snabbt 

bakom sig blev senare angripna av törst, hunger och trötthet, och till slut kollapsade de av utmattning. De 

sov djupt när de fångades upp av den gamle mannen, som väckte dem och sade vänligt till dem: "Ni unga 

människor har nu i er ungdom upplevt vad utmattning är. Gå inte i brådska på den här vägen, som är så 

avlägsen. Låt oss gå eftertänksamt, så försäkrar jag er att vi kommer fram. Men de svarade sömnigt: "Låt 

oss stanna kvar, vi har utmattats till det yttersta och kan inte gå längre. Du har en käpp och kan gå vidare, 

vi har ingen. 

63 När den gamle mannen, som inte förstod, såg dem så (liggande där), gav han dem en bit bröd som 

han stärkte dem med, förde lite vatten till deras läppar och släckte deras törst. Han hjälpte dem att resa sig, 

följde dem på deras vandringar och stärkte deras tro tills han slutligen förde dem till deras destination." 

64 Tänk djupt och lär er, älskade lärjungar, för ni har till uppgift att vara mänsklighetens ledare. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 156 
1 Välkommen till lärjungarna som kommer till Mästaren med en önskan om visdom. Här är jag 

återigen bland er, mina barn, för jag ser att ni är lärjungar som vill bli undervisade. Ni kommer ihåg att ni 

ännu inte är tillräckligt förberedda för att kunna överlämna mitt ord till era medmänniskor, och ni skyndar 

er att lyssna till honom som vet allting. Imorgon kommer ni att bli instruerade och bli mästare. 

2 Du ber om min nåd för att förstå mitt ord, och jag ger dig den. Men inse att jag just nu talar till er 

med absolut klarhet. 

3 Ta mitt ord och ät det, för jag kommer att stärka din ande. 

4 Mina läror är alltid olika, men de innehåller samma väsen, samma kärlek. Jag börjar alltid med att 

tala till dig med kärlek och slutar med att utgjuta min barmhärtighet. Min lag är innesluten i dessa två 

dygder. Dra styrka och ljus från denna källa. Detta är Min Vilja som jag meddelar er, inte som en 

befallning, för Mästaren, som är oändlig visdom, ber er att förstå och fullgöra er uppgift genom er egen 

vilja. 

5 Jag har gett dig fri vilja och visar dig bara den väg du bör gå. Och jag kommer alltid att säga er att 

denna väg är en väg till fulländning - en väg vars slut inte är den kroppsliga döden utan som fortsätter efter 

detta liv som din själ överlever. 

6 Jag har berättat för er att jag lovar er lycka i det hinsides och att ni inte längre kommer att smutsa 

ner er med köttets smuts och passioner om ni fullgör er uppgift i den här världen, 

7 Du vet inte hur många etapper du har kvar att leva på den här planeten. Om jag finner det rätt att 

du inkarnerar igen måste du ta på dig en ny jordisk kropp, men med en mer utvecklad själ som inte 

kommer att motsätta sig den gudomliga viljan. Du kommer att fortsätta ditt arbete till förmån för dina 

medmänniskor. Ni kommer att fortsätta att utvecklas uppåt och fullända er själva, fulla av tillit och hopp 

till min rättvisa. 

8 Ni måste vara starka för att klara av faror och frestelser, och med tanke på ert exempel och era 

bevis på själens styrka kommer ni att kallas upplysta och utvalda av Herren. Den andliga världen av ljus 

kommer att hjälpa er på era vägar och vakar över er hela tiden. Genom att leva tillsammans enligt min 

vilja kommer ni att förverkliga mitt profetiska ord. 

9 Fortsätt arbeta även om dina fysiska ögon inte ser frukten av din kamp. Kanske kommer du att se 

det i anden eller i en ny kropp. 

10 Detta kommer att vara mänsklighetens arbete i morgon, där var och en kommer att arbeta för allas 

bästa och nationerna kommer att kämpa för fred i världen. 

11 Vid den tiden kommer kampen om världsåskådningar och trosbekännelser att börja. Det kommer 

att bli en tid av debatt och diskussion där de intellektuella i denna värld kommer att sätta era kunskaper på 

prov. 

12 De olika tolkningarna av Mitt Ord från den Andra Tidsåldern och allt som Jag har talat genom 

Mina upplysta kommer att diskuteras. Då kommer slöjan att lyftas från många mysterier, och mångas 

hyckleri kommer att besegras av sanningen i min undervisning. 

13 Min gudomliga önskan är att människor ska förstå varandra bortom sina doktriner och på så sätt ta 

ett steg mot andlig förening. 

14 Förbered er inför denna tid, då ni med era enkla och enkla ord kommer att övertyga de lärda och de 

förståndiga; för er andliga upphöjelse kommer att vara tillräckligt för att jag ska inspirera er med min 

visdom, som kommer att flöda outtömligt från er mun. Följ den väg som din Herre har stakat ut. 

15 Jag ser att ni lider på grund av det förakt som världen visar er, men också för att ni har följt mig på 

ödmjukhetens och barmhärtighetens väg. 

16 Gråt inte för din egen skull, för i själva verket renas din själ. Gråt för dem som fortfarande lever 

övergivna till världens nöjen och fortsätter att vara köttets fångar. Tro inte att jag gläder mig åt era 

lidanden, för det skulle vara att förneka er Faders dygd, som är kärlek. Tänk på att jag kommer till er just 

för att förkorta era dagar av lidande och lindra er smärta. Jag råder er att framhärda i godhet, för det är 

bättre att ni nu lider för att ni gör gott än för att ni gör ont. 
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17 Över era lidanden kommer jag att låta er känna min frid, den gudomliga nåd som de mäktiga, trots 

alla sina rikedomar, inte kan njuta av. 

18 Jag har lärt dig att bota fysiskt och psykiskt sjuka. Den som praktiserar sådan dygd och själv 

känner sig sjuk, kommer att känna den högsta läkarens närvaro vid sängkanten. Lär dig att känna min 

närvaro samt den andliga världens närvaro så att du aldrig kan känna dig övergiven, så att den föräldralösa 

inte känner sig försvarslös, så att änkan inte känner sig ensam eller hjälplös, så att den man eller kvinna 

som lämnas ensam inte känner en tomhet i sin själ, och så att de som inte har upplevt kärlek på jorden kan 

känna sin himmelske Faders kärlek i sina hjärtan. 

19 Älska dina grannar, tjäna dem, ägna åtminstone en del av din tid åt dem, för på så sätt kan du se till 

att din ande uppfyller sin uppgift. Då kommer du att kunna ta som exempel i ditt liv läran från din 

gudomliga Mästare, som glömde sina lidanden och sin bitterhet och bara ägnade sig åt att välsigna och 

dela ut trösten från sin undervisning på alla sina sätt. 

20 Folk: Nu när jag är med er i denna form, skaka av lycka när ni hör mitt ord. 

21 Återställ er själva, ni fattiga som aldrig har haft något, ni sjuka, förödmjukade, ni som hungrade 

och törstade efter rättvisa, ni plågade och förtryckta. Fyll ditt hjärta med hopp, för sannerligen säger jag 

dig att detta hopp inte kommer att bli besviket. Förstå att domens timme har kommit och att alla som 

uthärdat sin försoning med tålamod, som tömt sin lidandekopp med mildhet och kärleksfullt uthärdat sina 

prövningar, kommer att få sin belöning. 

22 Uppenbarelser, kunskap, bröd, möjligheter till arbete och helande balsam - allt detta och mer gavs 

till dem som visste att de skulle vänta på min återkomst. 

23 Lärjungar, förök er så att min frid och mitt ljus kan spridas över hela jorden. Mitt budskap är inte 

riktat till vissa privilegierade varelser, utan till alla mina barn. Välsignade är de som tar emot den och alla 

som väntar på den. 

24 Ni är fortfarande spädbarn i förhållande till Faderns läror, och därför lever ni ännu inte i harmoni 

med det andliga livets fulländning. Ni har ännu inte nått det sanna livets fullhet; för att hjälpa er har det 

varit nödvändigt att er Herre har kommit ner för att hjälpa er, så att ni med hans hjälp kan få veta allt det ni 

inte vet, som ni inte har förstått och som ni har glömt. 

25 Kristus är och bör vara er förebild; för detta blev jag människa på den tiden. Vad var det för 

uppenbarelse som Jesus gav mänskligheten? - Hans oändliga kärlek, hans gudomliga visdom, hans 

gränslösa barmhärtighet och hans makt. 

26 Jag sa till dig: Ta mig som exempel och ni kommer att göra samma gärningar som jag gör. 

Eftersom jag kom som Mästare bör ni förstå att detta inte gjordes för att ge er omöjliga läror, eller sådana 

som ligger bortom människans förståelse. 

27 Förstå alltså att om ni gör sådana gärningar som Jesus lärde er, kommer ni att ha uppnått livets 

fullhet som jag talade till er tidigare. 

28 Hur många människor tror att de har andlig storhet på grund av den kunskap de har uppnått, men 

för mig är de inte mer än några barn som har stagnerat på sin utvecklingsväg. För de måste komma ihåg att 

det inte bara är genom att utveckla sitt intellekt som de kan nå sin andes uppstigning, utan det måste ske 

genom att utveckla hela deras väsen, och det finns många talanger i människan som måste utvecklas för att 

nå fulländning. 

29 Det är anledningen till att jag - som en av mina lagar om kärlek och rättvisa - instiftade själens 

reinkarnation för att ge den en längre väg som ger den alla nödvändiga möjligheter att nå sin fulländning. - 

Varje jordisk tillvaro är en kort lektion, för annars skulle människans möjligheter att uppfylla hela min lag 

vara alltför få. Men det är oundvikligt att ni inser målet med detta liv, så att ni kan ta till er dess mening 

och uppnå dess harmoni, vilket är grunden för mänsklig fulländning - så att ni kan avancera till en högre 

nivå i livet, tills ni når det andliga livet, där jag har i beredskap för er så många lektioner som jag ännu inte 

har lärt er, och så många uppenbarelser som jag ännu inte har gett er. 

30 Aldrig har alla människor här på jorden levt på samma andliga nivå. Tillsammans med människor 

med stor höjd levde andra som var efterblivna. Jag måste påpeka för er att den nuvarande tiden inte heller 

kommer att vara den enda tid då människor med mycket upphöjd andevärld kan dyka upp. 
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31 I alla tider, även under avlägsna perioder av mänsklighetens historia, har ni haft exempel på 

människor med hög anda. Hur skulle du kunna förklara att det redan i de tidigaste tiderna fanns människor 

med utvecklad andevärld om de inte hade genomgått successiva reinkarnationer som hjälpte dem att 

utvecklas uppåt? 

32 Anledningen till detta är att anden inte uppstår samtidigt som kroppens skal, och att 

människosläktets början inte heller sammanfaller med andens. Sannerligen säger jag er att det finns inte en 

enda ande som har kommit till världen utan att tidigare ha existerat i det hinsides. Vem av er kan mäta 

eller veta hur länge han levde i andra sfärer innan han kom till denna jord? 

33 I andra världar åtnjuter andarna likaså viljans frihet och syndar och går vilse, eller så framhärdar de 

i godhet och uppnår på detta sätt att stiga upp, precis som ni gör på jorden. Men när den bestämda tiden 

kommer, kommer de som är ämnade att leva på denna jord ner till den för att fullgöra en ädel uppgift, och 

andra för att fullgöra sin försoningsplikt. Men beroende på hur de vill se på denna jord kommer den för 

vissa att framstå som ett paradis och för andra som ett helvete. När de förstår sin Faders barmhärtighet 

kommer de därför bara att se ett underbart liv sått med välsignelser och lektioner i livet för anden - en väg 

som kommer att föra dem närmare det förlovade landet. 

34 Vissa lämnar denna värld med en önskan om att återvända, andra gör det med rädsla för att behöva 

återvända. Anledningen till detta är att din mänskliga natur ännu inte har kunnat förstå den harmoni i 

vilken du ska leva med Herren. 

35 Jag har redan avslöjat för er att mitt folk är utspridda över hela jorden, det vill säga att den andliga 

säden är utspridd över hela jordens krets. 

36 I dag är ni oeniga och till och med respektlösa mot varandra på grund av bagateller. Men när de 

materialistiska lärorna hotar att överväldiga er alla, då kommer alla ni som tänker och känner med anden 

slutligen att bli ett. När den tiden kommer kommer jag att ge er ett tecken så att ni kan känna igen varandra 

- något som ni kan se och höra på samma sätt. När ni sedan vittnar för varandra kommer ni att bli 

förvånade och säga: "Det är Herren som har besökt oss." 

37 Förstå att era andliga bröder och systrar inte bara bor i den här nationen, utan att de också finns i 

andra folk, regioner och nationer. Vet att ni måste förbereda er för att uppnå största möjliga renhet i era 

liv, så att ni kan ge ett sant vittnesbörd om allt ni har hört och fått här. Jag berör alla själar så att de, när 

timmen kommer, kan ge dig ett sant och fullständigt vittnesbörd om allt som de i sin tur har fått, och så att 

de kan vara beredda att lyssna till dig med kärlek. 

38 Det kommer inte att vara mänskliga krafter som rör detta folk på jorden när de förenas. Den 

kommer att vara andligt enhetlig utan att söka en egen stad för sig själv och utan att det kommer att finnas 

en andlig regering som styr världen. 

39 Ett högre ljus kommer att vägleda och inspirera den mitt bland olika ideologier, doktriner, rörelser, 

religioner, trosbekännelser och sekter, och då kommer mänskligheten, som hittills har levt nedsänkt i den 

djupaste materialism, att bli förvånad när den ser detta lärda folks utseende. 

40 Mitt folk utförde inte verk i gångna tider som förde dem närmare den perfekta gemenskapen med 

sin Skapare, utan de föll i vanhelgande och olydnad. Ändå förintade jag dem inte, för min rättfärdighet av 

kärlek ville bevara dem och öka dem på jorden, så att de skulle rena sig från sina tidigare överträdelser och 

sedan, med större ljus i anden, utföra det uppdrag som anförtrotts dem redan i de första tiderna. Den består 

i att föra fram det gudomliga budskapet till sina bröder och systrar, att vara andliga pionjärer för de andra 

folken och att genom sina gärningar och exempel lära ut hur man iakttar och lyder Faderns gudomliga lag. 

41 Förstå att jag skickade dig till världen som en välsignelse för mänskligheten. Be och vakta så att ni 

kan vara förberedda för den stund då ni alla kommer att vara förenade i ande, tanke och verk, även om ni 

fysiskt är långt ifrån varandra. Endast genom förandligande kan ni bekämpa och besegra materialismens 

drake som steg för steg avancerar, slukar folk och sår smärta och elände. 

42 I denna tid säger jag till er: Välsignade är ni som är ämnade att ta emot mig i denna tid och höra 

mitt ord. Jag har utrustat dig och mitt ljus har översvämmat din ande. Genom detta kommer ni att bli 

starka, och även om stora prövningar skulle komma över er kommer ni inte att låta er besegras. När du väl 

är i det andliga hemmet kommer du att inse hur stort privilegium du fick och du kommer att känna dig 

lycklig. 
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43 När ni först hörde mitt ord kände ni att det var jag som talade till er, och när ni tänkte på era 

gärningar tänkte ni att ni inte var rena, att ni borde göra er själva värdiga, och ni började ett nytt liv, mer 

fullkomligt för varje dag. Men hur svårt är det inte för dig att hålla fast vid detta beslut? Ni offrar ofta er 

själva utan att jag har bett er om det, och ni blir snart trötta. Jag säger er att det behagar mig om ni går 

vägen med tålamod. Hur ska ni kunna fullända er själva på kort tid när det arbete ni utför är så stort? 

44 Du älskar mig och detta är din grund. Du visar mig din tro, och även då säger du till mig när du är 

drabbad: "Mästare, jag hindras alltid från att uppfylla dina lagar. Mina älskades otro gör mig svag, 

frestelsen närmar sig mig ständigt för att få mig på fall, och jag har också själv brutit mot mitt beslut!" 

Men jag säger er att ni måste arbeta mitt i denna konflikt; de hinder som ni möter är tester för er tro, och 

genom dem renar sig själen mer och mer. Ha förtroende för er själva, förstå att ni har min Ande inom er 

och att ni är beredda att delta i denna stora strid. 

45 Ni tar fortfarande knappt era första steg, och även om jag har kallat vissa att bli kyrkoledare och 

andra att vara "röstbärare", måste ni alla arbeta med er själva för att känna till ert uppdrag och kunna 

genomföra det. Men jag förnekar inte dina förtjänster: Ni har gett min sak första plats i era hjärtan, och er 

största önskan är att följa mig. Jag, er Fader, har lett er och styrt er och har öppnat mitt hjärta för att ni ska 

känna min kärlek och min barmhärtighet. 

46 Mitt tålamod har inga gränser. Jag har gett er tre tidsåldrar och otaliga reinkarnationer för att nå er 

andliga upphöjning, och till och med under denna tid talar jag till er utan att ta hänsyn till mänsklig otro 

och materialism. Ni befinner er i den tredje epoken av andliga uppenbarelser, och om ni vet hur ni ska 

använda era andliga gåvor kommer ni att inse kraften i er ande och lära er att jag alltid har velat göra er till 

högre varelser som är kapabla till stora verk. Jag har ordnat allt för att ni ska låta er styras av min 

kärlekslag och följa den. Till höger om varje "arbetare" finns en skyddsängel, och när dessa väsen 

kommunicerar med er har de avslöjat sin ödmjukhet och sin lydnad för er. De har följt dig på din livsväg 

och har lidit med dig av de svårigheter som vägen innebär. Lyssna på dem, för i deras ord fulla av ljus 

hittar du förklaringen till mina uppenbarelser. Efter år 1950 kommer ni att minnas exemplet av dessa 

dygdiga personer som inte kommer att vara långt borta från er utan kommer att fortsätta att inspirera er 

anda och skydda mänskligheten. 

47 Träna er själva så att ni inte tillskriver mitt ord bristfällighet. Känna igen dess (andliga) innehåll. 

Om den röstbärare som jag använder mig av inte är förberedd, om hans ande inte uppmärksamt tar emot 

mina dikteringar, kommer ordet som kommer från hans läppar inte att återspegla min fullkomlighet. 

Fördjupa dig därför i den verkliga innebörden och du kommer att få veta vad jag ville uttrycka. Tillskriv 

mig inte ofullkomlighet, utan förstå att jag är er Gud, att jag är fullkomlig. 

48 Stå upp med iver och försvara min sak. Korrigera med kärlek och rättvisa allt du finner utanför 

lagen i "arbetarnas" handlingar. 

49 Jag tar emot det som innehåller sanning och renhet från din sådd, och det som inte har mognat 

lämnar jag i dina händer så att du kan fortsätta att vårda och korrigera det. 

50 Men kom till mig, mina barn, jag tar emot er. Ni är som trötta vandrare som har vandrat på olika 

vägar, och nu, efter stora prövningar och besvikelser, söker ni min välsignelse och min hjälp. Ni 

välsignade mig när ni kom och tackade mig för att ni fann en plats för vila, och Mästaren säger till er: Jag 

fyller er med nåd och det är min vilja att ni får ny styrka, att ni inspireras av mod; för efter att ha lyssnat 

med hänförelse till min undervisning ska ni förbereda er för att möta en kamp som kommer att drabba alla 

människor och särskilt Israels folk. Kom ihåg att du är en del av det folk vars uppgifter alltid har varit 

mycket stora. Bland er finns profeterna, uttolkarna av mitt ord, de kloka männen. 

51 Du har skapats perfekt. Din ande har blivit upplyst så att du kan känna igen härligheten i min 

skapelse, så att du genom att studera dess andliga väsen kan förstå att du är som jag, och genom att känna 

till den materiella naturen kan du använda den, för den skapades av mig som en ödmjuk tjänare till 

människan. När kommer du att vara redo att känna igen och kontrollera den? När kommer du att vara så 

värdig att du kan beordra en naturkraft att bo eller förändras till förmån för dina medmänniskor? De lyder 

visserligen lagar som stiftats med rättvisa och kärlek, men ni har auktoritet, och jag har sagt till er att om 

ni andliggör er själva kan ni sätta stopp för sjukdomar, för vädrets skoningslöshet, för olyckornas hårdhet 

och för synder i mitt namn. Allt detta kan du göra om du har tro. Tiden kommer att komma då varje ande 
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kommer att skakas och varje sinne kommer att vakna, och när det söker källan från vilken ljuset och 

fulländningen kommer, kommer det att finna mig. 

52 En tid av förnyelse närmar sig. Ni, mina lärjungar, ska lägga grunden för en ny världs födelse. Ni 

ska arbeta som det godas arméer, änglarna, som av kärlek till er kämpar för att uppnå mänsklighetens 

andliga uppstigning. 

53 Kärleken är den starkaste kraften som människan kan använda för att förnya sig själv. 

54 Under den andra epoken tvivlade många på mig; de kunde inte tro att den ödmjuke mannen mitt 

bland de behövande, sjuka och syndarna var Mästaren, Faderns Ord. Och när de såg mina fördelar och 

mina verk av kärlek och förlåtelse, sade de: "Är han en trollkarl eller en profet?" När kvinnan som begått 

äktenskapsbrott kom in i min närhet ville de pröva mig och sade till mig: "Döm denna kvinna som har 

syndat, hon är fördärvad och förtjänar inte att vara bland oss. Kasta ut henne, för hon är inte värdig att 

lyssna till din undervisning eller dela ditt bröd." Jag sade till dem: "Ni vet vilken skuld denna kvinna har, 

ni är alla överens om att hon är syndig. Men låt den som är ren och fri från all synd kasta den första 

stenen." Jag rörde dem som anklagade henne genom deras samvete, och snart insåg de att deras skuld var 

mycket stor, större än den kvinnans. De drog sig tillbaka, och den som hade anklagats och dömts av 

folkmassan bad mig om förlåtelse, eftersom hon erkände sin skam, och hennes ånger var så stor att hon 

kände sig renad och kärleken tändes i hennes hjärta. Sedan lyfte jag upp henne och sa till henne: "Jag 

förlåter dig, gå och synd inte mer". 

55 Så närhelst du känner dig plågad av skuldbördan och ångrar dig bör du rena dig genom bön och 

goda gärningar. Kom till mig, återfå frid och synd inte igen. Men jag kan också säga er detta: Varför 

dömer ni andras överträdelser utan medkänsla och ser inte in i er själva? Jag förlåter er redan innan ni 

begår en överträdelse, men hur få omvända kvinnor har jag inte funnit på min väg. Men jag meddelar er en 

gång till att synden kommer att försvinna. 

56 Jorden kommer att vara ren. Människan kommer återigen att lyssna till sitt samvetes röst. Jag 

bjuder in dig att bo hos mig och det är det enda sättet att nå mig. 

57 När du ser och ber kommer du att vara fri från lidande och frestelser. Använd den tid som jag ger 

er till att göra gärningar som bevisar er tro som lärjungar. Världen kommer att närma sig dig och bli 

förvånad när de ser din frid, och de kommer att säga: "Hur är det möjligt att detta folk åtnjuter inre frid 

medan nationerna har blivit en eldsjäl av hat?" Mästaren kommer att svara dem: "Jag finner detta folk 

renat och värdigt, men jag har ändå kommit ner till alla. Den som söker mig kommer att finna mig, och jag 

kommer att vara så nära honom att han kommer att känna mig i sitt eget hjärta." 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 157 
1 Israels folk, ni avslöjar ert hjärta för mig. Jag vill att du ska älska mig som din Fader. Min ande 

längtar efter din kärlek. Världen har glömt mig, och när den söker mig gör den det genom ofullkomliga 

kulter, och eftersom den inte har några bevis på min närvaro förlorar den sin tro och blir trolös. Om du 

skulle berätta för någon att jag för närvarande talar till Israels folk skulle han inte tro det, utan kräva bevis 

från mig och bli som Thomas. Men jag har sagt till er: "Välsignad är den som tror utan att se." 

2 Det tempel som jag har förberett för mig själv finns i människans egen ande, som jag alltid har lärt 

er. 

3 Studera mina kungörelser och kom ihåg att jag har kommit till er ännu en gång eftersom ni inte 

visste hur ni skulle komma till mig. Trots att ni hade lagen, mitt ord och profetiorna, förstod ni inte ert öde 

och fullföljde inte ert uppdrag. Om ni hade förstått det på rätt sätt skulle ni invänta de händelser som visar 

på denna nya tidsålder. 

4 Jag har kommit för att ge er min undervisning som under den andra eran. Många kommer inte att 

känna igen mig, endast de som andliggör sig själva kommer att se denna manifestation tydligt. Ni som hör 

mig, ha medlidande med mänskligheten som inte har upptäckt mitt spår, och förbered er för att undervisa 

och bli mästare. Med vilken glädje du kommer att se dina lärjungar växa i sin tro och kunskap om min 

lära. 

5 Många hjärtan kommer till mig. De som är fyllda av stolthet kommer att komma ödmjukt. Andra 

kommer att anlända med hjälp av sitt samvete, genom att mäta sina gärningar och med stor omvändelse. 

Jag väntar på dem för att förbereda dem så att deras ande blir som en ren källa och mitt ord som 

kristallklart vatten som släcker deras törst. 

6 Elia sändes för att förbereda dem som skulle ta emot detta ljus. Han överraskade mänskligheten, 

som var fångad i djup sömn och döv för allt andligt. Endast ett fåtal var beredda att ta emot budskapet. 

Vilken lycka fanns i dessa barn när de såg mitt löfte uppfyllas! Och vilken kärlek var det i min ande till 

alla människor! Åren har gått, och mitt ord full av livskraft har flödat ner för att ge näring åt hjärtan. 

Andra kommer att vakna senare, när denna manifestation är över. Men de ska inte klaga, för en tid av 

största nåd kommer för alla, då ni kommer att sträva efter att kommunicera med mig utan kroppsliga 

mellanhänder. 

7 Vetenskapsmännen kommer att hemsökas av mig. Många märkliga sjukdomar kommer att uppstå 

och de kommer inte att veta hur de ska bota dem; de kommer inte att kunna lindra smärtan. Endast de som 

höjer sig andligt har förmågan att läka. Det kommer att finnas präster som, fulla av önskan att förandliga 

sig själva, kommer att ansluta sig till "Israels folk". Många som har varit "först" kommer att bli "sist". Av 

många institutioner och kyrkor som inte har grundats på kärlekens grund kommer inte en enda sten att 

lämnas kvar på en annan. Jag håller på att röja åkrarna och jag vill inte att ogräset ska växa bredvid vetet. 

8 Besök hemmen, vänd er till de sjuka, hjälp dem som lider i fängelser och på försoningsplatser, 

trösta alla, gå i mitt namn och använd era andliga gåvor. 

9 Ta den andliga världen som förebild, ta efter den i dess tålamod och i dess kärlek till 

mänskligheten, i dess kamp för allas välbefinnande. 

10 Många som älskade världen väldigt mycket, men som senare lyssnade på mig, insåg sina misstag 

och kände en växande önskan inom sig att rena sig själva. De går igenom en inre kamp och efteråt frågar 

de mig: "Herre, är det nödvändigt att förneka köttet och världen för att vår ande ska bli befriad?" Till detta 

svarar jag: "Förtjänsten ligger inte i att förneka 'köttet' utan i att uppnå harmoni mellan anden och den 

kropp som tjänar som dess täckmantel." Men hur kan man uppnå denna harmoni om anden inte först styrs 

av sitt samvete? 

11 Tror du att jag har använt din kropp som en fiende till din ande? "Nej, du svarar mig. Men det är så 

de alltid har uppträtt - som fiender. Den ena har alltid varit i ständigt krig med den andra - "köttet" 

eftersom det föredrar världen med dess falska festkläder, och anden eftersom den känner en önskan att 

frigöra sig och nå en högre grad av perfektion. 

12 Endast mina läror, som är lagens förklaring, kan föra dig till harmoni, till den inre försoningen av 

din varelse. Tro mig: när du har vunnit den här striden kommer hela vägen att bli lätt för dig. 
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13 Du bör förstå detta på följande sätt: "Köttet" är skeppet, anden är styrmannen. Hur kan det vara rätt 

att skeppet styr rorsmannen som det vill? 

14 Det är på grund av denna brist på harmoni i människan som de stora stormarna har uppstått, och i 

de flesta av dem har anden varit den besegrade. Men när "köttet" slutligen har blivit fogligt genom den 

övertalning och det förtroende med vilket anden rör sig mot sitt stora mål, och när det utan att göra uppror 

accepterar den uppgift som det har rätt till, och inte längre berövar sin själ det som den har rätt till, då har 

harmoni uppnåtts mellan de två naturer som utgör den mänskliga varelsen. Du kommer att uppnå denna 

upphöjning när kropp och själ går tillsammans på den andliga utvecklingens väg som deras Skapares 

kärlek och visdom visar dem genom deras samvete. "Köttet" kommer sedan att korsfästa sig självt på 

offerets och avsaknadens kors på grund av sin lydnad, foglighet och mildhet mot Andens befallningar, för 

att ge sin ande den upphöjning och glädje som det innebär att ha nått sin plats i det eviga livet. 

15 Viljefriheten är det högsta uttrycket, den mest fulländade frihetsgåva som ges till människan på 

livets väg, så att hennes uthållighet i det goda, förvärvad genom samvetets råd och genom de prövningar 

som genomgåtts i kampen, ska få henne att nå Faderns barm. Men viljans frihet har ersatts av lössläppthet, 

samvetet är överhört, man lyssnar bara på världens krav och förandligandet har ersatts av materialism. 

16 Inför så mycket förvirring och sådana avvikelser kommer min undervisning att verka absurd för 

människorna i denna tid. Men jag säger er att det är den rätta undervisningen för att människorna ska 

kunna frigöra sig från den slöhet som de har fallit in i. 

17 Pilgrimer från jorden, lägg ner din käpp och din resväska och vila från dina långa vandringar. Sitt 

här med mig, ät av mitt bröd och prata med din Mästare. Låt din ande komma till mig i fullkomlig 

gemenskap. 

18 Ni är samma människor som vid andra tillfällen följde mig i en önskan om att deras själar skulle 

bli fulländade, men nu frågar ni mig förvånat: "Varför har du återvänt till oss?" Och jag svarar dig: "Det 

står skrivet att mina barns ande ska leva vid sin Herres högra sida i all evighet. Men för att du ska kunna 

komma till mig är det nödvändigt att du lär dig och förvärvar meriter i att följa din Mästare. 

19 Jag har alltid sått min säd i er, men hur få är inte de som har älskat mig. Jag har uppenbarat min 

makt genom sändebud, genom utvalda från ett stort antal andliga varelser - sedan den rättfärdige Abel, 

som var en förebild för ödmjukhet; Josef, Jakobs son, som smordes med visdom och helighet; Johannes 

Döparen, som levde bara för att vittna om mig, utan att använda något av världen som skulle ha skadat 

hans kropp eller själ. Och liksom dessa, som var rena i sin anda, finns det så många andra som ni känner 

till och vars arbete växer och antar enorma proportioner med åren. Men så många bevis och så många rop 

som ni har låtit dö bort i oändlighet har inte varit tillräckliga för er, eftersom ni inte ville känna igen 

speglingen av min gudomlighet i mina sändebud. 

20 Du har bett om att få vara nära din Herre och höra hans röst tala på ditt eget språk, och det har du 

fått så att du kan uppnå din frälsning. Trots att jag var så nära er och talade till mitt folk följde ni mig inte 

och tvingade mig att återvända till er. 

21 Min undervisning om den andra eran är skriven i ert samvetes bok. Jag lärde er att älska och ta 

emot Marias smekning och ömhet. Jag var lycklig över att känna värmen i mammas sköte och att få njuta 

av den näring som hennes sköte gav mig. Jag kunde vara glad tillsammans med henne och samtidigt dela 

dagens slit och hårt arbete med henne. Jag tog emot smekningen från Kungastjärnans strålar och njöt av 

synen av bergen, fälten och havet, och jag gav mina välsignelser till allting. Jag välsignade sädesfälten, 

vattnen och allt som ger näring åt människan. 

22 Jag sträckte ut vänskapens hand, gladde mig åt de små barnens oskuld, de unga männens nåd och 

ädla läggning och jungfrus hjärtats renhet. Det fyllde mig med tillfredsställelse att observera mödrarnas 

osjälviskhet och uppoffring och männens energi. I trettiotre år levde jag i världen för att människan direkt 

skulle få uppleva sin Herres fullkomlighet och exempel, som hon kunde betrakta på nära håll för att lära 

sig att ta mig som sitt ständiga exempel. Jag lärde dig att älska Gud och lyda hans lagar. Jag berättade för 

er hur ni ska älska era föräldrar, era bröder och systrar och era barn, talade till er om kärlek mellan makar, 

visade er ett anständigt sätt att arbeta, ömsesidig respekt och hjälpsamhet, uppmanade er att leva i 

fullkomlig gemenskap med Fadern och även i harmoni med naturen. 
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23 Trots detta kallades många och bara några få valdes ut. Tolv var de som jag gav fullheten av min 

visdom till. Jag gjorde dem ansvariga för det andra testamentet, för de läror som nästan alla gavs i bildlig 

mening, för mina otaliga liknelser, och allt detta präglades för alltid i människornas ande, så att varken tid 

eller skiftande öden skulle kunna radera det. 

24 Jag gav mod till dessa varelser så att ingenting skulle skrämma dem i den kamp som väntade dem, 

så att de skulle kunna trotsa de skriftlärda och höja sig över den mänskliga vetenskapen. Jag sade till mina 

lärjungar: "Jag lämnar er som herdar för människor, för den hjord som idag är utspridd och som måste 

förenas i ett enda hinder." Jag sa också till dem: "Bygg ett tempel", men när jag sa detta till dem menade 

jag inte tempel byggda av stenar, utan jag talade till dem om Anden, som är den lämpliga "platsen" för att 

bygga en bostad åt er Herre. Människan kan inte ens föreställa sig mitt tempel, för det är format av 

universum med alla dess varelser, och i det finns det sanna altaret, offret och ljuset. 

25 Mina lärjungars hjärta var förberett, kärlet var rent inuti och utvändigt och fullt av godhet, tro och 

hopp. Så de gav sig ut för att föra ut de goda nyheterna till mänskligheten. När de talade till sina kamrater 

efter min avresa sa de till dem: "Ni kan alla ta emot Herren; i hans ord finns Mästarens blod och kropp." 

26 Så talade de och jag guidade dem steg för steg. De visste hur man undervisar och hur man 

bekräftar sina ord med handling. Var de än befann sig var de i templet - vare sig de befann sig i öknen, i 

hemlandet eller i de olika länder som deras fot kom till. Deras mun var som en källa med kristallklart och 

uppfriskande vatten som renade folken. 

27 Liksom Jesus bar de varken krona, spira eller purpurfärgad mantel; de var ödmjuka. Jag sa till 

dem: "Var ödmjuka, var de sista var ni än går. Ge era medmänniskor allt som ni har fått av mig, dölj 

ingenting och se till att min säd förökar sig och når alla hjärtan." 

28 Mina lärjungar respekterade alltid människolivet, de vågade aldrig ta min plats som domare. De 

visste att de skulle överlåta en fråga, vare sig den var rättvis eller orättvis, till mig, för endast jag kunde 

lösa den på rätt sätt. De frågade inte människor varför de syndade, utan hade medkänsla och barmhärtighet 

med alla. 

29 Nu i den tredje tidsåldern, när mitt folk närmar sig slutet av min manifestation, förbereder jag nya 

lärjungar. Allt har skett enligt min vilja. Jag håller för närvarande på att bygga det oförstörbara templet i 

mina barns anda. 

30 Ge mig inga fler symboler och företräd mig inte längre i fysisk form. Jag lyssnar bara på och följer 

min inspiration. Detta är tillräckligt för att uppnå din förandlighet. 

31 Under denna tid har ni hört min röst på samma sätt som jag lät er höra den första gången, när jag 

fick människornas ande att darra. 

32 Nu ger jag er inte längre min undervisning genom Jesus, mitt inkarnerade Ord. Jag har talat till er 

genom mänskliga varelser, för nu är ni mer utvecklade och kan förstå mig och överföra mitt ord. 

33 Slutet på den här manifestationen är redan nära, för att sedan ta upp den igen i en högre form 

genom början av dialogen från ande till ande med er Skapare, som används av de högre andevarelser som 

bor tillsammans med mig. 

34 Frukta inte den dag då jag lämnar er, för jag kommer aldrig att vara långt borta från er. Efter min 

himmelsfärd i den andra tidsåldern visade jag mig för mina lärjungar, begränsad i form av Jesus, för att ge 

dem tröst. Idag vet du inte hur många dagar du inte kommer att känna mig, men i slutet av dem kommer 

du att se mig igen och du kommer att känna att jag inspirerar dig och att nya ord flödar till ditt sinne. Jag 

ber er bara att förenas, en kropp och en vilja, så att ni på detta sätt kan vara värdiga att nå målet. De tolv 

stammarna av det utvalda folket kommer att vara närvarande på denna dag (avsked), de tolv apostlarna 

kommer också att följa med er, så att ni kan känna er uppmuntrade av deras exempel. Liksom dem lämnar 

jag er som får bland hungriga vargar. Men jag kommer att vara med er i förföljelsen, i fängelset, i varje 

ögonblick när ni behöver mig. 

35 Jag kommer att skydda min säd. 

36 Ni måste fortfarande anstränga er mycket så att jag, när jag ser att kärlek, renhet och enkelhet råder 

bland mitt folk, kan lämna er som mänsklighetens mästare. Om de ber dig om instruktioner, ge dem dem 

dem; om de tystar dig, var tyst i ödmjukhet. Så alltid på era sätt som jag har lärt er. 

37 Älska dina medmänniskor så att du kan lägga grunden för fred och harmoni bland dem. 
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38 Människor, när kommer ni att bära frukt? Mycket tid har gått sedan jag lärde er, och fortfarande 

har apostlarna, som folket behöver så mycket för sitt andliga uppvaknande, inte kommit fram. 

39 Det är kort tid som ni har kvar för att höra mig, och det är nödvändigt att ni lär er mina lektioner så 

att det blir lättare för er att vittna om dem. 

40 Kom ihåg: När mitt ord till er har upphört beror det på ert exempel och era gärningar om många av 

de hjärtan som inte hade turen att höra mig vid denna manifestation kommer att vakna upp till tro och 

vända sig till mina gärningar. 

41 Jag ger er som exempel på dessa ord Saulus' omvändelse, som senare kallades Paulus, som helt 

och hållet ägnade sin kropp och sin ande åt att tjäna sin Herre. 

42 Paulus var inte en av de tolv apostlarna, han åt inte vid mitt bord och följde mig inte heller på mina 

vägar för att höra min undervisning. Han trodde inte på mig och såg inte heller med vänliga ögon på dem 

som följde mig. I hans hjärta fanns tanken att förstöra det frö som jag hade anförtrott mina lärjungar och 

som just hade börjat sprida sig. Men Paulus visste inte att han var en av mina. Han visste att Messias måste 

komma, och han trodde på det. Men han kunde inte föreställa sig att den ödmjuke Jesus skulle vara den 

utlovade frälsaren. Hans hjärta var fullt av världens stolthet och därför hade han inte känt Herrens närvaro. 

43 Saul hade rest sig mot sin frälsare. Han förföljde mina lärjungar och de människor som vände sig 

till dem för att höra mitt budskap från apostlarnas läppar. Och så överraskade jag honom när han skulle 

förfölja Mine. Jag rörde honom på den känsligaste platsen i hans hjärta och han kände genast igen mig 

eftersom hans ande väntade på mig. Det var därför han hörde min röst. 

44 Det var min vilja att denna allmänt kända man skulle omvändas på detta sätt, så att världen skulle 

få bevittna de överraskande gärningar han utförde på alla sina sätt och som skulle tjäna som en sporre till 

tro och förståelse. 

45 Varför gå igenom livet i detalj för denna man som från och med då ägnade sitt liv åt att älska sin 

nästa, inspirerad av kärleken till sin Mästare och hans gudomliga läror? 

46 Paulus var en av mitt ords största apostlar, hans vittnesbörd genomsyrades alltid av kärlek, 

uppriktighet, sanning och ljus. Hans tidigare materialism blev en mycket hög andlighet, hans hårdhet blev 

oändlig mildhet, och på så sätt blev förövaren av mina apostlar den mest ivriga såaren av mitt ord, den 

outtröttlige ambulerande predikanten som förde ut det gudomliga budskapet från sin Herre, som han levde 

för och som han vigde sitt liv åt, till olika nationer, provinser och byar. 

47 Här har ni, kära ni, ett vackert exempel på omvändelse och ett bevis på att människor, även om de 

ännu inte har hört mig, kan bli stora apostlar för mig. 

48 Idag säger jag till er: Var är mitt folk? Var finns de som är kloka i prövningar, modiga i strider och 

orubbliga i kamp? De är spridda över hela världen. Men jag ska få dem att ge sig iväg med min röst och 

förena dem andligt så att de kan gå före alla nationer. Men jag säger er att den idag kommer att bildas av 

män av alla raser som förstår karaktären av den allians som jag förväntar mig av alla människor. 

49 Detta folk skall vara modigt och våldsamt, men det skall inte ha några vapen för brödraskap eller 

krigsvagnar, och det skall inte heller sjunga sånger om förintelse. Dess fana ska vara fred, dess svärd 

sanning och dess sköld kärlek. 

50 Ingen kommer att kunna upptäcka var detta folk finns: det finns överallt. Dess fiender kommer att 

försöka förstöra den, men de kommer inte att kunna göra det, för ingenstans kommer de att finna den 

jordiskt förenad, eftersom dess enhet, dess ordning och dess harmoni kommer att vara andlig. 

51 Medan en Moses en gång frigjorde dem, ledde dem längs torra och ensamma stigar och fick dem 

att marschera genom de fientliga skaror som omgav dem tills han förde dem till det förlovade landets 

portar, kommer en Elia, som är osynlig men ändå påtaglig och närvarande, i dag att kalla folket till strid 

och visa dem ljusfyllda vägar för att med fasta och säkra steg föra dem till trösklarna till det hem som jag 

håller redo för er ande. 

52 Den andliga lag som tjänar som vägledning och ledare är samma lag som jag har stämplat in i sten 

och som uppenbarades för er på Sinai berg. Det andliga brödet som stöder det är detsamma som finns i det 

ord som ges till dig genom Jesus. Det ljus som ger den hopp och mod att aldrig mer avvika från 

sanningens väg kommer att vara den inspiration som kommer ner från oändligheten vid denna tidpunkt för 

att avslöja för den mänskliga anden allt som var okänt för den. 
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53 Den som visar framsteg i de förmågor som jag har gett honom, liksom i andliga gåvor, som också 

är en outtröttlig sökare av sanningen eller som älskar förandligande - sannerligen säger jag er att han 

kommer att bli en av detta folks soldater och att han kommer att höra sin Herres kallelse när han kallar 

honom till strid, och likaså när han kallar honom till fred. 

54 Är denna bild bara en vacker dröm för dig? 

55 När Mose talade till Israel i Egypten och förkunnade det utlovade landets välsignelser tvivlade 

folket, eftersom de hade vant sig vid att vara fastkedjade i slaveriets ok och slaveriets lidanden, så det 

verkade omöjligt för dem att det skulle finnas ett land med frihet och välbefinnande för dem. Ändå gav sig 

detta folk iväg och kom närmare och närmare det land som först bara verkade vara en vacker dröm för 

dem, tills de slutligen nådde fram till frukten av sin uthållighet och sin trofasthet. 

56 Föreställ er inte mig med krona och spira, utan se mig ödmjuk och enkel. 

57 Jag vill att ni ska ta till er kärnan i mitt ord, som är näring för varje själ. I den finner du livets bröd, 

den andliga glädjens vin och den sanna kärlekens frukt. 

58 Det är nödvändigt att ni, medan ni äter med mig vid detta bord av kärlek och förandligande, lär er 

att tala med mig och höra mig. För den här manifestationen som ni nu deltar i är bara tillfällig, och det är 

viktigt att ni lär er att samtala med mig andligt så att ni inte känner er övergivna, ensamma eller 

föräldralösa när ni inte längre hör min röst i den här formen. 

59 Uppfriska er själva i denna tid när ni får min kungörelse. Men glöm aldrig bort den dag som är 

bestämd enligt min vilja, då ni skall ta emot mitt ord för sista gången. 

60 Jag säger er detta: För dem som har blivit alltför vana vid min förkunnelse är den dag då de inte 

längre kan höra mig "döden", och de kommer då att utsättas för frestelsen att få en förkunnelse på otillåtna 

sätt som på något sätt kan fylla tomrummet i deras hjärta. Men mitt ljus kommer inte att finnas. 

61 Ni måste redan förstå att om denna förkunnelse inte hade något fast slut skulle ni aldrig kunna ta 

ett steg framåt, för ni skulle inte ha något intresse av att studera mitt ord eller anstränga er för en andlig 

dialog. Varför göra det när du kan höra detta ord dag efter dag och få denna tröst varje gång du ber om 

den? Men när undervisningen är slutförd och budskapet överlämnat kommer allt att vara annorlunda. Om 

ni vill känna er nära mig måste ni reflektera över allt som ert minne har bevarat, och om ni vill känna er 

starka måste ni ägna er åt ett verkligt andligt pliktutövande där ni blir fridens, ljusets, den helande 

balsamens och den kärleksfulla handlingens utsättare. 

62 För er skull kommer den tid då ni hör mig genom det mänskliga intellektuella organet att vara kort, 

för ni är så barnsliga och bräckliga att ni börjar vänja er vid min närvaro i denna form efter bara en kort tid 

då ni hör mig. Du känner inte längre den känsla som grep dig de första dagarna, och allt mindre upplever 

du den glädje, den lycka som du upplever när du lyssnar på mig - en lyckokänsla som till och med 

berövade dig sömnen många nätter vid tanken på att du skulle höra mig och i längtan efter att dagen och 

ögonblicket skulle komma igen när du skulle höra den röst som ibland verkade omöjlig för dig. 

63 "Är det verkligen sant", har ni frågat er själva i era hjärtan, "att jag kan höra min Herres röst? Är 

jag värdig att bevittna min Skapares manifestation genom detta underbara ord? O Mästare, vilken stor 

glädje Du har skänkt vår ande genom att låta oss höra Din Faderliga Röst, Ditt Ord som Mästare, Ditt 

Gudomliga Ord!" Ni tröttnade inte på att höra mig och ville inte missa ett enda ord och lyda alla mina 

instruktioner. Men tiden gick och det blev en vana för er att höra mig, och eftersom ni inte längre försökte 

fördjupa er började ni tröttna på mina ord, som ni fann monotona - "alltid samma, alltid samma" - utan att 

inse att det var ni som inte längre kom förberedda som under de första dagarna när ni närmade er andäktigt 

och fyllda av vördnad, förundran, tro, kärlek och ödmjukhet. 

64 Jag kan berätta för er att det inte har funnits ett enda hjärta som inte har blivit vanligt 

förekommande efter att ha hört mig under en tid, och därför säger jag er återigen att ni på grund av er 

mänskliga omognad och svaghet inte kan förbli orubbliga i förandligandet så länge, och det är bättre att 

jag begränsar tiden för mina manifestationer för er skull. För om jag inte gjorde det skulle ni alla så 

småningom inte känna någon respekt för det som har varit en nåd som er Mästare, i uppfyllelse av ett löfte 

från den andra eran, nu har gett er. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 158 
1 Min Andes gudomliga ljus ska vara bland er. 

2 Välkomna, älskade lärjungar, ni som rusar som lydiga får på den gode herdens kallelse. Om någon 

skulle våga bryta sig ut ur cirkeln efter att redan ha varit med i hindret, kommer jag att lämna resten i god 

vård för att leta efter den förlorade. Ty det är inte min vilja att (ens) ett av mina får skall gå förlorat. 

3 Jag vakar över alla och ger min frid till era hjärtan och ljus till era sinnen så att ni kan följa den 

goda vägen. Men om du en gång lämnar den och glömmer honom som gav allt för att rädda dig och som 

du levde med och i vars värme du fann tröst, säger jag dig i sanning: Min hjälpande kärlek kommer att 

följa dig överallt och min röst kommer att ropa till dig oavbrutet genom ditt samvete. Du kan inte gå vilse. 

Jag har klargjort för er vilken lag ni ska följa. Ni kan inte lura er själva eftersom ni har ett samvete som 

bedömer alla era handlingar korrekt, som talar om för er vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet. Vet 

att om du inte lyssnar på dess råd kommer dina handlingar att anklaga dig. Jag säger det igen: Lär känna er 

själva så att ni kan lära känna era medmänniskor. 

4 Förbered er så att ni kan bli starka, för mina nya apostlar ska inte vara svaga och de ska inte heller 

falla ihop på vägen efter några få steg. De ska ha tillräcklig styrka för att visa att de kan inge människor 

förtroende och leda dem genom sitt exempel, sitt ord och sitt sätt att tänka. 

5 Ni har alla förmågor att vara sanna guider för hjärtan och själar i framtiden, och även de 

obestämda varelser som lever i ett stört själsligt tillstånd kommer ni att kunna befria dem från sitt mörker 

genom att leda dem till ljuset. 

6 Denna uppgift är svår, men jag gör den begriplig för er genom varje röstbärare. 

7 Om någon avviker från vägen på grund av bristande förståelse för mitt verk, kommer jag att kalla 

honom på nytt för att få honom att inse att den som har ingått ett förbund med Gud inte får ta några steg 

bakåt på sin utvecklingsväg. Jag talar till din ande, för vilken allt var höljt i mörker innan den kände igen 

mig. Men eftersom Fadern gav sig till känna på sin väg, övertygade han sig själv om den gudomliga 

Andens omsorg och kärlek, som begränsade sig själv i tre tidsperioder, i tre olika men perfekta 

uppenbarelsefaser, för att göra sig begriplig för människans ande. 

8 Vissa vill söka sanningen på andra sätt. Till dem säger jag: Om ni har goda skäl att söka, gör det, 

men sök på rätt sätt. Andra känner att de är i Faderns familj, utan vars närvaro de inte längre kan leva. 

9 Ingen kommer att kunna skydda dig som jag kan, ingen kommer att resa dig upp igen med så 

mycket kärlek när du har fallit på vägen. Jag är den enda som kommer att lysa upp din livsväg. Kom till 

mig, mina älskade, så som jag kommer till er, med inre förhöjning, kärlek och uppriktighet. Låt alla dina 

handlingar genomsyras av andlighet, då kommer du att uppleva en överväldigande lycka. 

10 Det kommer att bli år av prövningar, men mitt i dem måste du fullfölja ditt uppdrag. Det uppdraget 

kommer att vara att hjälpa era lidande medmänniskor och samtidigt glömma er själva. 

11 Bli inte förnärmad om din nation bedöms av andra som andra klassens. Visa att ni alla är lika i min 

kärleks ögon och under min lag. Låt er ande återspeglas obehindrat i era verk, och låt undervisning och 

upplysning komma från era sinnen när det gäller människornas misstag i deras olika ideologier. 

12 Jag vill att ni ska fundera över allt jag har sagt till er, så att ni kan hålla denna instruktion i minnet 

och genom den bli starka på er väg. 

13 Jag visar er ingen annan väg i denna tid, och jag kan säga till er, som vid andra gången i Salomos 

tempel: "Jag har inte kommit för att avskaffa lagen, utan för att uppfylla den." Jag såg nämligen att 

laglärarna inte förstod det, och därför tolkade de mitt ord illa. 

14 Jag, Ordet, blev människa i Jesus för att lära människorna en lära om kärlek och rättfärdighet som 

kom från den lag som Fadern gav till mänskligheten i gångna tider. Och den undervisning om 

förandligande som jag avslöjar för er i denna tid är för att visa er hur ni ska följa Kristi undervisning, så att 

anden kan bestiga kunskapens och den andliga sanningens toppar. 

15 Mänskligheten är andligt uppdelad i religioner, sekter, doktriner och ideologier. Men jag kommer 

att bevisa kraften i mitt ord genom att förena dem, även om jag redan har berättat för er att världen 

kommer att renas och själar kommer att darra som skogarna vid en orkan innan detta händer. Vakta, för 
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även om du är okänd och oansenlig så har du ljuset som kan befria dem som vandrar i mörkret som blinda 

från mörkret och visa dem en ljus horisont och en bättre framtid. 

16 Var inte längre traditionsbärare och fantasifulla riter. Praktisera mitt ord med ett rent sinne, för jag 

har sagt er att det kommer att bli den andliga länken som förenar folk och raser, eftersom mitt kärleksord 

är en universell lag. 

17 Av kärlek till er och för att ni ska förstå i vilken grad jag gör er värdiga för mig, gör jag mig själv 

känd genom ert intellekt. Men den tid kommer när denna form av manifestation inte längre är nödvändig, 

och då kommer kraften i din inre upphöjning att föra din ande nära Fadern, så att du kan höra hans 

"gudomliga konsert" som först och främst säger till dig: "Älska varandra". 

18 I dag säger jag till er: "Kom till mig och ni kommer att finna frid." Jag har skapat dessa 

samlingsplatser här så att de kan bli som träd som ger er skugga och under vilka ni hör mitt ord. Under den 

andra epoken har ni hört mig i dalarna, vid flodernas stränder och på bergstopparna. I naturens tempel blev 

du inspirerad och hade gemenskap med mig. I dag ska ni också besöka dessa platser och där, långt från 

den värld som syndar och förnekar mig, kommer ni att känna den rena atmosfären genomsyrad av 

livskraft, där allt talar om mig. När din ande sedan är fri och ensam kommer den att förenas med Fadern i 

perfekt gemenskap. 

19 Många själar söker mig i olika religioner, sekter och filosofier, och de har bett mig om ljus för att 

hitta den sanna, den kortaste vägen. Men de vet inte att jag manifesterar mig i denna nation, i denna form 

som ni känner till. Jag leder er alla till Ljuset, för min kärlek känner inga raser eller nationer. Ni som hör 

mig - arbeta på er själva, förvandla er själva så att ni kan bli mina redskap i arbetet med kärlek, fred och 

andens uppåtgående utveckling. 

20 Från dig skall det profetiska ordet utgå, ordet som helar och tröstar. Vill du tjäna mänskligheten? 

De grundläggande lagarna som jag har gett er är kärleken till den som skapade er och kärleken till 

varandra. Alla dygder har sitt ursprung i kärleken till Gud och sin nästa. 

21 Ni har alla kommit ut ur mig med lika stora talanger. Jag har inte gynnat vissa framför andra. Varje 

ande har förmågor och gåvor för att uppnå sin egen höjning. 

22 Var stark, acceptera din försoning och samarbeta i arbetet under den tredje eran så att du kan 

uppleva upprättandet av mitt rike i människans ande. Stig upp så att ni kan leva i högre världar än den här, 

där det inte finns några lidanden, tills ni har fulländat er själva och kommit till mig. Även om denna 

jordiska värld fortfarande ger så många tillfredsställelser och innehåller skönhet och nåd - tänk på det 

andliga livet som väntar dig och närma dig det redan i dag. Jag kommer att ge er möjlighet att från denna 

jordiska dal, genom ansikten, skåda det underbara livet fullt av fred, kärlek och harmoni. 

23 Jag säger er återigen att i mig kommer hela mänskligheten att bli frälst. Det blod som utgöts på 

Golgata är liv för varje ande. Men det är inte blodet i sig självt, eftersom det föll ner i jordens stoft, utan 

den gudomliga kärleken som symboliseras i det. När jag talar till er om mitt blod vet ni nu vad det är och 

vad det betyder. 

24 Många människor har utgjutit sitt blod i Herrens tjänst och av kärlek till sina bröder, men detta har 

inte förkroppsligat den gudomliga kärleken, utan endast den andliga, mänskliga kärleken. 

25 Jesu blod förkroppsligar dock den gudomliga kärleken, för det finns ingen fläck i honom alls. Det 

fanns aldrig någon synd hos Mästaren, och han gav er sitt blod till sista droppen för att få er att förstå att 

Gud är allt för sina skapade varelser, att han ger sig själv till dem helt och hållet, utan förbehåll, eftersom 

han älskar dem oändligt. 

26 Om jordens stoft absorberade den vätska som var liv i Mästarens kropp, var det för att ni skulle 

förstå att min undervisning, genom den gudomliga bevattningen, med sin kärlek, visdom och rättvisa, 

måste göra människornas liv fruktbart. 

27 Världen - som är otrogen och skeptisk till Mästarens ord och exempel - bekämpar min 

undervisning och säger att trots att Jesus utgöt sitt blod för att rädda människorna från synden har världen 

inte blivit räddad, att den syndar mer varje dag trots att den är mer utvecklad. 

28 Var finns kraften i det frälsningsblodet, frågar folk, medan de som borde visa de verkliga 

grundläggande idéerna i min undervisning inte kan besvara frågorna från dem som hungrar efter ljus och 

törstar efter kunskap om sanningen på ett tillfredsställande sätt. 
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29 Jag säger er att i denna tid har frågorna från dem som inte vet mer djup och innehåll än svaren och 

förklaringarna från dem som påstår sig veta sanningen. Men jag har kommit för att tala till er på nytt, och 

här är mitt ord för dem som tror att det blodet verkligen ledde till att syndare räddades inför den 

gudomliga rättvisan - alla de som var förlorade och dömda till sträng bestraffning. Jag säger till er: Om 

Fadern, som känner alla ting, hade trott att människorna inte gradvis skulle använda sig av och förstå all 

den undervisning som Jesus gav dem i sina ord och gärningar - då skulle han sannerligen aldrig ha sänt 

honom, för Skaparen har aldrig gjort något onödigt - inget som inte var avsett att bära frukt. Men om han 

sände honom för att födas, växa upp, lida och dö bland människorna, så var det för att han visste att 

Mästarens strålande och fruktbara liv genom sina gärningar skulle spåra en outplånlig väg, ett oförstörbart 

spår, så att alla hans barn skulle kunna finna den väg som skulle leda dem till sann kärlek och som, genom 

att följa hans undervisning, skulle leda dem till hemmet där deras Skapare väntar på dem. 

30 Han visste också att detta blod, som vittnar om renhet, om oändlig kärlek, och som utgjordes till 

sista droppen, skulle lära människorna att med tro på sin Skapare fullgöra den uppgift som kommer att 

lyfta dem upp till det förlovade landet, där de kommer att kunna erbjuda Mig fullgörandet av sin uppgift 

och sedan säga: "Herre, allt är fullbordat. " 

31 Nu kan jag säga er att den timme då mitt blod utgöts på korset inte var den timme som angav 

timmen för människans frälsning. Mitt blod förblev närvarande här i världen, levande, färskt och 

markerade med det blodiga spåret av Min lidelse vägen till din försoning, som kommer att göra det möjligt 

för dig att nå det hem som din Fader har lovat dig. 

32 Jag har sagt till er: Jag är livets källa, kom och rena er från era fläckar så att ni kan gå fria och hela 

till er Fader och Skapare. 

33 Min källa består av kärlek och är outtömlig och gränslös. Det är vad min blodsutgjutning vid den 

tidpunkten vill berätta för dig. Det förseglade mitt ord, det bekräftade min undervisning. 

34 Till och med i öknen, när jag anförtrodde mitt folk min lag, gav jag dem en symbol: manna. 

35 I denna tid har ni ett annat manna; det är inte detsamma som det som gav människorna fysisk 

näring. Ni har också mitt blod, även om det inte är det som flödade ur Jesu sår. 

36 Jag är i anden och ni hör mig för närvarande som en andlig varelse. Ni ger er näring till mitt ord, 

som är det eviga livets bröd, och ni renar er genom att praktisera mina läror. Förstå nu att för att uppnå din 

frälsning måste du också bidra med din del, vilket är kärlek och hjälpsamhet mot dina medmänniskor. 

37 Jag har gett dig mitt blod; ta emot det på ett rätt sätt. Om enbart det faktum att jag gav er den var 

tillräckligt för att erhålla frälsning - sannerligen säger jag er - då skulle redan ingen synda, då skulle jorden 

inte längre vara nödvändig för försoningen av synder, för då skulle alla människor redan bo i himmelriket. 

38 Jag vill att ni ska göra er värda att komma till Herren genom era egna förtjänster, för som 

medvetna varelser förtjänar ni den oändliga nåden, den outsägliga lyckan att ha kommit till Faderns barm, 

eftersom ni har älskat honom och eftersom ni också har älskat hans skapade varelser som är era bröder och 

systrar. 

39 På mina meriter hittade du dina. De kommer att visa dig vägen, leda dig till andens högsta höjd, dit 

där ljuset, freden och det sanna livet finns. 

40 Här är Mästaren som ger ljus till ditt sinne med sina gudomliga lärdomar, för du befinner dig i 

Ljusets tid. 

41 Ni skyndar er att följa min kallelse och visa lydnad mot min lag eftersom ni har upptäckt att ni kan 

stå inför er Herre genom att praktisera den. Det är kärlekens universella lag som mänskligheten kommer 

att känna till och leva. Den kommer att förändra världens ansikte genom att förvandla de instabila 

människorna till människor med hög moral. 

42 Jag använder mig själv av syndare och använder deras vilja till förnyelse för att ge exempel till 

världen. Bli inte förvånade över att jag gör mig känd genom syndaren, eftersom jag inte ser på hans synd 

utan på hans längtan efter frälsning. 

43 När ni tänker på att jag finns till och med i naturens minsta varelser, hur skulle jag då kunna 

förneka er och skilja mig från er bara för att ni har brister i er själva, eftersom det är just då som ni behöver 

mig mest? 
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44 Jag är livet och är i allt, därför kan ingenting dö. Tänk djupt så att du inte är bunden till 

uttrycksformen. Tyst dina sinnen och upptäck mig i ordets kärna. 

45 Jag vill att du ska känna igen andens förmågor redan nu, medan du fortfarande är inkarnerad, så att 

du vet hur du ska älska mig och att din dyrkan av Gud kommer att vara värdig mig. På så sätt kommer du 

att känna mig inom dig och utanför dig. 

46 Det finns många läror, religioner och sekter. Alla strävar efter att söka mig, men jag säger er: Den 

väg som alla kan finna mig på är den väg som få söker mig på: kärlekens väg, som innebär sanning, 

hjälpsamhet och uppstigning. 

47 Jag använder allt mindre allegorier och liknelser, för det är dags att ni förstår mig utifrån detta 

enkla och enkla ord. Det är ännu inte ljuset från din tro som lyser upp din väg, även om det borde vara så. 

Det är upplysningen från mina uppenbarelser och mysterier som gör att du kan skilja gott från ont. Men 

trons ljus kommer fortfarande att tändas inom dig och få dig att se klart och tydligt. Kom ihåg att jag har 

sagt att du måste rädda många av dina medmänniskor. Frukta inte framtiden, framtiden är jag, och i den 

kommer ni att finna mig också. 

48 Vem bättre än ni kan förstå och lindra era medmänniskors lidanden, eftersom dessa lidanden är 

samma lidanden som ni förde inför mig och som ni nu renar er från? Jag lämnar er förberedda som en tröst 

för de drabbade hjärtan. 

49 Tänk på hur jag har hjälpt dig att förstå och utföra det svåra uppdrag som du har fått från din Fader 

i evighet. 

50 Var inte rädda, för om ni tror på mig och litar på mig, kommer ni att hålla ut. Kom ihåg den där 

mannen som närmade sig mig i Andra gången och sa till mig: "Herre, jag tror på dig och ber dig att ge min 

far som är döende hälsa. Jag vet att om du säger det så kommer han att bli frisk." När Mästaren såg så 

mycket tro hos den mannen sade han till honom: "Gå, och när du kommer hem till ditt hus ska din far 

möta dig i god hälsa." Och så skedde det. 

51 Så skall er tro vara enligt min vilja, men när ni upplever miraklet skall ni vända er till Fadern för 

att tacka honom. 

52 Ni känner varken till fred eller sann kärlek, men jag vill att ni ska känna min fred och bära min 

kärlek i era hjärtan. 

53 Alla ni som vill ha ett bättre liv, alla ni som lever plågade av den förvirring som råder i världen - 

förenas i bön så att ni lite efter lite kan dra min fred till jorden. Försök att omsätta min undervisning i 

praktiken så att mitt ord kan få er att känna hur kärleken börjar komma in i hjärtan på nytt. Förbered er på 

att mitt rike ska komma bland er, var budbärare och föregångare för min fred. 

54 Ondskan, som är summan av alla mänskliga synder, laster och okunnighet, har länge styrt över 

människorna. Men det är min vilja att de nu själva ska förstöra denna kraft. Jag ska hjälpa dem och ge dem 

mitt svärd så att de kan besegra ondskan med det. Denna makt kommer att falla helt och hållet sönder, 

dess inflytande kommer att förkastas av alla hjärtan; deras röster kommer inte att höras och deras 

viskningar kommer inte längre att bli hörda. Själen kommer att frigöra sig och stå över synden, kroppen 

kommer slutligen att böja sig och tygla passionerna. 

55 Erfarenhet, övertygelse, kunskap och balans, som frukter av människans andliga utveckling, 

kommer att bli den bördiga jord på vilken mitt frö kommer att falla. 

56 Jag kommer att regera då, men det kommer att ske i era hjärtan. Ni kommer att få beordra fred 

bland folken och jag kommer att inspirera er från oändligheten. Rasisskillnaderna kommer gradvis att 

försvinna. Svårigheter som hittills ansetts oöverkomliga kommer så småningom att övervinnas av 

förnuftet. Rättvisa och gott omdöme kommer att komma till uttryck i människornas gärningar, och varje 

människa kommer att leva vaksamt så att världsfreden inte störs. 

57 Bitterheten och smärtan kommer att lämna ett outplånligt minne i själarna, och denna smärta, detta 

minne kommer att vara som ett spöke som människor kommer att frukta, precis som de har fruktat döden 

fram till idag. 

58 Men mänskligheten vill ha fler prövningar, och de kommer att komma. Från dessa besök kommer 

många hjärtan att bli rena och många själar fria. Idéernas krig, som ni ännu inte har utstått, måste bryta ut 

och spridas, så att de som sover kan vakna och de som stagnerar kan lämna sina väl upptrampade spår och 
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gå vidare på vägen mot gottgörelse. Mitt namn och mitt ord kommer att användas som vapen och med 

dem kommer människor att skada sig själva. Men jag säger er att det varken är mitt namn eller mitt ord 

som kommer att skada eller "döda", utan det kommer att vara avsikterna med vilka människor använder 

dem. 

59 Slutligen kommer ni alla att bli överväldigade av min undervisning, av min kärlek, för från mitt 

ord kommer det ljus som världen behöver för att tro, veta och bli frälst att flöda. 

60 Arbeta med er själva, för ansvaret för dem som har tagit emot mitt ord i denna tid är mycket stort. 

61 Märkligt nog framträder allt det som pågår bland er vid denna tid: män och kvinnor känner hur 

deras slumrande andliga gåvor vaknar, de hör röster från det hinsides, har andliga visioner och profetiska 

drömmar, darrar under inflytande av okända krafter, känner hur deras tidigare tunga sinnen klarnar och 

kan förstå djupa lärdomar. De ordlösa solar sig i inspirationens ljus, de besatta befriar sig från sin börda 

och upptäcker att de har gåvan att kommunicera med den andliga världen. Herrens röst hörs av de mest 

förberedda, andra utför mirakel med de sjuka som de återställer på grund av gudomlig barmhärtighet. 

62 Inför alla dessa mirakel blev det jubel bland alla dessa skaror som trodde att de hade övergivits av 

min hjälpande kärlek, och plötsligt upptäckte de att deras ande var full av gåvor. För länge sedan 

tillkännagavs det för er genom en profets mun att denna tid skulle komma. 

63 Den tid har kommit som Joel meddelade er. Men jag måste påpeka för er att de andegåvor som ni 

nu har sett växa fram ur er varelse inte gavs till er först nu. De har genomgått en omvandling tillsammans 

med er sedan början av er andes existens, och nu, i denna tid, har jag skickat er till Jorden för att skörda 

frukterna av er utveckling. 

64 Elias' ande kom för att inviga denna era genom att beröra människans sinnesorgan med den 

ljusstråle som finns i henne - en dörr genom vilken mitt ljus senare skulle strömma in som ett ord för att ge 

människor detaljerade instruktioner och lämna mitt ord som ett testamente och en väg in i en ny era. 

65 Elia var den förste som lät sig höras genom det mänskliga språkröret för att förkunna för er 

närheten till min andliga närvaro bland er, och han kommer också att förbli er andliga herde efter att min 

förkunnelse har upphört. Elia måste fortsätta att vägleda dig eftersom du inte kan förstå allt jag lär dig på 

egen hand. 

66 Elia kommer att återupprätta den sanna innebörden av den undervisning som jag har gett er sedan 

de första tiderna. Han kommer att upplysa dig så att du hittar den sanna tolkningen av mina uppenbarelser. 

Han kommer att beröra varje sinne och hjärta för att väcka dem till ljuset av denna nya gryning. Han 

kommer också att rena dig från alla fläckar och missfärgningar som du har lagt till de andliga gåvor som 

manifesterats genom dig. För ni ska inte tro att ni har handlat på ett perfekt sätt och att allt ert arbete har 

varit i enlighet med sanningen. 

67 Jag har angivit år 1950 för er som slutet på denna form av manifestation genom det mänskliga 

intellektet. Men det kommer inte att innebära slutet på utvecklingen av de olika gåvor som du har, utan 

tvärtom, efter det kommer din ande, inför avsaknaden av mitt ord, att söka mitt ljus, min närvaro och min 

inspiration, den kommer att anstränga sig för att få dem, och på så sätt kommer den att förkovra sig mer 

och mer för varje dag. 

68 Bär vittnesbörd om mig genom dina förmågor genom att använda dem för att utöva dygd, för 

andliga framsteg, för att skapa fred för dina medmänniskor. Se upp, för ett ögonblick av svaghet, ett 

förhastat steg, en prövning som får dig att snubbla, kan leda dig bort från den rätta vägen, från sanningens 

smala väg, och få dig att gå in på stigar som bara är skenbart ljus och som för dig allt längre bort från att 

fullgöra din plikt. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 159 
1 Ni stora skaror, er ande är full av glädje eftersom ni har fått nåden att skåda gryningen av den nya 

era som profeterna och Herren, er Gud, har förkunnat för er. Var uppmärksam på allt som händer i 

världen, för jag avslöjar mig inte bara för dig. 

2 Jag har drabbat människor i deras materialism så att de kan bli medvetna om den tid de lever i och 

inse att många händelser är gudomliga tecken som de har betraktat med likgiltiga ögon eftersom de 

tillskrivit dem andra orsaker. 

3 Förr i tiden fanns det epoker då Guds folk kunde tolka allt som hände runt omkring dem andligt, 

eftersom de var människor som levde i min lag, som älskade mig och levde ett enkelt och dygdigt liv. 

Hjärtats strängar var fortfarande känsliga, precis som hans ande. Dessa människor levde i ständig andlig 

gemenskap med sin Herre. De hörde sin Skapares mänskliga röst och kunde ta emot meddelanden från den 

andliga världen, från de varelser som de kallade änglar. Och i nattens tystnad, i sitt hjärtas frid och genom 

drömmarnas gåva fick den budskap, instruktioner och profetior som den trodde på och lydde. 

4 Gud fanns inte bara på deras läppar, han bodde också i deras hjärtan. Lagen var inte bara något 

som var skrivet för dem, utan den levdes av folket. Det var naturligt att deras tillvaro var full av mirakel 

som ni inte längre upplever nu. 

5 Detta är de exempel på undervisning som är värda att tas som förebilder, som människor har 

skrivit ner med sina liv och som ska vara vägen och säden för de generationer som har kommit efter dem. 

6 Förstå: Om dessa människor, på grund av sin enkelhet och (inre) upphöjdhet, kände det andliga 

omkring sig, är det naturligt att materialismen och bristen på tro hos människorna i denna tid nu har 

avlägsnat dem från dessa manifestationer. Men jag säger er att det nu räcker med det eländiga, 

ofruktsamma och eländiga liv som denna mänsklighet lever; att jag därför har sökt upp er, slagit på hjärtat 

hos dem som sover, återställt synen för de blinda som inte kan se sanningen och rör vid människornas 

dolda strängar för att göra dem mottagliga för min närvaro. 

7 Tror du att denna vetenskapliga och materialistiska värld knappast känner någon som helst tendens 

till förandligande? Jag säger er att det inte finns något svårt med det, för min makt är obegränsad. Inre 

förhöjning, tro, ljus och godhet är en mer tvingande nödvändighet för själen än vad mat, dryck och sömn 

är för kroppen. 

8 Även om andens gåvor, förmågor och egenskaper har legat i dvala under en lång tid kommer de att 

vakna upp på min kallelse och få förandligandet att återvända till människorna med alla dess under och 

uppenbarelser, som kommer att vara större än de tidigare, eftersom ni nu har bättre möjligheter att förstå 

dem. 

9 Jag måste säga till människorna i denna tid och i de kommande tiderna att de inte ska förvänta sig 

att se samma tecken eller manifestationer som människorna i den första eran såg, för ni måste förstå att ni 

nu lever i en ny tidsålder, att ni har vandrat och utvecklats tillräckligt för att förstå, förstå och känna på ett 

helt annat sätt. Be därför inte om yttre tecken som bara imponerar på dina sinnen för att basera din tro på 

dem. Jag har oändliga tecken, uppenbarelser och mirakel i beredskap för dig, som du kommer att se mer 

med din andliga blick än med din materiella kropps. 

10 Studera och utforska vad historien berättar för er, men förstå att idag är en annan tid, att ni lever i 

en annan tidsålder, och att precis som er ande har en större utveckling än på den tiden, så är den form i 

vilken jag ger er Mina läror idag inte densamma, även om dess innebörd är densamma och evigt giltig. 

11 Den här dagen när ni har väntat på er Mästare med en bön, kommer jag verkligen ner till era 

hjärtan. Ta emot mig där, människor, för jag tar emot er i min Faderliga Ande. 

12 Jag finner frid i din själ och harmoni i dina känslor. Denna frid sprider sig genom din varelse och 

denna inre förberedelse inbjuder min Ande att komma ner i sin gudomliga utstrålning. Ha alla dina 

förmågor redo så att du kan förstå min undervisning fullt ut. 

13 Jag talar till er i detta ögonblick inte om de fysiska sinnena, utan om andens sinnen som länge har 

funnits inom er, men som ni inte har förstått, för ni accepterar bara de yttre formerna och förkastar den 

andliga essensen. 
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14 Ni närmar er det oförstörbara livet och jag säger till er: Du är fortfarande omogen, för ditt kötts 

böjelser är ännu inte i harmoni med din ande. Men jag har gett dig styrka och mod så att du kan övervinna 

dina instinkter genom meditation och bön. 

15 Mitt ord som överförs genom röstbäraren har blivit allt tydligare, djupare och fullkomligare, vilket 

har fått förhärdade hjärtan att bli ödmjuka och ädla. 

16 Vem har inte upplevt sitt "Golgata" och vem har inte lidit i livet? - Ingen, för ni bär alla ett kors när 

ni följer Kristus. Jag ser att ni lever hängivet och lydigt utan att göra uppror mot naturlagarna eller 

naturkrafterna, och när jag såg att ni inte bröt mot dessa lagar sa jag till er: Ni är värdiga Fadern och 

Mästaren, och ni har nu förstått att det inte är offrandet av den jordiska kroppen som ni ska hylla Skaparen 

med, för ni har förstått det rätta sättet att förhärliga honom med Anden, så att ni inte längre är hedningar. 

17 Du lever på jorden och måste använda dig av naturens element för att kunna leva. Men eftersom 

alla är underställda en lag bör du bara använda dem inom ramen för denna lag. På så sätt ger du din ande 

det som är dess eget och din kropp det som motsvarar den. Jag förnekar er ingenting, för ingenting strider 

mot mina gudomliga råd, men använd allt med måtta. 

18 Om du känner till Faderns lag har du inget att frukta, för du kommer att veta hur du ska använda 

det som är ditt inom min lag. 

19 Uppfyll det som mitt ord säger att ni ska göra, för jag ska göra er till ett folk av fred och framsteg, 

för ni är det folk som jag söker. Du är Israel, och i dig finns Levi, som jag har renat för att tjäna mig i 

denna tid. 

20 I den första tidsåldern smorde Fadern Levi så att det från honom skulle komma ut tjänare för Guds 

dyrkan och de skulle bli förmedlare av min inspiration och min lag. Därför ser ni att jag till och med bland 

nykomlingarna söker mina tjänare - de som måste åka till andra nationer för att fullfölja mitt uppdrag. 

Detta kommer att ske efter 1950, för mitt arbete kommer att erkännas över hela världen. 

21 I dag är ni fortfarande nyfikna studenter eftersom ni inser att ni ännu inte kan betrakta er själva 

som mästare, och därför skyndar ni er att höra ordet från honom som vet allt. 

22 Förbered din ande, ditt hjärta och ditt sinne så kommer ni så småningom att bli mästare och njuta 

av era lärjungar. 

23 Jag tar emot din bön där du ber mig att ge dig min nåd för att du ska kunna förstå mitt ord. 

24 Se, jag talar inte alltid till er i liknelser, utan jag gör det med all tydlighet så att ni kan förstå. 

25 Ge näring och stärk din ande i min undervisning så att den kan utvecklas. 

26 Mästarens undervisning börjar alltid på samma sätt eftersom den innehåller samma kärlek. Den 

börjar med kärlek och slutar med barmhärtighet, två ord som all min undervisning är innefattad i. Det är 

dessa höga känslor som ger själen styrka att nå ljusets och sanningens områden. 

27 Inse det sätt på vilket jag gradvis leder er till att förstå och uppfylla Min Vilja - inte som en 

befallning, för jag, som oändlig Visdom, vet att från er själva kommer viljan att födas att lyda Min Lag när 

jag inspirerar och väcker er till kärlek. Min kärlek upplyser dig och gör dig fri. Min omtänksamma kärlek 

visar dig bara vägen till perfektion som du bör ta. Den väg som jag så ofta talar till er om är den som leder 

bortom den fysiska döden; för ni ska alltid vara förberedda för det ögonblicket av övergång. Säger inte din 

intuition eller din ande dig att det finns något som överlever den jordbundna kroppen, och att detta är 

anden? Jag har alltid undervisat er på detta sätt och förberett er för att passera detta vägskäl, så att er ande 

inte blir överraskad eller störd inför oändligheten när den övergår från världens förgängliga liv till det 

andliga hem där det eviga livet finns. 

28 Din uppgift är bara att uppfylla ditt öde här; sedan lovar jag dig, för att du uppfyller dina uppgifter 

och plikter, en lycklig tillvaro i det andliga livet. När detta sker kommer ni inte längre att smutsa ner er i 

den här världens ondska. Din ande kommer inte längre att förmörkas av den jordiska kroppens låga 

passioner. 

29 Sannerligen säger jag er: För att du ska kunna uppnå fullständig renhet måste din själ fortfarande 

rena sig själv i hög grad, i den här världen och i den andliga. 

30 Så ofta som det är nödvändigt för er att göra det måste ni återvända till den här planeten, och ju 

oftare ni missar de möjligheter som er Fader ger er, desto mer kommer ni att fördröja ert slutliga inträde i 

det sanna livet och förlänga er vistelse i tårarnas dal. 
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31 Varje själ måste visa framstegen och frukterna av sin utveckling under varje jordisk existens 

genom att ta ett fast steg framåt varje gång. 

32 Var medveten om att det enda goda som gynnar ens egen välfärd är det som görs av sann kärlek 

och barmhärtighet för andra, och det osjälviskt. 

33 När en själ blir lydig och hängiven sin Herres vilja gör den det för att den litar på honom. Den 

motsätter sig inte att lämna en jordisk kropp och återvända till det bortomliggande för att den inte fruktar 

sin dom, och den motsätter sig inte heller att återvända till jorden där faror och frestelser väntar den för att 

den vet att den kommer att komma renare ut ur denna renande smältdegel. 

34 Den som besegrar de frestelser som kommer till honom utifrån och inifrån honom själv kommer att 

kallas av andra för en upplyst och utvald av Herren. Dessutom kommer han att ha en andevarelse eller en 

ljusängel vid sin sida som kommer att vakta honom, och tillsammans kommer de att arbeta tills min vilja 

är fullbordad. 

35 Bli därför inte oroliga om dina ögon inte ser att dessa profetior uppfylls i detta liv. Jag kommer att 

ge din ande möjlighet att inte bara se utan även skörda den frukt som den har sått tidigare, oavsett om det 

är för en kort eller lång tid sedan. 

36 Kontroversens tid kommer när människor kommer att visa upp sin intelligens och vältalighet, 

vilket kommer att leda dem till skryt och fåfänga. Återigen kommer mitt ord om den andra tidsåldern att 

diskuteras, och de olika tolkningarna av det kommer också att debatteras. Sannerligen säger jag er: ur 

denna virvelvind kommer ljuset att bryta fram, många slöjor kommer att slitas sönder och hyckleriet 

kommer att krossas av sanningen. 

37 Det är min gudomliga önskan att människor ska nå fram till en förening av sina idéer och andliga 

former av dyrkan, för jag har något i beredskap för dem när detta sker. 

38 Studera mina läror, gör dem till dina egna och lev dem så att du inte har något att frukta från de 

världsliga kloka, vetenskapsmännen och de skriftlärda. 

39 Be att oändlig visdom ska flöda ur din mun. 

40 Människor, är ni rädda för att komma in i min närvaro och finna mig som domare? Sannerligen 

säger jag er att jag är fullkomlig som domare, och därför behöver ni inte frukta någon orättvisa från min 

sida. 

41 Det räcker med att påminna er om fallet med den äktenskapsbrytande kvinnan som hennes domare 

redan hade dömt. Hon förblev orörd tack vare Kristi ord, samma som talar till dig just nu. 

42 Jag kan inte ge dig en dom som är tyngre än vikten av dina överträdelser. Därför säger jag er att ni 

inte har något att frukta från mig, utan från er själva. 

43 Jag ensam känner till allvaret, storheten och betydelsen av era överträdelser. Människor är ständigt 

imponerade av det yttre, eftersom de inte kan se in i sina grannars hjärtan. Jag, å andra sidan, ser in i 

hjärtan och kan säga att människor har kommit till mig som har anklagat sig själva för allvarliga 

överträdelser och som var fulla av ånger för att de hade förolämpat mig, men jag har funnit dem rena. 

Däremot har andra kommit och sagt till mig att de aldrig har gjort någon ond mot någon, men jag visste att 

de ljög. För även om deras händer inte har besudlat sig med sin nästas blod, har blodet från deras offer, 

vars liv de hade beordrat att tas, runnit ner på deras själar. De är de som kastar stenen och döljer sin hand. 

När jag har uttalat orden "fegis", "falsk" eller "förrädare" i min proklamation har hela deras väsen darrat, 

och ofta har de avlägsnat sig från min lektion för att de kände att en blick vilade på dem som styrde den. 

44 Eftersom den mänskliga rättvisan är ofullkomlig är era fängelser fulla av offer och 

avrättningsplatserna har fläckats av de oskyldigas blod. Åh, hur många brottslingar ser jag som åtnjuter 

frihet och respekt i världen, och hur många korrupta har ni rest monument för att hedra deras minne! 

45 Om ni kunde se dessa varelser när de sedan lever i den andliga världen och ljuset stiger i deras 

själar! I stället för meningslösa och onödiga hyllningar skulle ni skicka en bön för att trösta dem i deras 

tunga omvändelse. 

46 Jag kommer för att upprätta ett fredsrike bland människorna, och även om detta bara kommer att 

framkalla ett leende hos vissa, kommer jag att fortsätta tills jag har bevisat kärlekens och rättvisans kraft 

för er - krafter som ni inte känner till eftersom ni har använt dem mycket lite. 
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47 Jag kommer inte att bygga detta rike på spillror eller lik, utan på bördiga fält, fruktbara av 

erfarenhet och gödslade av smärta. På den skall min säd blomma, där skall du se min rättfärdighet lysa 

fram. 

48 Människorna i denna tid har till uppgift att förnya och rena sina jordiska kroppar så att de kan 

lämna ett gott arv till dem som kommer efter dem.När det gäller de själar som måste inkarneras i dessa 

tider har jag redan förberett och valt ut dem. 

49 Förstå ert öde, människor. Förstå detta ord så att du kan känna din uppgift. Jag vill inte att ni tar på 

er att göra mer än vad som verkligen är ert, och inte heller att ni gör mindre än vad jag har anförtrott er, för 

då kommer ert arbete inte att vara varaktigt. 

50 En del av er säger till mig i era hjärtan: "Mästare, varför skyller du ibland på oss i ditt ord när det 

gäller mänsklighetens fred?" Men jag säger er att det inte är ni som kommer att rädda mänskligheten vid 

denna tidpunkt, för det är ett övermänskligt arbete. Men ni är ändå början på ett nytt sätt att leva, början på 

en andligt inställd mänsklighet, och denna början kommer på alla sätt att bidra till folkens och nationernas 

frälsning och befrielse. 

51 Jag måste än en gång säga er att den trosgemenskap som ni bildar kring mina manifestationer inte 

är en gemenskap som Fadern i sin kärlek ställer över de andra gemenskaperna på jorden. Herren har bara 

ställt sin blick på den eftersom han har format den av själar som alltid har funnits i världen när en ny 

gudomlig uppenbarelse har kommit ner. De är andliga barn till folket Israel, profeternas, budbärarnas, 

siarnas och patriarkernas folk. 

52 Vem bättre än de skulle kunna ta emot mig vid denna tidpunkt, förstå den nya formen av min 

uppenbarelse och bevittna uppfyllandet av mina löften? 

53 Jag berättar detta för er eftersom endast jag kan avslöja det för er. Det står nämligen skrivet att 

endast Lammet kan öppna boken med de sju sigillen. Jag låter er veta detta så att ni kan förstå det ansvar 

ni återigen tar på er gentemot de andra folken i världen, för vilka ni ska vara som en spegel som 

återspeglar min lag. 

54 För detta folk här existerar endast en Gud och de vet att Kristus var "Ordet" genom vilket Fadern 

talade till mänskligheten. Varken Moses eller Abraham, Salomo eller Elia - ingen av profeterna 

betraktades av dem som gudomar. Å andra sidan, hur många av Herrens budbärare har inte gudfästs i 

andra nationer och därmed glömts bort eller inte erkänt den sanna Guden! 

55 När jag talar om mitt "folk Israel", om "Herrens folk", menar jag de som tog med sig ett andligt 

uppdrag till jorden - de som gjorde min lag känd, som förkunnade mig, som var trogna mot mig; de som 

förkunnade den levande Gudens existens, som spred kärlekens säd och som i Sonen kunde känna igen 

Faderns närvaro och ord. Det är de som utgör Guds folk, det är Israel, den starka, den trogna, den kloka 

Israel. Detta är min legion av soldater som är trogna lagen och sanningen. 

56 De som förföljde mina profeter, som slet sönder hjärtat på mina budbärare, de som vände den 

sanna Guden ryggen för att böja sig för avgudar, de som förnekade mig, hånade mig och krävde mitt blod 

och mitt liv, de tillhörde inte det utvalda folket, även om de kallade sig israeliter på grund av sin ras, de 

tillhörde inte profeternas folk, inte de upplysta människornas skara, inte de trogna soldaterna. Israel är 

nämligen ett andligt namn som användes olagligt för att framhäva en ras. 

57 Ni bör också veta att alla som har en önskan att tillhöra mitt folk kan uppnå det genom sin kärlek, 

barmhärtighet, iver och laglydnad. 

58 Mitt folk har inga särskilda länder eller städer i världen, mitt folk är ingen ras, men det finns 

representerat i alla raser, bland alla människor. Denna skara människor här som hör mitt ord och tar emot 

de nya uppenbarelserna är bara en del av mitt folk. En annan del är utspridd över jorden och en annan, den 

största delen, lever i den andliga världen. 

59 Detta är mitt folk som känner mig och älskar mig, som lyder mig och följer mig. 

60 Etthundrafyrtiofyra tusen utvalda går inför folket som ledare. Vissa är i köttet och andra i anden. 

De följs av stora legioner, både av andliga varelser och människor, som försöker nå ljuset för att med rätta 

kunna kalla sig "barn av Israels folk". 
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61 Detta folks barn visade alltid att de hade makt över naturkrafterna. Deras vandring genom världen 

lämnade ett spår av stora mirakel som förvånade den tidens människor. Israel bör fortsätta att demonstrera 

denna kraft för världen, eftersom den vittnar om andens överlägsenhet över materien. 

62 Om några av era medmänniskor visar er kraften i sina hemliga vetenskaper, frukta inte och bli inte 

förvånade, för jag har lärt er större underverk. Du ska inte heller döma någon dåligt, för varje folkgrupp 

har sökt sanningen om det andliga livet i enlighet med sin förmåga och tro. 

63 Jag talar med dig om allting så att du lär dig allting och inget överraskar dig. Jag ger er mina 

instruktioner i detalj så att ni inte faller in i kunskapsområden som ni kallar ockulta, i hemlighetsmakeri 

eller i dumma och onödiga funderingar. 

64 Spiritualisering är klarhet, är enkelhet, är att vända sig till kärlek och är kampen för att nå själens 

fulländning. 

65 När detta folk bryter fram och sprider sig bland mänskligheten och undervisar med ord och 

handling, kommer det att bekämpas av kyrkor, sekter och vetenskaper. Vissa kommer att angripa en del, 

andra kommer att bekämpa vissa idéer. Då kommer Guds folk redan att vara starkt, och tro och kunskap 

kommer att vara en mogen frukt i deras hjärtan. 

66 Vilka av detta folks barn skall vara bland dem som bär denna säd till jordens gränser? Ni vet inte, 

men jag avslöjar så mycket för er att ni är början på sådden i denna tid. 

67 Lärjungen Johannes talade många saker för er. Hans inspirationer är ljus för din väg, svar på dina 

frågor och föremål för dina studier. I sin uppenbarelse såg han den andliga striden i denna tid, vars 

broderskapskrig bara är en svag återspegling av den stora strid som utkämpas i den andliga rymden och 

(andligt) i denna värld. 

68 Människan är blind för sanningen om vad som pågår och behöver denna uppenbarelse för att se 

orsaken till den strid och det kaos som råder i världen. Han behöver också förandligas för att ha vapen att 

försvara sig med mitt i striden. 

69 Saliga är de som tror på mitt ord och förbereder sig, för de skall bli frälsta. Men ve dem som 

lyssnar likgiltigt till mina förmaningar, för de kommer att fångas upp i virvelvinden i fullständig 

hjälplöshet! 

70 Himlen och jorden skulle hellre förgås än att mitt ord inte skulle gå i uppfyllelse. Ni förstår, för 

många århundraden sedan tillkännagavs den här tiden för er, och den inträffade eftersom jag hade 

förutspått den. 

71 Ni måste be, mängder av människor, för bönerna kommer att bereda vägen för dem som senare ger 

sig ut som såddare. Vet att i det ögonblick då du för en dialog med mig, sänker sig mitt ljus ner från 

oändligheten som en nådens dagg över dem som du ber för. 

72 Förstå ert uppdrag så att var och en av er kan bli ett värdigt barn av Israel, Guds folk. 

73 Jag förbereder er för att efterlikna de apostlar som följde mig under den andra tidsåldern och som 

genom sitt exempel visade vägen för mildhet, lydnad och ödmjukhet. Ni kommer att vara bärare av dessa 

goda nyheter, och vid varje tillfälle kommer ni att höra ert samvetes röst som kommer att tala om för er 

om ni lämnar ett gott exempel på er väg med era gärningar. Jag har visat er de enorma fält av utsäde på 

vilka mitt gudomliga utsäde skall falla. Min omtänksamma kärlek håller redan på att förbereda allting och 

göra det klart. 

74 Över varje ande och allt kött har jag utgjutit min Andes ljus, så att ni alla kan känna mig och se 

mig, så att hela världen kan vittna om min sanning. 

75 Människan har vaknat upp, tränat sig själv och utvecklat sitt sinne, men hon har lämnat de andliga 

gåvorna vilande som är nödvändiga för hennes fulländning. 

76 Människan har missat vägen, för de krig som hon har orsakat är frukterna av hennes dåliga 

vetenskap, som hon inte har velat rena i sitt samvetes ljus. När det mänskliga sinnet utvecklas i samklang 

med de sinnen som upplysts av det gudomliga ljuset, kommer man att se människor som upptäcker och 

utför mirakel med hjälp av sin vetenskap, om de inspireras av kärlek till sin nästa. 

77 Endast min röst kan vägleda dig mitt i den begreppsförvirring där ingen längre vet vad sanning är, 

och ingen kan skilja gott från ont eller ljus från mörker. 
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78 Till er som lyssnar på mig säger jag: Ert arv i denna tid är detsamma som i tidigare tider, nämligen 

att föra fram mitt budskaps ljus till folken. 

79 Mitt ord har inte bara tränat er, utan de prövningar som ni ständigt har ställts inför har varit en del 

av min gudomliga lektion. Ibland har ni kunnat förstå och använda prövningarna, ibland har ni förblivit 

stumma och döva för Mästarens röst. 

80 En person som lämnar er för att leva i det andliga hemmet; något som tas ifrån er på jorden; en 

sjukdom som begränsar er till sängen och renar er genom smärtan - detta är alla prövningar som klokt 

kommer in i era liv för att hjälpa er att uppfylla ert öde, som är att älska varandra. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 160 
1 Livets frukt, den söta och hälsosamma andliga frukten är vad jag ger er i mitt ord. Ät och känn att 

ni är samlade runt Herrens bord. O profeter i den tredje eran! Förbered er så att ni kan skåda det som 

endast de märkta får skåda. Även om många av dem som utgör denna skara inte känner min närvaro i sina 

hjärtan och sinnen kan ni vittna om era visioner, ett vittnesbörd fullt av ljus och sanning, både till innehåll 

och form. Jag säger er i sanning att när någon av er förbereder sig i sitt inre, kommer anden in i det andliga 

livets ljus där den mättas och inspireras för att sedan kunna förklara sin vision för dem som väntar på dess 

vittnesbörd. 

2 När detta folk förandligar sig självt och lär sig att känna min närvaro kommer det inte längre att 

behöva searen för att ge det bevis på att min manifestation har varit sanning. Då kommer jag att kunna 

säga till er: "Välsignade är de som trodde utan att se. 

3 Det är ett stort och allvarligt ansvar för en siare, eftersom hans ord ofta är avgörande för tron hos 

många svaga hjärtan som söker bevis för att kunna tro. 

4 Den som lyssnar måste utveckla en stor intuition för att kunna känna igen om det han ser i anden är 

frukten av en god förberedelse eller inte; om det han har sett bör vittnas för sina bröder och systrar eller 

om han bör dölja det. Men hur få av dem som har fått denna gåva har inte lyckats främja den med den 

kärlek, iver och andlighet som den kräver! 

5 Gåvan att vara seare är en av de svåraste, och det är därför jag säger att searens blick aldrig kan 

tränga in i den andliga regionen utan att ha blivit förandligad. 

6 Spiritualisering innebär att känslorna höjs, att livet är rent, tro, kärlek, barmhärtighet, ödmjukhet 

inför Gud och djup respekt för de gåvor man fått. Om du kan uppnå någon av dessa dygder börjar du med 

din andliga blick tränga in i kärlekens och fullkomlighetens hem. På samma sätt kan man redan på jorden 

säga att man bor i det andliga hemmet när man uppnått förandligande, även om det bara är i de ögonblick 

då man ber. Samtidigt får du ljuset som avslöjar för dig händelser som ligger i framtiden, för det 

kommande är inte längre ett mysterium för den uppstigande anden. 

7 Ja, lärjungar, det är bara i det mänskliga livet som människan inte vet vad som kommer att hända i 

framtiden, vad som kommer att hända i morgon. Han känner inte till sitt öde, vet inte vilken väg han måste 

gå och vad hans slut kommer att bli. 

8 Människan skulle inte klara av att känna till alla de prövningar som hon måste genomgå under sin 

tillvaro. Därför har jag i min barmhärtiga kärlek till honom placerat den mystiska slöjan mellan hans nutid 

och framtid och på så sätt förhindrat att hans intellekt går vilse när det gäller att begrunda eller veta allt det 

som han fortfarande måste uppleva och lida genom. 

9 Anden däremot, en varelse som är utrustad med kraft och skapad för evigheten, har inom sig 

förmågan att känna sin framtid, gåvan att känna igen sitt öde och styrkan att förstå och (också) acceptera 

alla prövningar som väntar den, eftersom den vet att den vid slutet av vägen, när den har gått i lydnad mot 

lagen, kommer att nå det utlovade landet, andens paradis, som är det tillstånd av upphöjdhet, renhet och 

fullkomlighet som den slutligen kommer att ha uppnått. 

10 Ta mig som exempel för din förandligande, för det var därför jag blev människa vid den tiden. Var 

och en av mina verk var en bestående undervisning för mänskligheten. Men om mina verk var en 

instruktion för mänskligheten måste ni också ta dem som exempel för er själva, så att ni kan utveckla er 

själva mer och utveckla era andliga gåvor och mänskliga förmågor och komma allt närmare det exempel 

jag gav er med mitt liv, mina verk och mina ord. 

11 Kom ihåg att jag som människa alltid visste vad mitt öde var i den här världen, att jag kände till 

framtiden och vittnade om den redan från barndomen. Genom Jesus talade jag till mina lärjungar om allt 

som skulle hända under de sista dagarna av min vistelse på jorden, om hur min passion och offerdöd skulle 

se ut. Jag avslöjade mänskligheten dess andliga framtid, förutspådde dess strider och prövningar, 

förkunnade i förväg vad som skulle hända i nationerna från den tiden fram till den tid som jag kallade min 

nya uppenbarelse, som ni kallar "återkomsten". 
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12 Förandligandet av Jesu kropp gjorde det möjligt för honom att känna till sitt öde eftersom min 

Ande uppenbarade det för honom, och just detta förandligande gav honom styrkan att acceptera Faderns 

vilja med absolut kärlek och ödmjukhet. 

13 Du kan inte nå upp till din Mästares nivå av andlighet för att veta vad ditt öde har för dig, vad 

framtiden har för dig; men genom din inre upphöjning kommer jag att låta dig känna närvaron av en viss 

händelse. 

14 Denna föraning, denna andliga vision av framtiden, denna kunskap om ditt öde, kommer du bara 

att uppnå i den mån som din varelse, som består av kropp och ande, gradvis utvecklas högre på 

förandligandets väg, som, för att upprepa det, är tro, uppriktighet, kärlek till livet, kärlek och beredskap att 

hjälpa din nästa, ödmjukhet och kärlek till din Herre. 

15 För att hjälpa dig att rena din varelse överför jag till dig mina tankar som, när de har blivit ord, du 

tar emot genom intellektet hos mina röstbärare och som visar dig en väg till ljuset. Jag välsignar den som 

tror på denna sanning, liksom jag välsignar den som tvivlar, för ni är alla mina lärjungar, mina älskade 

barn. 

16 Min undervisning genom denna förkunnelse kommer att lämna en väg av förandligande bland 

människorna som kommer att påminna mina lärjungar om att jag har varit med dem på ett nytt sätt för att 

uppfylla mitt löfte. 

17 Detta är den nya dag som lärkorna har hälsat med sin trilling för att förkunna den tredje tidens 

närvaro för mänskligheten. 

18 Min nya uppenbarelse hade tillkännagivits för att sammanfalla med tiden för kampen mellan 

andens uppåtgående strävan och kroppens materialisering, tiden för kriget mellan sanning och lögn, 

kampen mellan gott och ont, mellan ljus och skugga. 

19 Tänk på de av dina medmänniskor som kallar sig för mäktiga. De vill triumfera genom att döda, de 

vill bygga sitt nya imperium på ruiner, ruiner och lik. 

20 Till er säger jag att det är dags att så ljusets och fredens frön på de fält som ni har gjort fruktbara 

med er kärlek. 

21 Jag söker människans hjärta för att frälsa henne från hennes trångmål och för att befria henne från 

hennes förvirring. För jag kommer att segra genom att ge er evigt liv så att ni så småningom kan härska 

över de levande. 

22 Mina andliga värdar befinner sig mitt i striden för frälsningen av sina bröder och systrar på jorden, 

och sannerligen säger jag er att de inte kommer att återvända besegrade, utan tvärtom kommer de att 

sjunga triumfvågor vid sin ankomst. 

23 Jag kommer för att frälsa er genom tankarnas kraft, utan att mitt ord behöver bli en ny människa 

för att bo bland er. Vad är det som är konstigt med att min Ande gör sig känd för er genom tankar? Vad är 

det som är märkligt med herden som letar efter sitt förlorade får? 

24 Jag säger er att jag älskade er redan innan ni fanns, och eftersom jag kände till ert öde hade jag 

redan tänkt på er frälsning. Därför var det Min vilja att leva som människa med människor, för med Min 

kärlek ville Jag visa er vägen till ljuset som en dag skulle leda er till att leva i evigheten, i Min Faders hus. 

25 Jag uppenbarade min gudomliga kraft på jorden genom Jesus: Jag uppväckte Lasaros, jag omvände 

Magdalena, jag återställde synen för de fysiskt och andligt blinda, jag ingav tro och hopp i hjärtan, jag 

öppnade en ny väg för själar som hade fastnat i stagnation, och slutligen vattnade jag jorden med mitt blod 

och gav er min kropp som ett bevis på att jag har varit bland er av kärlek, för att ge mig själv helt och 

hållet till dem som jag älskar väldigt mycket. 

26 Idag, liksom då, ger jag mig själv till mänskligheten i Anden för att rädda er genom att göra er 

nyttiga, för det frö som jag har gett er att så är det nyttiga fröet som gör att ni inte längre är andligt 

ofruktbara och parasiter på livet. 

27 Tvekar du fortfarande att gå till jobbet? Ja, mina barn, men det som för er är år och århundraden är 

för mig bara ögonblick. Jag utnyttjar tiden så att kärlekens frukt kan mogna i sinnen, hjärtan och själar. 

28 Detta är den tid då det gudomliga ljuset fullt ut kommer att lysa i mina efterföljare som kommer att 

avslöja andens gåvor och bevisa att de varken behöver jordiska varor eller världsliga vetenskaper för att 

göra gott och utföra mirakel. De kommer att bota i mitt namn, bota de hopplöst sjuka, förvandla vatten till 
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balsam och väcka de döda från deras säng. Dina böner har kraften att lugna stormarna, lugna naturens 

krafter och bekämpa pest och onda influenser. 

29 De besatta kommer att befrias från sina tvångstankar, sina förföljare och förtryckare genom ordet, 

bönen och auktoriteten hos mina nya lärjungar. 

30 Men sannerligen säger jag er: När jag ser mitt folk förberett ska jag låta dem veta vilken timme de 

ska ge sig ut i ljusets kamp mot mörkret. Och om du möter avslag, kom ihåg med jämnmod att det inte är 

första gången som människan har försmått min säd. Ända sedan de tidigaste tiderna har människan skurit 

av grenar från "trädet" för att plantera om dem som hon velat, så att hon senare inte längre vet var de 

kommer ifrån. Men jag vill att ni ska veta att jag i huvudsak är det trädet - i mitt arbete, som människan 

inte får påverka på något sätt, utan från vilket hon bara får ta emot fördelarna och vars frö hon ska sprida. 

31 Kampen mellan det goda och det onda existerar inte bara i din värld, du kan också möta den i den 

andliga världen där stora strider äger rum vars inflytande når dig och återspeglas i krig. Låt inte den 

andliga världen, som hittills har skyddat er, ersättas av varelser med lite ljus kunskap. Var uppmärksam på 

dina steg och be ständigt om fred i den värld som du lever i. 

32 Be och arbeta. Spiritualisera er själva så att ni kan segra i alla prövningar. Kom ihåg de exempel på 

undervisning som ni har fått av det folk som kallas Israel och som gav sig iväg på HERRENS kallelse. De 

leddes ut i öknen för att lära sig en viktig läxa. Där lärde de sig lagen, lärde sig att kommunicera med sin 

Fader och väckte sina andliga gåvor. Den lärde sig att lyda de gudomliga buden, att anpassa sig till lagen 

och att leva ett liv tillsammans i harmoni och broderskap. 

33 Denna lydnad räddade den från farliga situationer och bakhåll. Dess enighet gjorde den stark mot 

sina motståndare. Dess ordning gjorde att ökenvandringen blev uthärdlig och ofta glad. Dess uthållighet 

och tro gjorde att det nådde seger och upplevde att det gudomliga löftet uppfylldes. När människorna i vår 

tid betraktar det folkets historia förundras de över deras så stora tro och förvånas över de många mirakel 

som Herren gjorde på deras väg. - När jag hör hur ni suckar när ni ser denna tro och andlighet, säger jag er 

att det är helt och hållet upp till människan att dessa mirakel ska återvända. Närhelst jag ser att de är 

beredda kommer jag att uppenbara mig för dem. 

34 Nu är det uppgiften för alla som redan är utrustade och uppvaknade att förkunna världens befrielse. 

Kom ihåg att Elia, den utlovade för denna tid, för närvarande förbereder allt för att befria jordens nationer, 

som är förslavade av materialism, från Faraos makt, på samma sätt som Moses en gång gjorde i Egypten 

med Israels stammar. 

35 Berätta för dina medmänniskor att Elia redan har gjort sig känd genom det mänskliga sinnet, att 

hans närvaro har funnits i anden och att han kommer att fortsätta att lysa upp vägen för alla folk så att de 

kan gå framåt. 

36 Din herde har till uppgift att återföra alla varelser till deras sanna väg, oavsett om den tillhör den 

andliga, moraliska eller materiella världen. Därför säger jag er att de nationer som tar emot Herrens 

kallelse genom Elia kommer att bli välsignade, för de kommer att förbli förenade av rättvisans och 

kärlekens lag, vilket kommer att ge dem fred som frukten av deras förståelse och broderskap. På så sätt 

förenade kommer de att ledas till slagfältet där de kommer att kämpa mot korruption, materialism och 

falskhet. I denna kamp kommer människorna i denna tid att uppleva de nya miraklen och förstå livets 

andliga mening - det som talar om odödlighet och fred. De kommer att upphöra att döda varandra eftersom 

de kommer att inse att de bara behöver förstöra sin okunnighet, sin själviskhet och de skadliga passioner 

från vilka deras fall och svårigheter har uppstått - både materiella och andliga. 

37 Varifrån kommer avgudadyrkan och religiös fanatism, om inte från okunskap om de lagar som styr 

anden? Vad är orsaken till de krig som skapar förvirring bland nationerna och förgör människor, om inte 

omåttlig girighet eller ohämmat hat? 

38 Förstå därför att den slutliga striden inte är en strid mellan människor och deras egna bröder, utan 

mellan det goda och det onda. Jag lägger mitt svärd i människans högra hand så att hon kan besegra sig 

själv och nå det förlovade landets portar. Men förvänta er inte att detta är ett visst fädernesland som ni 

kommer att få som arv, för detta nya förlovade land kommer ni att upptäcka i er andes djupa frid. Du 

kommer att uppleva hur din tidigare osäkra, fientliga och eländiga värld förvandlas till ett överdådigt rikt 

och kärleksfullt land. Ni kommer att ha en tillvaro där det finns andlighet, rättvisa och kärlek. Detta 
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kommer att leda till framsteg för människorna som ett resultat av att de får näring av sann kunskap. Det 

mänskliga livet kommer att bli mer upphöjt, och när min ande manifesterar sig bland framtidens mogna 

människor kommer en tid av uppenbarelser att komma på alla områden, och ni kommer att se de tecken 

och underverk som tidigare generationer profetiskt har förkunnat för er uppfyllas. 

39 När världen sedan uppnår sin förnyade befrielse och går in i detta rättfärdiga och goda liv som leds 

av Elias' ljus, kommer ni här på jorden att ha en återspegling av det andliga liv som väntar er efter detta 

liv, för att sedan för evigt njuta av er Faders frid och ljus. - Men om ni undrar hur alla nationer ska kunna 

förenas till ett folk, som de stammar som bildade nationen Israel, så säger jag er: Var inte oroliga, för när 

nationerna väl har förts in i "vildmarken" kommer besöken att smida dem samman, och när detta sker 

kommer ett nytt manna att falla från himlen på alla behövande hjärtan. 

40 Gläd er i min närvaro, älskat folk, gör en fest i era hjärtan, ropa av glädje, för äntligen har ni sett 

Herrens dag komma. Ni var rädda för att denna dag skulle komma, för ni tänkte fortfarande som de gamla 

och trodde att er Faders hjärta var hämndlysten, att han hyste agg på grund av de förolämpningar han hade 

fått och att han därför hade sickeln, gisslet och lidandets bägare redo att hämnas på dem som hade 

förolämpat honom så mycket och så många gånger. Men er förvåning har varit stor när ni har upptäckt att 

det i Guds Ande varken kan finnas vrede, vrede eller avsky, och även om världen sörjer och klagar som 

aldrig förr, så beror det inte på att Fadern har gett den denna frukt att äta och denna bägare att dricka, utan 

på att detta är den skörd som mänskligheten skördar lite efter lite på grund av sina gärningar. 

41 Det är sant att alla de katastrofala händelser som har utlösts under den här tiden har tillkännagivits 

för er i förväg. Men tro inte att er Herre sänder dem till er som ett straff för att de har meddelats er. 

Tvärtom har jag hela tiden varnat er för ondska och frestelser och hjälpt er att återhämta er från era fall. 

Dessutom har jag försett er med alla medel som behövs för att ni ska kunna rädda er själva. Men ni måste 

också inse att ni alltid har varit döva och otrogna till mina kallelser. 

42 Ännu i dag säger jag till er: Använd mitt verk som en ark och gå in i den, så att ni kan vara säkra 

från de annalkande stormarna. Men du kommer att uppleva att många inte vill tro på min varning och inte 

förbereder sig. Men när rättegången sedan kommer och piskar dem, är det första de kommer att säga att 

jag har hämnats på dem och tuktade dem. 

43 Hör mitt ord, folk, och njut av dess godhet. Öppna era hjärtan och ni kommer att känna er Faders 

besök. Bekänn dig i anden inför mig och du kommer att känna en frid som du aldrig mer vill förlora. 

44 Hur kunde du förvänta dig mig, eftersom du var full av våld och min ankomst orsakade dig skräck 

i stället för oändlig glädje? Jag säger er återigen att ni inte har något att frukta från mig, men att ni kan 

drabbas av alla slags onda saker genom er själva. Frukta därför den försoning som ni kan få på grund av 

era överträdelser. 

45 Jag är verkligen obevekligt vaksam, men rättvis, uppriktig och okorrumperbar. Eftersom du har 

kommit ut ren från mig, anser jag att det är rättvist att du måste återvända i samma skick. Jag har lärt dig 

att de färgade inte kan nå mig. Den måste rena sig själv först, och det är vad som händer i världen just nu. 

46 I Jesus fick världen se sin Gud bli människa. Människorna fick av honom endast lektioner av 

kärlek, lärdomar av oändlig visdom, bevis på perfekt rättvisa, men aldrig ett ord av våld, en handling eller 

ett tecken av förbittring. Tvärtom, hur mycket han blev förolämpad och hånad. Han hade auktoritet och all 

makt i sin hand, något som hela världen inte har, men det var nödvändigt att världen skulle lära känna sin 

Fader i hans sanna natur, rättvisa och barmhärtighet. 

47 I Jesus såg världen en far som ger allt för sina barn utan att kräva något i gengäld - en far som 

förlåter de allvarligaste förolämpningar med oändlig kärlek utan att någonsin hämnas, och en far som i 

stället för att ta livet av sina barn som förolämpar honom förlåter dem och visar dem vägen till sin andliga 

frälsning med sitt blod. 

48 Hur skulle det vara möjligt att jag vid denna tid, när jag uppenbarar mig för människor i anden, 

skulle radera ur deras hjärtan den föreställning de har om den kärleksfulle och rättvise Fadern, som de 

skapade sig om mig under sitt liv på jorden? 

49 Ni måste förbereda er, för jag kommer med rättvisa för alla. Förbered er, för det majestät med 

vilket jag har ställt mig ska inte skapa rädsla i era hjärtan, utan vara en orsak till glädje och fröjd. 

50 Vakta och be så att du kan vara vid min sida i den strid som närmar sig. 
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51 Se hur mitt ljus bryter din världs dimmor. Det är sant att jag kämpar mot människor, men bara för 

att utrota all ondska som lever i deras hjärtan. Jag kommer att lägga ljuset och kraften från min kärlek i 

dem som troget följer mig, och de kommer då att säga: "Låt oss söka draken som ligger på lur för oss, 

odjuret som får oss att synda och förolämpa Herren." De kommer att söka den på haven, i öknen, på 

bergen, i skogarna och i det osynliga, men de kommer inte att hitta den, eftersom den lever i människans 

hjärta. Endast detta har gett upphov till den, och där har den vuxit tills den har dominerat hela jorden. 

52 När ljusets blinkande svärd skakar varje människas hjärta, kommer det våld som utgår från 

ondskan att bli svagare och svagare tills det försvinner. Då kommer du att säga: "Herre, med din 

barmhärtighets gudomliga kraft har jag besegrat draken som jag trodde låg på lur från det osynliga, utan 

att tänka på att jag bar den i mitt eget hjärta." 

53 När visheten lyser i alla människor, vem vågar då förvandla det goda till det onda igen? Vem vill 

då ge upp det eviga för det förgängliga? Sannerligen säger jag er: Ingen, för ni kommer alla att vara starka 

i den gudomliga visdomen. 

54 Synden är bara ett resultat av okunnighet och svaghet. 

55 Därför uppmanar jag er att delta i min gudomliga undervisning så att ni kan bli sanna ljusbarn. 

56 En ny tidsålder har öppnat sig för mänskligheten. Medan världen sover och är omedveten om det 

ljus som lyser upp den, råder det glädje och fest i den andliga världen. Över varje ande och över allt kött 

har min Ande utgjutit sig i denna tid. 

57 Abrahams nya säd lever utspridd, och den måste återförenas för att ge den min nya andliga 

undervisning. Krigen, förstörelsen, kaoset och döden har inte varit tillräckliga för att få mänskligheten att 

förstå att min rättvisa har kommit ner för att kalla dem till min lags väg. De budbärare som jag har sänt 

sover, och i världen söker de bara komfort, välbefinnande och jordiska ting; de har gömt den andliga 

evighetens ideal. Samvetets röst har talat till dem, men dess rop har dött bort i sinnets och det mänskliga 

hjärtats materialism. Jag har låtit all smärta, bitterhet, hat och skoningslöshet flöda över, men samtidigt har 

jag påmint människorna om min lag om kärlek och rättvisa och fått dem att inse att min ankomst var 

förutspådd för en tid som denna. 

58 Ett obetydligt hörn av jorden valdes av mig för min manifestation. Under denna tid valdes enkla 

män och kvinnor ut för att tjäna mig som medlare för min proklamation, som hade den goda turen att vara 

de första att höra mina gudomliga ord i denna tredje tid. Obevekligt, och i kraft av ordets andliga betydelse 

och de mirakler jag utförde bland mina barn, förvandlades den första gruppen människor till en folkmassa 

och senare till ett stort samhälle. 

59 Mitt ord har kämpat för att befria dessa hjärtan från materiella förvecklingar, från själviskhet och 

hyckleri, och även för att befria dem från laster och okunnighet. Detta är det enda kors som jag har lagt på 

deras axlar, men det är bara de första stegen. Jag sa till detta folk att den dag skulle komma då de skulle 

göra fantastiska gärningar med sin blick, med sitt ord eller med sina tankar. När kommer dessa händelser 

att inträffa? - När andlighet råder bland er. 

60 En stor grupp människors förenade tankar kommer att kunna slå ner de dåliga influenserna och 

skjuta ner idolerna från deras piedestaler. 

61 I dag darrar ni fortfarande under krigets inflytande och inför naturkrafternas raseri och fruktar 

människornas dom. Orsaken till detta är att du känner dig liten och oförmögen på grund av att dina andliga 

gåvor inte utvecklas tillräckligt. 

62 Lycklig är den som förbereder sig, för han kommer att vara den modiga soldaten i denna strid som 

kommer att gå segrande ur striden. Vilka tror du att de krafter som bekämpar varandra är? Ni svarar mig 

med mänskliga spekulationer, men jag säger er att det kommer att vara det godas och det ondas krafter 

som kommer att möta varandra i den avgörande striden. Vilken av dessa makter tror du kommer att vinna? 

Du säger till mig: "Utan tvekan den goda kraften, Mästare." Och om ni älskar varandra kommer det goda 

att besegra det onda inom er. 

63 Jag visade er en gång hur ni kunde övervinna världens och dödens frestelser så att kärleken och 

sanningen kunde segra. Nu vill jag att ni följer mig, att ni driver ut passionerna ur era hjärtan så att den 

gudomliga andens frid kan komma in i er och ni kan bjuda in mig att ha min helgedom i er. Men när du 

sedan har besegrat ondskan kommer du att bli förvånad, för du kommer att förstå att du skapade frestelsen 
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genom dina passioner, böjelser, svagheter och synder, och när du besegrade den dödade du det 

dominerande inflytandet inom dig. 

64 Tjäna meriter för att uppnå fred, men be mig inte om den freden utan att först ha kämpat för att 

förtjäna den. Tiden har gått, din ande har vuxit och den måste nu skaffa sig allt som den längtar efter och 

behöver. Hans barndom, den tid då fadern var tvungen att ge sina små barn allting, är över. 

65 Jag kommer att bevisa för mänskligheten att dess problem inte kommer att lösas med våld, och så 

länge den använder sig av destruktiva och mordiska vapen kommer den inte att kunna skapa fred mellan 

människorna, hur fruktansvärda och formidabla dessa vapen än må vara. Tvärtom kommer de bara att 

väcka mer hat och hämndbegär. Endast samvete, förnuft och välgörenhet kommer att kunna utgöra den 

grund på vilken fredens tidsålder kommer att vila. Men för att detta ljus ska kunna lysa inom människor 

måste de först tömma lidandets kalk till sista droppen. 

66 Låt er inte bli modfällda, lärjungar, när ni hör rykten om krig, när ni ser svält och elände komma 

och de märkligaste plågorna dyka upp. 

67 I botten av era hjärtan kommer ni att vara säkra på att mänskligheten kommer att dricka av den 

sista bägaren av lidande när dessa besök kommer. Ni får inte vara inaktiva eller likgiltiga i den stunden, 

utan ni måste tvärtom ägna er åt er uppgift att bringa ljus till den förvirrade människans sinne och helande 

balsam till den sjuke. 

68 Vakta och be, människor, så att inflytandet från den onda makten, i vilken mänskliga passioner 

återuppstår och förvirrade andar gör sin olycka, inte fördunklar det ljus som jag har gett till ert förstånd. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 161 
1 Jag är det mänskliga hjärtats oskiljaktiga vän. Jag har alltid följt dig på alla vägar. När du har sökt 

mig som rådgivare har du fått helande och kärleksfulla råd. När du har vänt dig till mig för att få hjälp har 

du funnit mig som en läkare som stärker din ande. Under lyckliga dagar har jag delat med mig av din 

glädje och har lett oskyldigt åt dina hälsosamma nöjen som du möter på din resa genom livet. Anropa mig 

vördnadsfullt när du är beroende av laster, för du vet att du då skadar din själ och orsakar degeneration i 

din kropp. Sök mig inte i skuggan eller i materialismen i ett komplicerat eller konstgjort liv. Sök mig i 

ljuset och använd dina förmågor för ditt eget och dina medmänniskors bästa. Jag förvandlar dig till att 

återvända till det tillstånd av perfektion som var ditt från början. Jag vill att ni ska inpränta denna 

undervisning, som jag har upprepat så ofta, i er ande, för snart kommer mitt ord inte längre att höras 

genom röstbärarna. Jag vill inte att de som har tagit emot min undervisning ska lämna mig efter den tiden. 

Var redo för dialogen från ande till ande och lär dig att ta emot mina instruktioner och profetior genom 

intuition. Hör min röst som vägleder dig i ditt samvetes djup. 

2 Anden är i kraft av sin viljelöshet herre över att välja sin väg, och det var min vilja att den skulle 

använda sitt förnuft och sin viljestyrka, att den skulle bevisa sin kärlek och sitt erkännande för mig. Lagen 

är inpräntad i anden, men köttet är svagt. Jag har förberett ande och materia för att bilda en enda enhet som 

kan uppfylla ett stort öde som innehåller visdom och perfektion. 

3 Sedan tidernas begynnelse har det funnits två möjliga vägar för själens strävanden, och även två 

representanter för samma: Abel och Kain. Abel är det första exemplet på lydnad, medan Kain är den första 

som matar sitt hjärta med ondska och världens frestelser. 

4 Mitt ljus lyser upp allt skapat, och alla som vill bli frälsta lyder lagen och övervinner sin 

oregerlighet. Jag, som Fader, lider för den som har fallit i frestelse och gått vilse, men ni skall alla komma 

till mig. Tiden för andens uppvaknande har kommit och jag har kallat mänskligheten. Jag vill att ni ska nå 

den välsignade staden som utlovades till er från tidernas begynnelse. 

5 Jag visar dig min väg och uppmanar dig att följa den av kärlek. Jag tvingar er inte, ni är inte mina 

slavar. Ni bär alla mitt ljus inom er och ni kan välja den väg som behagar er. Jag har sett att världen har 

orsakat er trötthet och att ni förbereder er för att steg för steg gå mot himmelriket. Be för människor i det 

livsskede du befinner dig i och sänd ljusstrålar till dem med dina tankar. Allt du gör i mitt namn ska jag 

välsigna. 

6 Vem avslöjade köttets hemligheter för människan? Själva köttet. Vem avslöjade vetenskapens 

hemligheter? Sinnet. Men jag säger er att Guds existens endast kan uppenbaras för honom genom anden. 

7 Den vackra liknelsen om paradiset, om trädet med kunskapen om gott och ont, gavs till den första 

genom inspiration. Det var ett djupt budskap för människor i alla tider och åldrar. Men den sanna 

innebörden av denna undervisning fattades inte av vissa och förfalskades av andra. 

8 Denna brist på förståelse ledde till en tvist som splittrade dem som studerade de gudomliga 

uppenbarelserna och dem som fördjupade sig i naturen. Så bröt striden ut mellan dem som söker mig med 

anden och dem som förväntar sig allting materiellt. 

9 Hur dåraktiga var inte de som ansåg att vetenskapen var förkastlig i Guds ögon! Jag har aldrig 

förklarat mig vara motståndare till den, eftersom jag är början och slutet på all vetenskap. Men de som 

gjorde sin lag av sin vetenskap var materialister. För att hylla sin vetenskap glömde de bort Gud, den som 

skapat allt med sin gudomliga visdom. 

10 Vad var den verkliga innebörden av den liknelse som jag gav den första? Dess innebörd 

förklarades av den gudomliga röst som först gjorde sig påmind i människan genom hennes samvete för att 

varna henne för de prövningar som livet skulle bjuda henne. Det var den faderliga rösten som i all kärlek 

sa till barnet: "Förbered er, vakta och be, så att ni inte faller i frestelse. Var uppmärksam! Väck era sinnen 

och förmågor, så att ni kan klara det prov som jag har satt er inför i andens konflikt med köttet, där de 

eviga värdena skall segra över den förgängliga kroppens elände. Titta på allt som omger dig, men gå 

försiktigt så att du inte snubblar. Den kropp som du har och genom vilken du uppfattar alla dessa 

underverk och härligheter i skapelsen är en svag varelse som du måste vägleda genom anden. Låt den inte 
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tvinga sina jordiska önskningar och böjelser på dig. Lär den att endast använda det den behöver för att 

följa min lag. 

11 Vem kan ge dig råd i alla dina steg? Samvetet, det gudomliga ljuset som jag lämnade i dig för att 

vara din lampa och vägledare på livets resa. Och hur kan du bli uppmärksam på denna röst och denna 

kallelse? Genom bön, som är ett sätt att få kontakt med din Fader. Om ni förbereder er på detta sätt 

kommer er tillvaro på jorden att bli ett evigt Eden! 

12 Men jag säger er att den inspiration som jag lade i människan inte hörsammades, och därför 

uppstod smärta i hennes liv. 

13 Många gör idag narr av den inspiration som människor fick om det andliga. Men i den här tiden, 

som är ljusets tid, kommer mänskligheten att förstå de läror som uppenbarats i gångna tider. Men för att 

komma så långt måste den fortfarande smaka på många frukter från skörden av det vetenskapsträd som 

den har fött upp. 

14 Ja, om människorna hade skött vetenskapens träd med sann kärlek från det första ögonblicket då 

de fick kunskap om gott och ont, så säger jag er att frukterna de skulle ha skördat skulle ha varit helt 

annorlunda. Se hur mycket gott som har gjorts för mänskligheten av alla dem som har använt sig av dessa 

frukter med ädla avsikter. 

15 Hur mycket tid har människor behövt för att övertyga sig själva om sina misstag, och hur mycket 

tid kommer det att ta innan de kan gottgöra det onda de har sått. Men jag kommer att hjälpa dem med allt 

de behöver, så att de återvänder sin ande till sin ursprungliga renhet. 

16 Jag kommer att ta emot din ande när den sista mänskliga generationen har levt i denna värld som i 

en helgedom, när den har gjort sin tillvaro till ett verkligt paradis, vilket den har uppnått genom att 

förandliga sitt liv. 

17 Detta gäller människor i andra tider, men det är bra för er att reflektera över dessa läror så att ni 

kan bana väg för dem som kommer efter er, och de för deras ättlingar, tills den tid kommer som jag har 

hänvisat till i den här lektionen. 

18 Min Ande sänder sitt ljus och lyser upp den väg som din ande måste gå till mig och där Jesu spår 

är inristat. Den som går vidare på min väg känner att han återfår sitt förlorade arv, precis som den som 

lämnar den känner sig arvlös. 

19 Det är domens tid, men trots detta är det inte min önskan att människorna skall underkasta sig min 

lag av rädsla för min rättvisa, utan att de skall underkasta sig min gudomliga kärlek. 

20 Du är en skapelse av min oändliga barmhärtighet och jag kommer att leda dig till fulländning. 

Århundraden och hela tidsåldrar kommer att passera över din ande, och min mejsel kommer inte att 

upphöra att släta den. Inget gudomligt verk kan förbli oavslutat. 

21 Människan har med hjälp av sin viljemässiga frihet böjt sin utvecklingsväg tills hon har glömt vem 

hon kom från, och hon har nått en punkt där dygd, kärlek, godhet, fred och broderskap verkar främmande 

för hennes natur, och hon betraktar själviskhet, last och synd som något helt naturligt och tillåtet. 

22 Det nya Sodom finns över hela jorden och en ny rening behövs. Det goda fröet kommer att räddas 

och ur det kommer en ny mänsklighet att bildas. På bördiga fält som vattnas med omvändelsens tårar 

kommer min säd att falla, som kommer att gro i hjärtat på framtida generationer som kommer att erbjuda 

en högre form av tillbedjan till sin Herre. 

23 Mästaren frågar dig: Har din ande förberett sig för att ta upp dialogen från ande till ande när mitt 

ord är färdigt? 

24 Era barn kommer inte längre att höra mig genom dessa röstbärares intellekt, men ni ska bereda 

vägen för dem, då kommer de att ta ett steg framåt i förandligandet. 

25 Det ljus som lyser upp denna tid är det sjätte sigillets ljus. Se på ljusstaken som, som en outtömlig 

tros ljuskälla, lyser upp alla, levande och döda. 

26 Vetenskapsmannen inspireras av detta ljus, filosofen använder sig av det och alla som vill tränga in 

i mysterierna. 

27 Men vad är de sju inseglen? Vad är det sjätte inseglet? Kan du med säkerhet svara på denna fråga 

som Mästaren ställer till dig, och skulle du kunna göra det korrekt för teologen och för mänskligheten om 

de skulle fråga dig på samma sätt? 
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28 Kort är den tid då ni fortfarande är som små barn. För efteråt kommer ni att bli lärjungar och 

slutligen mästare som kommer att bära fröet av min sanning in i mänsklighetens vägar. 

29 Den dagen ska jag öppna min skattkammare, jag ska dra undan slöjan och avslöja en hemlighet för 

er, så att ni kan bli starka bland människor, så att ni kan bli mästare. 

30 Jag förväntade mig att du genom att fördjupa dina studier så småningom skulle upptäcka innehållet 

i detta mysterium, men hittills har du inte gjort någon särskild ansträngning för att studera mitt arbete. 

31 Ni har inte agerat som vetenskapsmän som ägnar sina liv åt studier. Jag säger inte att ni ska bli 

vetenskapsmän, för visdomen i min undervisning står över all vetenskap. Jag säger bara till er: ta efter dem 

i deras uthållighet. De sköter vetenskapens träd, vars frukt jag gav er (alla) när jag gav er det andliga livets 

träd, för att ni skulle sköta det och njuta av dess frukt för att ge näring åt er ande. 

32 Be att jag ska finna er förberedda och värdiga, för mitt ord kommer att skrivas ner för kommande 

generationer, och ni ska vittna om det med era verk. 

33 Det är Lammet som talar till er, som avslöjar dessa läror för er och som avkodar dessa mysterier, 

för hittills har endast denna varit värdig att bryta sigillerna. Men det obefläckade lammets offer gör er alla 

värda detta ljus, och i sinom tid kommer denna kunskap att nå alla jordens ändar. 

34 Jag talar också till er som skapare, för Fadern är i Sonen, precis som Sonen är i Fadern och i den 

Helige Ande. 

35 Lärjungar, från mig har de tre naturerna av varelser kommit fram: den gudomliga, den andliga och 

den materiella. Som skapare och ägare av allt skapat kan jag tala till dig på ett gudomligt och samtidigt 

begripligt sätt. Eftersom den materiella naturen kom från mig kan jag också göra min röst och mitt ord 

fysiskt hörbara och därmed begripliga för människan. 

36 Jag är den perfekta vetenskapen, alltings ursprung, orsaken till alla orsaker och ljuset som lyser 

upp allting. Jag står över allt skapande, över allt lärande. 

37 För att Gud skulle kunna kalla sig "Fader" lät han andliga varelser komma fram ur sitt sköte, 

varelser som liknade honom i sina gudomliga egenskaper, och förvandlade dem till människor så att de tre 

naturerna skulle bli deras egna. Men först förberedde Fadern för dem deras hem, jorden, med dess inre av 

sten och eld, med dess luft, vatten, metaller, gaser och ljus. Allt detta var som ett rike, starkt och orubbligt, 

som skulle tjäna som grund för människans hem: mineralriket. 

38 Skaparen ville dekorera detta hem, och för detta ändamål lät han växterna, träden med sina 

blommor och frukter växa upp ur jorden, så att människan skulle finna mat, skugga, förfriskning, 

inspiration, balsam och glädje i dem, och detta var så att säga ett nytt rike: växtriket. 

39 Människan skulle inte vara ensam och därför gav Fadern henne de lägre varelserna, de vilda 

djuren, fåglarna och fiskarna som vänner och tjänare. Alla varelser som lever i jordens inre och på dess 

yta, de som vajar i vinden och de som befolkar vattnen, så att barnet ska finna näring hos vissa, vänskap 

hos andra och stöd hos ännu fler. När denna art skapades fanns det ett nytt rike på jorden: djurriket. 

40 Dessa tre världar bildade i sin harmoni en enda värld. Världen. När allt var som en stor fest, som 

Herren hade fyllt med liv, ljus och nåd, sände han människan, den varelse som liknade sin skapare och i 

vilken Gudomen återspeglades, i vilken Gud hade placerat en gnista av sin Ande, samvetet, så att denna 

varelse, som var utrustad på ett sådant sätt, skulle nå själens fulländning på sin utvecklingsväg. 

41 Dessa tre världar som utgör er värld skapades i sju utvecklingsstadier som vissa kallar "dagar". 

42 Med perfekt tålamod skapade Fadern allt som behövs för sina barns väg och liv. På så sätt skapade 

han under en tidsperiod solen och stjärnorna, under en annan jorden med växter och hav, under en annan 

djur och slutligen människan. 

43 Allt var förberett, ordnat och planerat i förväg så att människan inte skulle stöta på någon 

ofullkomlighet, utan skulle uppleva mirakel och fulländningar vid varje tillfälle och skulle finna sin Faders 

kärlek överallt och hans närvaro i allt skapat. 

44 När allt var klart sade jag till människan: "Här är ditt hem, här är ditt tillfälliga rike. Gå ut, drick 

från källorna, smaka och njut av frukterna, lär dig allt och bli herre över jorden*, det är ditt rike." - När 

människan öppnade ögonen för ljuset och livet kände hon sig lycklig när hon smekte kungens strålar, hon 

festade på vattnets friskhet och smaken av de frukter som presenterade sig för hennes mun. 
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* I de flesta bibelöversättningar står det (ibland missförstått): "Underkasta sig jorden". Den här översättningen 

motsvarar den spanska originaltexten, och i de följande verserna blir det tydligt att människan också måste visa sig 

värdig denna kallelse och detta höga ansvar, i enlighet med de gudomliga buden och exemplet från Jesus Kristus, 

som också är Herre över oss. I detta sammanhang hänvisar vi till 162, 5254, där vi också påminns om visdomen 

och fulländningen i vår skapande Faders verk, och även 167, 39 klargör att kärleksbudet naturligtvis gäller för hela 

skapelsen. 

45 Men ni vet att människan, på grund av sin fria vilja, har haft svagheter från början, genom vilka 

hon har känt smärta, arbete, slit, mörker och fall. 

46 Allt var genomtänkt och förberett i förväg så att anden skulle hitta vägen till sin utveckling. Sedan 

uppenbarade Fadern sin lag för honom genom samvetet, så att han skulle lära känna ljusets väg och 

harmonin med gudomligheten och naturen. Redan då avslöjade intuitionen för människan existensen av 

hennes egen ande, vars samvete, som är mitt eget ljus, lärde henne att skilja mellan gott och ont och 

stimulerade henne att gå den rätta vägen. Sedan förberedde Fadern vägen och helgedomen för människans 

ande. 

47 I början av tälten fick Herren människorna att föröka sig och befolka jorden. Han manifesterade 

sin existens, sin närvaro och sin rättvisa genom att tala till mänskligheten genom naturkrafterna, som - 

ibland välvilligt och ibland fientligt och obarmhärtigt - rättade till överträdelser eller belönade goda 

gärningar. 

48 Men inte bara elementens röst talade till er från mig, utan jag sände också människor till världen 

som gav råd om dygd, höll människornas själar vakna och lärde dem att det finns en gudomlig varelse som 

de borde tjäna och dyrka. 

49 Detta var den första tiden, det första andliga riket där Fadern regerade i människans hjärta, som 

levde full av nåd i det hem som skapades för hennes ande. 

50 Men detta hem som Herren började bygga i sina barns hjärtan var han också tvungen att utbilda i 

tre tidsåldrar eller riken. 

51 Den andra tiden eller det andra riket upprättades av Fadern när hans ord blev människa i Jesus och 

levde bland människorna, och den tredje tiden, med vilken detta arbete med andlig fulländning avslutas, 

inleddes genom att han kom som den helige Ande i denna tid, som representerar det tredje riket. 

52 I den första uppenbarade sig den gudomliga Anden som rättvisa, i den andra var han kärlek, och 

för att föra detta arbete till en höjdpunkt i den tredje tiden visade han sig som visdomens och 

uppenbarelsens ljus. 

53 Se här tre riken som bildar ett, tre tidsåldrar under vilka ett verk av andlig fulländning fullbordas, 

tre epoker som innehöll ett mysterium som Mästaren har uppenbarat för er i dag. Men var medveten om att 

dessa tre riken bildades i sju stadier, som ni har en bild av i skapandet av den materiella naturen - sju 

stadier, varav det sista är det perfekta hemmet för anden. 

54 Det första av dessa andliga utvecklingsstadier i världen representeras av Abel, Faderns första 

tjänare, som offrade sitt brännoffer till Gud. Han är symbolen för offer. Ilska steg upp mot honom. 

55 Det andra steget representerar Noa. Han är en symbol för tron. Han byggde arken genom gudomlig 

inspiration och ledde folket in i den för att rädda dem. Folkmassan reste sig mot honom med sitt tvivel, sitt 

hån och sin hedniska anda. Men Noa lämnade kvar sin trosfrö. 

56 Den tredje perioden symboliseras av Jakob. Han förkroppsligar styrka, han är Israel, den starke. 

Han såg andligt den himmelska stege på vilken ni alla kommer att stiga upp för att sitta vid Skaparens 

högra sida. Herrens ängel stod upp mot honom för att pröva hans styrka och uthållighet. 

57 Den fjärde symboliseras av Moses; han förkroppsligar lagen. Han pekar på de tavlor på vilka det är 

skrivet för alla tiders människor. Det var han som med sin enorma tro befriade folket och ledde dem på 

frälsningens väg till det förlovade landet. Han är lagens symbol. 

58 Den femte perioden representeras av Jesus, det gudomliga Ordet, det obefläckade Lammet, som 

alltid har talat till er och kommer att fortsätta att tala till er. Han är den kärlek för vars skull han blev 

människa för att leva i människovärlden. Han led samma smärta och visade mänskligheten offerets, 

kärlekens och barmhärtighetens väg genom vilken de kan uppnå förlossning från alla sina synder. Han 

kom som en mästare för att lära oss hur man växer upp under enkla förhållanden och ändå lever i kärlek, 
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går till självuppoffring och dör kärleksfullt, förlåtande och välsignande. Han förkroppsligar det femte 

stadiet och hans symbol är kärlek. 

59 Den sjätte perioden representeras av Elia. Han är symbolen för den heliga anden. Han kommer på 

sin vagn av eld och för ljuset till alla nationer och alla världar som är okända för er men kända för mig, 

eftersom jag är Fadern till alla världar och alla varelser. Detta är det stadium som du för närvarande 

befinner dig i - Elias' stadium. Det är hans ljus som upplyser dig. Han är representant för de läror som var 

dolda och som nu uppenbaras för människan. 

60 Den sjunde perioden förkroppsligas av Fadern själv. Han är målet, kulmen på utvecklingen. I 

honom finns nådens tid, det sjunde inseglet. 

61 Därmed är mysteriet med de sju inseglen löst. Det är därför jag säger att denna tidsålder innehåller 

det sjätte inseglet. Fem av dem har redan passerat, den sjätte har nu lösts och den sjunde är fortfarande 

stängd, dess innehåll har ännu inte kommit, det tar fortfarande tid innan detta stadium kommer till dig. När 

den anländer kommer nåd, fullkomlighet och fred att råda. Men för att nå dit - hur många tårar måste 

människan inte fälla för att rena sin själ? 

62 När reningen är över kommer frestelsen att vara begränsad. Krigen mellan människor kommer att 

upphöra och det kommer inte längre att finnas några störningar eller korruption. Då kommer fredens och 

nådens rike att komma, mänskligheten kommer att göra stora andliga framsteg och dess förbindelse med 

Faderns Ande kommer att vara direkt. 

63 Precis som jag har avslöjat för er att människan är som sin Skapare, berättar jag nu för er att denna 

materiella värld, som jag har skapat med nåd och fullkomlighet, är en öppen bok som alltid har talat till er 

om de tre rikena, de tre tiderna och Faderns fullkomliga makt. Skapelsen skapades också på ett sådant sätt 

att de sju stadierna av dess bildning skulle vara en modell för de sju förseglingarna, den stora boken om 

livet vars slöja, som täckte dess mysterium, jag har dragit bort med ljuset från mitt ord. 

64 Låt ljuset från det sjätte inseglet lysa upp dig. 

65 Det är bara jag som kan säga när det sjätte stadiet slutar och det sjunde börjar. Ni lever i det sjätte 

stadiet, i Elias tid, i den tredje tidsåldern. Trots att ni är helt omgivna av ljuset från min Ande som flödar 

från mitt Ord har ni ännu inte befriat er från synden, och ni har inte heller nått fulländning genom att 

förena er ande mot ande med min Gudomlighet. Men era barn, de kommande generationerna, kommer att 

uppnå denna renhet och bli mina lärjungar som andligt umgås med sin Mästare, sanna profeter på världens 

väg. De kommer att leva i fred och i harmoni med alla lagar och kommer så småningom att skapa den 

mänskliga andens sanna hem på jorden. 

66 Sannerligen säger jag er: Tills dessa profetior har uppfyllts skall många solar passera, mycket 

vatten skall falla ner från himlen, många år skall passera och glömmas bort av människorna, och även 

många generationer. Men äntligen kommer den tid då Fadern kommer att kröna sitt arbete på den här 

planeten. 

67 Ta med dig denna enkla lära, klar som dagsljuset och genomskinlig som vatten, så att du i 

tystnaden i din kammare, under nattens kontemplativa timmar, kan utforska och reflektera över det som 

jag har uppenbarat för dig, och du kommer att kunna förnya dig i dess fulländning. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 162 
1 Det går inte en dag utan att mänskligheten bävar inför ett besök eller förundras över en händelse 

som den anser vara extraordinär, och ändå har den inte förstått den tid i vilken den lever, eller innebörden 

av varje prövning. Med vilken tydlighet meddelade de gamla profeterna Joel, Daniel och aposteln 

Johannes er vad som skulle hända i dessa tider. Men hur likgiltiga har inte människorna i denna tidsålder 

varit inför Herrens kallelser! När de ibland bryter igenom sin likgiltighet och materialism är det bara för 

att fråga sig själva: "Vad i hela friden är det som pågår, där allt är trångmål, krig, smärta, ödeläggelse och 

död?" Men de vakar inte, ber inte och tänker inte heller på det som har uppenbarats för dem, eftersom de 

hittills bara har varit intresserade av de falska tillfredsställelser som världen ger dem. 

2 Ju mer människor känner sig förtryckta, ju mer de hotas av katastrofer som de själva har utlöst, 

desto mer tror de att deras egna krafter räcker till för dem i stället för att söka skydd hos mig, vädja om 

min barmhärtighet och be om min hjälp. De låter sig ryckas med av sina lägre passioner och gör sitt hat 

och sin önskan om makt till de vapen med vilka de vill kämpa och försvara sig. Men när har du någonsin 

vetat att ondska kan bekämpas med ondska? 

3 Jag tillåter människor att fortsätta i sin arrogans och att skryta med sin materialism, att fortsätta ett 

tag i sin brist på välgörenhet så att de kan se vart deras passioner tar dem. Under tiden kommer jag att göra 

mig kännbar i hjärtat på var och en som är beredd och väntar på mig. 

4 Jag har utgjutit min Ande över varje ande och allt kött så att män och kvinnor kan profetera i 

enlighet med profetian. Jag talar till er genom drömmar och andliga visioner och ger tecken till 

mänskligheten genom naturens krafter, så att ett starkt och stort folk kan komma fram bland människorna - 

så stort som de aldrig tidigare har känt. Detta folk kommer att förgöra allt ont som det finner i sin väg, och 

det kommer inte att finnas någon fiende som det inte kan besegra, eller någon mur som det inte kan 

övervinna. De som tillhör honom kommer att avancera överallt, hans rop kommer att höras av hela 

mänskligheten, hans ord kommer att sätta stopp för alla felsteg och han kommer att lyckas få alla 

människor att lära känna sanningen. Doktriner, religioner, ideologier och vetenskaper som döljer 

sanningen kommer att darra inför hans steg. 

5 Ni som hör detta ord, tacka Herren, er Fader, för att ni har fått uppleva uppfyllandet av mitt löfte 

som jag gav er genom de gamla profeterna, de som redan hade profeterat för er om min förkunnelse när en 

av dem förkunnade för er att "min Ande skall utgöras över allt kött". 

6 Se upp och var stark så att du kan bli en del av det folk av modiga soldater som jag snart kommer 

att resa upp. Tro inte - och det har jag redan sagt många gånger - att det bara är du som tillhör detta folk. 

För det är inte bara de som har hört mig i denna form av förkunnelse som kommer att få kunskap om min 

lära. Kom ihåg att min säd är utspridd över hela jorden. 

7 De profeter som var verksamma i tidigare tider fick ingen jordisk auktoritet eller befogenhet, de 

var inte tvungna att underkasta sig någon auktoritet och de koncentrerade sig bara på att lyda 

instruktionerna från sin Herre, som lade sitt ord på läpparna på de personer som han hade valt ut. 

8 De var fulla av tro och mod och ingenting hindrade dem från att utföra sin uppgift att lära folket 

min lag och avråda dem från religiös fanatism genom att göra dem medvetna om prästernas likgiltighet 

och misstag. 

9 Om du funderar lite och studerar skrifterna kommer du att inse att alla profeter uttryckte en enda 

essens som de förmedlade till folket i sina ord. De gav förmaningar, uppenbarelser och budskap till folket 

utan de fel som den materialiserade tillbedjan som folket praktiserade på den tiden medförde. De lärde ut 

att lyda lagen och Guds ord och hjälpte människor att kommunicera med sin himmelske Fader. 

10 Folket, finner ni inte en stor likhet mellan dessa profeter och dessa röstbärare genom vilka jag nu 

talar till er? Genom deras ord når min inspiration er, och från dem sprutar den undervisning ut som 

uppmanar åhörarna att söka sin Herre på det mest högljudda sättet. De talar utan rädsla för att det bland de 

många som lyssnar på dem också finns scouter eller fanatiker. De utför hängivet sin uppgift i sin Faders 

tjänst, så att han genom dem kan tala till mänskligheten och ge den dessa läror som kommer att öppna nya 

ljusvägar för människan. 
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11 Människor, det finns inte bara en stor likhet mellan dessa profeter och dessa röstbärare, utan det 

finns också en perfekt relation mellan dem. De som förutspådde detta, och det som de förutspådde för 

länge sedan upplever dessa tjänare nu. 

12 Tro inte att alla människor på den tiden trodde på vad deras profeter förkunnade. Nej, de fick ofta 

stå ut med sina medmänniskors förlöjligande, prästernas hot och de mäktigas förföljelse. Det var 

nödvändigt att profetiorna om Guds dom över människorna gick i uppfyllelse, så att alla skulle tro på den 

sanning som förkunnades av Herrens tjänare. Ofta blev deras uttalanden verklighet först när de inte längre 

fanns i den här världen. Under denna tid har mina barn också upplevt förlöjligande, förtal och likgiltighet 

från dem som lyssnat på dem. Men mitt ord kommer att bli känt utanför dessa mötesplatser, även om det 

hånas och förkastas. Det som jag har meddelat er kommer också att bli verklighet, och då kommer 

människor att vända sin uppmärksamhet mot det som de tidigare har betraktat med förakt eller likgiltighet. 

13 På samma sätt som det folket då genomsyrades av tro på den osynlige Guden, som är all makt och 

rättfärdighet, så snart de trodde på det som deras profeter förutspådde, kommer detta folk, som nu har fått 

denna uppenbarelse, att fyllas av en orubblig tro, som kommer att stärkas av den manifestation som de har 

fått från sin Herre. Denna tro är absolut nödvändig för att det vittnesmål som kommer från dina läppar ska 

vara fullt av övertygelse. Men jag har redan sagt till er att om ni inte vet hur ni ska vittna om mig, kommer 

jag att göra det när tiden är inne, för jag lämnar inte mina löften ouppfyllda. 

14 Hur ofta i Guds folks historia har människor inte motsatt sig min vilja genom sin olydnad, men 

trots deras avvikelser har mitt ord gått i uppfyllelse. Samma sak kommer att hända under denna tid. Alla 

kommer inte att lyda mina instruktioner. Medan vissa tolkar mina order korrekt, kommer andra, i ett 

försök att förena det högre och sannare med det lägre och köttsliga, att försöka trotsa min vilja, utan att 

förstå att den gudomliga viljan, som är makt och oändlig rättvisa, dömer alla ohederliga handlingar av dem 

som har vanhelgat mitt ord. 

15 Jag berättar detta för er eftersom jag vet att det kommer att uppstå förvirring bland er, vilket jag 

förutspår redan nu. Men jag kommer att bevara boken i vilken Mitt Ord skrevs, så att den senare kan föras 

till hela världen och vittna om vad Mästaren har sagt till er i sin nya uppenbarelse. 

16 Hör mig genom mina nya profeter, som ni kallar röstbärare, och tolka mitt ord på rätt sätt, så att ni 

därefter kan fullgöra de uppdrag jag har gett er. 

17 Medan människorna ville se i mig en oåtkomlig och avlägsen Gud, har jag försökt bevisa för dem 

att jag är närmare dem än ögonfransarna är till deras ögon. 

18 De ber mekaniskt, och när de inte omedelbart ser att allt som de har bett om har uppfyllts på ett 

brådskande sätt, ropar de missmodigt: "Gud har inte hört oss". 

19 Om de visste hur man ber, om de förenade hjärta och sinne med sin själ, skulle de höra Herrens 

gudomliga röst i sin ande och känna att hans närvaro är mycket nära dem. Men hur kommer de att känna 

min närvaro om de frågar mig med hjälp av externaliserade kulter? Hur skulle de kunna uppnå att deras 

själ blir känslig om de själva dyrkar sin Herre i bilder som de har gjort med sina händer? 

20 Jag vill att du ska förstå att jag är mycket nära dig, att du lätt kan komma i kontakt med mig, känna 

mig och ta emot min inspiration. 

21 Om du tittar noga på de uppenbarelser och läror som jag har gett dig genom tiderna kommer du att 

upptäcka endast en väg som kan leda dig till målet för förandligande. Kom ihåg att det är jag som har lärt 

er de perfekta och framgångsrika vägarna och sätten att komma till mig. Jag förstår inte varför ni låter er 

förföras av falska läror som bara uppmuntrar er fanatism och ökar er okunnighet. 

22 När lagen gavs till världen sade jag till er: "Ni ska inte ha några främmande gudar vid sidan av 

mig." 

23 När en kvinna under den andra tidsåldern frågade Jesus om Jerusalem var den plats där hon skulle 

tillbe Gud, svarade Mästaren henne: "Den tid kommer när varken Jerusalem eller någon annan plats är den 

rätta platsen för att tillbe Gud, för han kommer att bli tillbedd i ande och sanning", det vill säga från ande 

till ande. 

24 När mina lärjungar bad mig att lära dem att be gav jag dem som exempel den bön som ni kallar 

Herrens bön, genom vilken jag fick dem att förstå att den sanna, fullkomliga bönen är den som, liksom 
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Jesu, kommer spontant från hjärtat och når upp till Fadern. Den bör innehålla lydnad, ödmjukhet, 

bekännelse av skuld, tacksamhet, tro, hopp och tillbedjan. 

25 Hur många lektioner i andlighet har Fadern inte gett er genom alla dessa budskap, och hur mycket 

har inte hans lag och undervisning förvrängts på jorden! Denna materialisering, den ständiga skändningen 

och förvrängningen av det som jag har överlämnat högt till er, är orsaken till det kaos som mänskligheten 

för närvarande lider av - både i det andliga och i det materiella, dessa två livsformer som alltid har varit 

förenade i människan. För det skulle inte vara möjligt att röra en av dem utan att den andra också 

påverkas. 

26 Är du förvånad över att många människor har lämnat mig i dessa tider och att andra människor har 

förkastat mina läror? Är du bekymrad när du ser hur materialistiska läror sprids bland mänskligheten? Var 

och en av er lyssnar till ert samvetes röst och frågar er själva om ni med ert liv har gett ett sant vittnesbörd 

om den undervisning som finns i mitt ord. 

27 Jag kommer att döma över de allvarliga brott som begåtts mot min lag och de överträdelser som 

begåtts mot min lag. Det kommer inte att finnas en enda överträdelse som inte kommer att korrigeras av 

den perfekta Mästaren. Ni får inte låta er förvirras. Korrigera dina misstag och döm inte. Förstå att jag 

aldrig straffar er - ni straffar er själva. 

28 Jag gör ljus i den som har syndat i okunnighet, och jag får den som medvetet har syndat att 

omvända sig, så att båda kan börja gottgöra den överträdelse de har begått, full av förtröstan på min 

förlåtelse. Detta är det enda sättet att nå mig. 

29 Tänk på allt detta, ni präster som leder människor längs religionernas olika vägar. Be och 

förandliga din egen kropp. Det är nu dags för er att ångra era misstag och börja en kamp mot den 

mänskliga materialismen, som är död och mörker för själen. För detta ska ni använda min sanning, ta mitt 

ord som ett vapen och leva i min undervisning. 

30 Jag har ingen preferens för något religiöst samfund. Det är inte jag utan ni som avgör om ni står på 

min sida. För om ni gör det kommer ni också att ha lyckats förena er alla i anden. 

31 Från små barn har ni blivit lärjungar, men jag ser att ni inte gör andliga framsteg och därmed 

hjälper ni inte era medmänniskor. Ja, människor, ni stoppar de nyanlända massornas framsteg genom er 

brist på framsteg i Min lära. Ni har skapat ett hinder som gör det mycket svårt för en av era bröder och 

systrar att ta sig ett steg längre än ni har kommit. 

32 På samma sätt som jag i denna manifestation uppmärksammar er på även den sista lektionen som 

fortfarande är begriplig för er, måste ni tillämpa mina lärdomar ända fram till den sista. 

33 Om ni ännu inte är beredda beror det på att ni ännu inte riktigt har förstått mig, även om ni hör 

mig. Om du inte har förstått mitt ord är det för att du inte har tänkt på det. Om ni inte har utövat en sann 

kärleksaktivitet fram till i dag är det för att ni inte har låtit mitt kärleksord väcka er till medkänsla, och om 

ni inte tar emot mer än vad ni har fått fram till i dag är det bara för att era förtjänster har varit magra. 

34 Mängderna som kommer för att höra mitt ord skulle bli större om de kunde se i er värdiga exempel 

på lärjungaskap, eftersom era gärningar då skulle vara ett bevis på respekt, tro, lydnad för mitt arbete och 

för att ni följer min undervisning. 

35 Jag har lärt er att be så att ni genom bön kan närma er inte bara Fadern utan också era behövande 

medmänniskor för att ge dem ert budskap om fred. Men när jag frågar dig vad din ande kände när den bad 

för nationerna, för änkorna, för de föräldralösa, för dem som hungrar efter bröd, för fångarna och för de 

sjuka, kan du bara säga till mig: "Herre, du är den ende som kan göra gott mot de behövande. Vi är så 

omogna och okunniga att vi inte kan känna med våra medmänniskors smärta, och vi kan inte heller på 

avstånd förstå vad som händer med dem. Vi nöjer oss med att be dig att utgjuta din oändliga kärleks 

fördelar över dem. För när vi står inför så stora andliga behov måste vi erkänna att vi inte ens är nybörjare. 

Endast du kan berätta för oss vad vår ande gjorde under sin bön." 

36 Nu är du åtminstone ärlig och erkänner din okunnighet och omognad. Därför välsignar jag er och 

gör min undervisning ännu tydligare så att den kan förstås även av den mest okunniga personen. 

37 Människor, ni vet att andliga varelser närmar sig människor, och beroende på dessa varelsers 

attityd påverkas de också av det inflytande de utövar på människor. Du bör veta att när du ber för en 

medmänniska så lösgör sig din ande från din kropp för att närma sig den som du ber för. Slutsatsen av 
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detta är att det andliga inflytande du ger till dem som du ber för kommer att vara detsamma beroende på 

din förberedelse och den grad av renhet och andlighet som du har uppnått i ditt liv. 

38 Bli inte rädda när jag säger att ni ständigt är omgivna av osynliga varelser. Många av dem behöver 

din hjälp. Tillägna dem dina tankar, dina ord och dina kärleksverk så att de kan finna vägen till lydnad och 

se ljuset. 

39 De vapen som jag ger er är inte sådana som berövar liv; de förblindar inte någon, utgjuter inte blod 

och orsakar inte smärta; de lämnar inte efter sig änkor och föräldralösa, inte heller hem som har fallit i 

misär. För de vapen jag har lämnat till er är kärlek, barmhärtighet och förlåtelse, så att ni med deras hjälp 

kan kämpa för att omvandla de dåliga influenserna till vibrationer av ljus. 

40 I dina böner ska du alltid tänka på de varelser som - utan att de syns med kroppens ögon - fäller 

tårar i din närhet. Men försök inte att nå dem eller tvinga dem att ge sig till känna, utom genom tankar. 

Förstå att de vapen som jag har gett er är kärlekens, upphöjningens och fredens vapen. 

41 För att bli mästare i min undervisning är det absolut nödvändigt att ni studerar min undervisning på 

djupet. Jag berättar också att det finns andar fulla av ljus och visdom som jag har utsett till beskyddare. De 

är oändligt många och arbetar outtröttligt i Faderns arbete som skapade allting. Lita på att du varken är 

ensam eller beroende av din egen styrka, utan att du är omgiven av varelser som ödmjukt och utan att 

skryta vakar över dig och samarbetar med dig så att du kan stiga upp andligt. 

42 Den gudomliga lagen består av två bud: Att älska Gud, som är din Fader, och i honom älska dina 

medmänniskor. Detta är vad de varelser gör som mänskligheten kallar skyddsänglar, beskyddare, 

ljusandar, högre varelser. 

43 Efterlikna dem, hjälp dem i deras uppdrag, då kommer det att uppstå en stor andlig harmoni som 

kommer att existera bland alla barn till min gudomlighet. Ur denna harmoni kommer frid att växa fram, 

själens högsta belöning i evigheten. 

44 Jag har sagt er att ert materiella liv är begränsat, och jag påminner er om detta så att var och en kan 

veta om han har fullgjort den uppgift som Fadern gav honom. Om ni har glömt detta påminner jag er om 

det så att ni kan börja göra er plikt som goda lärjungar. 

45 Din tillvaro på jorden är kort. Så snart du inser detta ber du mig om ytterligare en tidsperiod och 

säger till mig: "Herre, ge mig tid att fullfölja min uppgift." Jag säger er bara detta: solen går inte upp eller 

ner ett ögonblick tidigare eller senare än vad Skaparen har bestämt. Allt styrs av en ofelbar lag. Därför 

kommer du inte att leva en sekund längre på jorden än vad du är ämnad att göra. Därför låter mitt ord för 

dig som en evighetsklocka som råder dig att använda tiden. 

46 Medan evighetens ljusa dag närmar sig för din själ, närmar sig natten för din kropp. Förstå detta 

och säg inte att du uppfyller min lag bara för att du hör mitt ord. Försök inte att "uppfylla" den enligt ditt 

sätt att tänka, utan utgå från mina gudomliga läror. 

47 Betänk: När du väl är i den andliga varelsen, när du har fullgjort dina plikter och uppgifter i detta 

liv, kommer jag att låta dig påverka medvetandet hos denna jordiska mänsklighet, inspirera och upplysa 

den och på så sätt hjälpa den på dess utvecklingsväg. 

48 Er uppgift är känslig; för att fullgöra den måste ni visa er ödmjuka, så som Jesus lärde er, med den 

ödmjukhet och aktiva kärlek med vilken han fullföljde sitt uppdrag. 

49 Du måste avstå från överlägsenhetens och den sociala prestiges kläder, som bara innehåller 

fåfänga. Ni måste frigöra er från själviskhet och gå ner till de trasiga och spetälska för att trösta dem i 

deras lidande. På så sätt blir ni mina lärjungar eftersom ni följer det exempel jag gav er. 

50 Min barmhärtighet har skänkt er, och ni måste göra lika stora goda gärningar. 

51 När ditt sinne är rent i bön och har vänt sig bort från alla materiella influenser, kommer jag att ge 

dig det du ber om för dina medmänniskor. Du kommer då att bli förvånad över att se hur riklig tröst 

kommer från dina läppar för dem som lider. Dina ansträngningar kommer att bli fruktbara och välsignade 

eftersom du praktiserar min kärleksundervisning. 

52 Nu säger jag er att ni ska vara barmhärtiga inte bara mot er nästa utan också mot andra livsformer 

och arter, för alla är Herrens skapelser. Allt är Faderns fullkomliga verk, där hans visdom uppenbaras. 

53 I naturen är allting liv, utveckling och omvandling. 

54 Jag låter dig veta vem du är så att du med denna förståelse kan vara välgörande för alla varelser. 
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55 Känn er själva, känn era förmågor, era känslor. Förväxla inte rena förnimmelser med passioner. 

Känn till kroppens inneboende böjelser och instinkter så att anden alltid dominerar den. Förneka inte din 

ande möjligheterna att älska, för där själviskhet råder kan den inte lysa med kärlek till dina medmänniskor. 

När du älskar, gör det andligt och på ett sådant sätt att din kärlek är till för alla. Om du binder den till 

personer, begränsar den till vissa personer, har du gett efter för egoismen. 

56 Du kan betrakta andlig kärlek som universell kärlek. Förbered ditt hjärta som en källa som tar emot 

min nåds kärlek som kristallklart vatten och som genom dina verk häller ut den på dina medmänniskor. 

57 Ju mer du känner denna kärlek inom dig, desto större blir den helande kraften som du häller på 

såren. Det kommer att bli en riktig läkande balsam som väcker den deprimerade själen till nytt liv, och en 

doft som fyller livet för dem som gråter med doft. 

58 Inse att det inte finns någon andlig kärlek i människornas hjärtan. De älskar, men med en självisk 

kärlek som förstör till och med deras egna liv, eftersom passionen är som en mask som äter upp de bästa 

känslorna. När passioner bryter ut i människans hjärta förstör de slutligen allt det goda som fanns i hennes 

själ. Passionen är den avgrund som öppnar sig framför människans fötter och som, när den sliter ner henne 

i djupet, får henne att förlora ljuset och friden. 

59 Se hur min undervisning tar bort okunnighet så att ni kan erkänna mig som gudomlig och ensam 

visdom och förgöra de falska gudarna, som Abraham gjorde när han sökte Gud bortom vad hans ögon såg. 

Därför slöt jag ett förbund med honom för att han skulle bli det utvalda folkets säd. När han ställdes på 

prov bevisade han att hans Gud var Skaparen och den levande Guden. 

60 Även ni måste bevisa sanningen i dessa uppenbarelser - genom ett rent levnadssätt och med en 

andakt som är fri från överdriven och entusiastisk dyrkan. 

61 Kom ihåg att på Moses tavlor fanns inskrivet det bud som säger: "Du får inte göra dig någon bild 

av det som är i himlen ovanför, inte heller av det som är på jorden nedanför, inte heller av det som är i 

vattnen under jorden." 

62 Tänk på hur länge jag har fört er bort från avgudadyrkan, så att ni kan känna att jag står över allt 

skapat, över allt som rör sig och går, så att ni kan lyfta er ande dit, till himmelriket. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 163 
1 Människor, jag ser era tårar och hör era snyftningar. Jag tänker på era svårigheter och lidanden. Jag 

ser kedjorna av fattigdom och brist på pengar som du bär på, besvikelsen som tynger ditt hjärta eftersom 

du har kommit att tro att det inte finns någon rättvisa eller välgörenhet i världen. Då ber du och säger till 

mig: "Herre, jag är inte värd din frid. Om jag inte förtjänar dina förmåner, ge mig styrka att uthärda livets 

lidanden och orättvisor." 

2 I dessa ögonblick blir min närvaro påtaglig och säger till er: förlora inte tålamodet, fortsätt att vara 

försiktiga, misströsta inte för ett ögonblick, för ni vet inte när min frid kommer att knacka på er dörr. Luta 

ditt huvud mot mitt bröst och lyssna inte längre på krigsropet. Glöm dina svårigheter och kom ihåg att du 

inte kommer att förgås så länge du är med mig. Kom till mig, följ med din Fader och Herre. I mig hittar du 

brodern, maken, vännen, fadern. 

3 Stärk ditt hjärta genom att lyssna till mitt ord, så att du när du återupptar kampen för livet gör det 

med upprätt hållning och högt huvud och kan le med självförtroende. 

4 Tvivla inte längre i prövningens ögonblick, säg inte att jag inte hörde dig i smärtans ögonblick, i 

det svåraste ögonblicket. Så länge det finns en livsandning i dig, så länge din kropp andas, så länge ditt 

sinne tänker och din själ lider, kommer jag att vara med dig, för jag är det liv som pulserar och vibrerar i 

hela universum. 

5 Vet hur man ber, inte bara i dina timmar av lidande utan också i dina stunder av glädje. Inför mig 

bär ni bara fram era tårar, lidanden och sorger, men i era glädjeämnen, när ert hjärta är i festlig stämning, 

glömmer ni mig; då stänger ni era dörrar för mig. 

6 Jag måste tala med er och förbereda er inför er kamp, som kommer att bli svår. Jag vill att det ska 

finnas ljus i och omkring er, att ni praktiserar dygd inom och utanför ert hem, för då kan ingen överraska 

er med att ni sover (andligt). 

7 Jag har meddelat er att långa tåg av människor från främmande länder kommer att komma till det 

här landet i jakt på fred för sina hjärtan och ljus för sina sinnen. De kommer att möta lärjungar som förhör 

dem om denna undervisning. De kommer att kräva att de vittnar om vad de har hört och låta dem genomgå 

en undersökning för att styrka sanningen i detta ord. 

8 Tror du inte att ditt hjärta då måste vara en sann källa av kärlek, godhet och ljus, redo att flöda 

över som hjälp i dina medmänniskors behov? Skulle det inte glädja er om varje hem hos mitt folk var en 

skola där gudomlig undervisning tillämpades praktiskt? 

9 Under den andra epoken tog jag min undervisning till många platser i Judeen, och överallt hittade 

jag en lämplig plats för att låta mitt ord höras. Mästaren var alltid uppmärksam, och när han sattes på prov 

blev han aldrig överraskad. Dalarna hörde min röst, bergen återgav ekot av mina ord, havets vågor tog 

emot vibrationerna av mina budskap och öknarnas ensamhet lystes upp av min närvaro. 

10 Jag vill att ni förenar er och gör detta folk till en oas i världens öken. Jag vet att människor 

kommer att söka dig, för de kommer att tröttna på att förstöra, synda och döda. Inför ljusets ord och de 

höga tankarna kommer den anda som fortfarande ligger i dvala idag att vakna, och min undervisning 

kommer att framstå som en frälsningsark på jorden. Denna tid kommer att bli en prövning för detta folk, 

för många hjärtan kommer att vara beroende av deras vittnesmål. 

11 Så varför förtvivla eller göra uppror inför prövningar nu, eftersom de är den mejsel som slätar ut 

ditt hjärta så att det i morgon kan och kommer att tolka sin Mästare? 

12 Jag vill höra dig säga till mig: "Tack, Mästare, dina prövningar har tillrättavisat mig och ditt ljus 

har uppmuntrat mig på vägen. Mina sjuka blir friska, och jag har kunnat trösta de drabbade på min väg." 

13 Jag förväntar mig att andra säger till mig att förbereda dem för att bli mina arbetare, att anförtro 

dem arbetsredskapen så att de kan så frön av fred och kärlek i sina medmänniskors hjärtan. 

14 Min omsorgsfulla hjälp är beroende av er begäran att ge er den gudomliga gåvan att vara arbetare 

på den andliga våningen. 

15 Idag vill jag trösta er i era svårigheter: Sjuka människor som har burit smärtans kors genom hela 

livet, kom till mig, jag ska bota er. Jag ska lära dig att kämpa mot dina sjukdomar och att i tålamod och 



U 163 

124 

ödmjukhet vänta på ögonblicket då du befrias från det lidande som tynger dig. Jag kommer också att visa 

dig allt du har uppnått på din försoningsresa. 

16 Kom till mig alla ni som har burit med er en börda av lidande. Det är förgäves som ni söker bot 

och tröst hos människor, för kärleken har försvunnit från människornas hjärtan, och ni måste veta att utan 

kärleken kan inga mirakel utföras. Vetenskapen ensam räcker inte för att befria världen från dess smärta. 

17 Vetenskapsmännen är fulla av fåfänga och betraktar de gudomliga uppenbarelserna som ovärdiga 

att uppmärksamma. De vill inte höja sig andligt till Gud, och om de inte förstår något av det som omger 

dem förnekar de det för att inte behöva erkänna sin oförmåga och sin okunnighet. Många av dem vill bara 

tro på det som de kan bevisa. 

18 Vilken tröst kan dessa människor ge sina grannar om de inte erkänner den ursprungliga 

kärleksprincipen som styr skapelsen och dessutom inte förstår livets andliga mening? 

19 Jag visste att dessa tider av den materialistiska vetenskapens dominans, av själviskhet och 

likgiltighet inför dem som lider och går under skulle komma, och det var därför jag erbjöd mig att sända 

tröstaren till er; här har ni uppfyllelsen av detta löfte. Jag har kommit i Anden för att förklara alla 

mysterier för er så att ni kan bli ljusets barn. Jag ger dig den gudomliga trösten i denna uppenbarelse, och 

med dess hjälp kommer du att kunna klara av livets alla prövningar och stiga upp till mig. 

20 Jag kallade på dig, och när du kom till mig berättade du gråtande för mig att du var den mest 

behövande på jorden, du visade mig ditt elände och påpekade för mig din brist på kunskap och din dåliga 

förmåga att ta dig fram i livets växlingar. Sedan har jag avslöjat för er att ni inte alls är pariaer eller de 

allra fattigaste. Jag testade dig och du klagade eftersom du kände dig arvlös utan att ha upptäckt att du bar 

en skatt i din ande. 

21 Den sjuke mannen grät eftersom han inte hade någon läkare tillgänglig för att bota honom och han 

hade ännu inte upptäckt att hans ande hade ett överflöd av läkande balsam. 

22 Den som grät på grund av sin okunnighet insåg inte att hans mästares gudomliga röst i sitt hjärtas 

tystnad kallade honom in i det andliga riket. Den som trodde sig vara arvlös hade inte upptäckt alla de 

gåvor med vilka Fadern sände honom för att fullgöra sin uppgift på jorden. Det var nödvändigt att 

sanningen nådde er och att ljuset tändes i era hjärtan så att ni skulle vakna upp ur er djupa slöhet, resa er 

med tro och säga: "Vi är inte ensamma, Herren är med oss. Vi är inte pariaer, vår varelse är full av gåvor 

från Fadern. Vi kommer inte att förgås under smärtans tyngd eftersom vi i våra hjärtan har den outsägliga 

tröst som Mästarens ord ger oss, som ger oss sitt ljus på alla våra vägar. Vi är inte beroende av 

människornas vilja, vår lott beror inte på dem, utan på vår Faders vilja. Det kommer inte längre att finnas 

några hinder, fotfästen eller felvägar som kan avskräcka oss och få oss att avstå från att fortsätta på den 

sanna vägen. I smärta finner vi tröst, i mörka timmar låter vi ljuset lysa, och i vår kamp för livet känner vi 

att styrkan flödar mot oss. Vem har räddat oss? Vem har gett oss vår hälsa och vårt liv tillbaka? Det är 

Mästaren som genom sitt gudomliga ord har lett oss tillbaka till den sanna vägen och gett oss den tröst 

som han har lovat oss från första början." 

23 Älska sanningen, lärjungar, förstå den och lev den. Den som känner sanningen har inom sig den 

lyckan att skåda Guds ljus. Han känner till frid och vandrar orubbligt på uppfyllelsens stigar. 

24 Detta verk kommer att kritiseras och förkastas av många när de får veta att andliga varelser har gett 

sig till känna i det. Men oroa er inte, för det är bara de okunniga som kommer att bekämpa denna del av 

min undervisning. 

25 Hur ofta har inte apostlarna, profeterna och Herrens budbärare talat till världen under inflytande av 

andliga ljusvarelser utan att mänskligheten har blivit medveten om det, och hur ofta har inte var och en av 

er agerat och talat under andliga varelsers vilja utan att ni har blivit medvetna om det! Och just detta, som 

alltid har skett, har jag nu bekräftat för er. 

26 Under den andra eran lärde Jesus er att det mänskliga sinnet är en dörr genom vilken andevärlden 

kan komma in. Han lärde er att frigöra er från de förvirrade varelser som testar människorna på deras 

försoningsväg genom sina dåliga influenser på grund av de överträdelser som de har begått, precis som 

han också lärde er att fullända er själva till en sådan grad att den Helige Ande kan tala genom en 

människas mun. 
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27 Och ändå, hur ofta har dessa uppenbarelser inte förbytts och hur har de inte vanhelgats! Detta är 

anledningen till att mitt arbete har bekämpats under denna tid och kommer att fortsätta att bekämpas. Men 

de som verkligen tror på samma sak kommer att fortsätta att studera och följa den, så att de i morgon kan 

förklara mina läror och avråda dem som är förvirrade och de som vanhelgar mina läror från att göra fel. 

28 Vid den här tiden ville jag i detalj redogöra för alla dessa uppenbarelser och avsluta förklaringen 

av dem, och för detta ändamål sände jag Elia för att upplysa er förståelse och bereda vägen för er, så att ni 

inte skulle bli förskräckta av min och mina andliga härskarors ankomst. 

29 Elia, som en andlig varelse, knackade på dörren till den utvalde i denna tid, som utan att veta eller 

känna till någonting om den nuvarande manifestationen, fann sig själv orolig, underkuvad och besegrad 

inför den andliga kraft som knackade på hans hjärta för att få honom att ägna sig åt denna tjänst. Detta var 

det första fröet som de första troende tog hand om och som bar de första blommorna och de första 

frukterna. 

30 Växten växte och blev ett ungt träd, dess blommor var manifestationer av ljusvarelser som kom till 

detta folk som budbärare, profeter, skyddsänglar och rådgivare. Frukterna var er Mästares manifestationer 

med hjälp av sin gudomliga stråle, som gav er livets söta smak. 

31 Hur skulle du kunna förstöra idén om döden inom dig utan att bevittna existensen av varelser som 

en gång var på jorden och som nu lever osynligt i en annan värld? Hur kan ni befria er från dem som ligger 

på lur och orsakar ondska, och hur kan ni harmoniskt komma överens med dem som bara bär ljus och 

godhet inom sig? - Endast genom att känna deras närvaro, höra deras röst och följa deras råd - genom att 

uppleva deras manifestationer och se dem utföra sina verk. Detta folks vittnesbörd måste spridas över hela 

världen för att övertyga dem som säger att de tror på livet men inte på uppståndelsen och evigheten. De är 

de döda som bevakar sina döda eftersom de är rädda för att bli kunniga. 

32 Människor, använd de dagar som återstår för denna andliga förkunnelse genom människans 

intellekt. Ni vet att denna undervisning kommer att vara kort och att frukten av er erfarenhet, det sanna, 

klara vittnesmålet, fritt från hemlighetsmakeri, kommer att vara det som ni kommer att framföra till era 

medmänniskor i morgon. 

33 Jag kommer inte att tillåta er att fortsätta att få andevärlden att manifestera sig genom de materiella 

sinnena när den tid som bestämts enligt min vilja har gått ut. Men vet att trots att Herrens och de andliga 

varelsernas strålar inte längre tar din hjärna i besittning, fortsätter inspirationen genom din Herre för evigt 

och i all evighet hos alla som reser sig i bön. Och den andliga världens ljus kommer att lysa från en värld 

till en annan, från en ande till en annan, och det kommer att nå alla mina barn. 

34 Välsignade är alla de som verkligen utnyttjar denna tid av undervisning, för efter år 1950 kommer 

det att vara de som sprider fröet av min undervisning. Ni som har varit en del av det mäktiga "trädets" 

lövverk skall se till att människorna finner livets och sanningens frukt i det. 

35 Människor, om ni känner sanningen i min undervisning i ert hjärta när ni talar om den, kommer ni 

att se många av era ord bli verklighet; och om ni låter alla era ord bli handling, kommer ni att utföra sanna 

mirakel. Men om det inte är anden som talar genom kroppen, om det inte är han som ger sig till känna, kan 

du varken ge fred eller hälsa. 

36 Anden kommer att kunna göra sin röst hörd när du är förberedd. Faderns barn som bor i dig har en 

mycket stor kraft som hans skapare har gett honom för att hjälpa dem som är i nöd. Därför lär jag er att 

inte låta dem som visar er sitt elände gå under, att inte låta ropet på hjälp från den som kallar er förblekna i 

öknen. Att föra det du får vidare är en lag som din Fader har lärt dig. Har jag inte älskat dig? Då kan du 

också ge kärlek till dina medmänniskor. Sprid denna broderliga kärlek vidare till er själva. 

37 Människan lever inte bara av materiella saker, utan måste också få näring av andliga skatter. Jag 

talar på detta sätt till dessa åhörare som bara lyssnar ödmjukt, och min undervisning förvandlar dem lite 

efter lite. Men när kommer ni att bära detta ljus till alla jordens folk? När kommer du att uppnå att alla 

människor renar sig i min sanning? 

38 Allting har besudlats av människan, inte bara hennes själ: vattnet är förorenat, luften är förorenad 

och svullnad av bakterier och död, och därför frågar jag er: Med vilka läror och vid vilken tidpunkt tänker 

ni rena er själva? När kommer ni någonsin att vara redo att rena er kropp och själ om ni bara vill tvätta er 

kropp? Vad skulle du uppnå genom att göra det? - Att lura er själva. Först renar du hjärtat och sinnet, där 
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alla dåliga tankar och onda gärningar kommer ifrån. Den inkarnerade varelsen behöver det andliga brödet 

för att känna - om än bara för några ögonblick - vad den är: ande. 

39 Sök ett annat bröd än det som är nödvändigt för varje dag, sträva efter ett annat hem än ditt hem. 

Detta bröd är mitt ords bröd, och detta hem finns i oändligheten. 

40 När jag talar till dig meddelar ditt hjärta mig många av sina önskningar och förhoppningar. Jag 

svarar några av mina barn som på sin resa genom livet har upplevt närvaron av andliga varelser som ni 

vanligtvis kallar mörka eller förvirrade andar. 

41 Varför ber du mig att ta bort dessa varelser från de platser där de vanligtvis manifesterar sig? De 

behöver veta att de har överlevt sin skenbara "död" för att uppfylla lagen om gottgörelse och få erfarenhet. 

De uppfyller, om än ofrivilligt, sin uppgift att ge ett sant vittnesbörd till otroende och materialiserade 

människor om att själen överlever kroppen. 

42 Därför kommer jag att ringa tillbaka dem först när den tid som jag har bestämt kommer. Nu har de 

fortfarande en uppgift att utföra. Be mig därför inte att ta bort dem från er, utan de måste vänta till den tid 

som bestämts för dem. Varför vill du att allt i livet ska vara enligt dina önskemål och inte enligt vad som 

är bra för andra? Jag påpekar för er att dessa varelser inte kommer att besvära er om ni är generösa och har 

medkänsla med dem. 

43 Lyft upp dina tankar nu, be och du kommer att få. Be om det du tror är rätt för dig och dina 

medmänniskor. Behåll den inre tystnaden i dessa stunder när du frågar och ha tillit till att det är jag som är 

närvarande så att du kan komma i gemenskap med mig. Jag hör själarna, jag kommer till hjärtan, jag talar 

till er från ande till ande. Jag tar bort all smärta från era hjärtan, all rädsla, alla svårigheter och sorger. Det 

finns inte ett enda hjärta som jag inte har besökt, det finns inte ett enda medvetande som jag inte har 

upplyst, det finns inte en enda smärta som jag inte har befriat mina barn från för att ta den med mig och 

bilda en törnekrona av dem alla tillsammans. 

44 Så ska ni be enligt min vilja, så ska ni alltid ta emot mig. Visa inte din kärlek genom yttre gester 

som bara tjänar dig till att bli sedd när du gör det. Sök mig i tystnad, var ensam med er Herre, så kommer 

ni att få min närvaro i era hjärtan och höra min röst som säger till er: Jag ger er min barmhärtighet 

eftersom ni är förgängliga i denna värld. 

45 Elia, fören de utvalda själarna vid denna tid, vare sig de är inkarnerade eller inte längre är i köttet, 

så att de kan bli starka som en, för de prövningar som väntar er är stora. Men ni kommer att bli upplysta av 

ljuset från min heliga ande, för jag älskar er och kommer inte att låta er komma på skam. Träna er själva så 

att ni kan förstå mitt ord korrekt och veta hur man skiljer vetet från ogräset. Vakta och be så att du inte 

avviker från denna väg och att smärtan inte överraskar dig oväntat. 

46 Förstå att det inte är jag som ger dig smärta, för jag är din Fader som vill pryda din själ. Det är ni 

själva som sår smärtan på er livsresa, och när den kommer över er säger ni till mig: "Herre, varför 

förtrycker smärtan oss?" Men inse att jag bara ger dig kärlek, välsignar dig och ger dig mina instruktioner. 

47 Hör min liknelse: 

48 En kvinna gick längs en stig med tre små pojkar, den äldsta åtta år gammal, den mellersta sju och 

den minsta fyra. Hon gav dem moderskärlek i överflöd, gav dem näring och klädde dem med stor ömhet. 

En dag sade den äldsta sonen till sin mor: "Du har länge arbetat för att ge oss mat och kläder. Jag är den 

längsta av oss bröder och jag är villig att göra vad ni ber mig göra för att hjälpa er att stödja mina bröder. 

På samma sätt kommer min något yngre bror, när han växer upp, också att arbeta för att hjälpa dig med de 

yngsta, och när han också växer upp kommer han att arbeta som vi gör, och på så sätt kommer vi alla att 

stanna tillsammans på samma väg." 

49 Modern sade till honom: "Du är fortfarande liten, och sannerligen säger jag dig att du ännu inte 

känner till världen. Människor i sin ondska kommer att skada dig, och då måste du återvända till mig 

medan du är fylld av smärta. Men eftersom jag älskar dig vill jag inte att du ska gå vilse eller uppleva 

smärta av egen kraft." Pojken svarade henne med eftergivenhet och lydnad: "Jag kommer att göra din vilja 

och vänta tills den rätta tiden kommer och jag kan gå till de platser som du anvisar mig." 

50 Kvinnan sade då till honom: "Du har nu verkligen lärt dig den första lektionen, och därför anser 

jag att du är den största av dina bröder och systrar - inte bara på grund av din ålder, utan för att du är lydig 

och klok." 
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51 Åren gick och pojken hade blivit en ung man. Hans bröder, som också hade vuxit upp, tog sin 

äldre brors försiktighet som förebild, vars intelligens ökade dag för dag. 

52 En dag sade kvinnan till den unge mannen: "Vill du vandra på världens vägar? Jag skall ge dig en 

bok, vars innehåll du skall studera, så att du kan prägla dess undervisning i ditt sinne och hjärta. För 

sannerligen säger jag dig att den kommer att få dig att klara alla faror oskadd, och ingen smärta kommer 

att överraska dig." Sedan förde hon honom tillsammans med sina bröder till en hydda där det bodde en 

gammal man, och hon sade till honom: "Här är mina barn, som du har väntat länge på, eftersom du kände 

dem före mig. Jag hoppas att du tar emot dem och hjälper dem enligt din vilja. 

53 Den gamle mannen såg på dem med stor kärlek och sade till kvinnan: "Dina barn är bra, men de 

behöver fortfarande förberedas för att gå ut i världen, för de är fortfarande svaga och världen kan smitta 

dem med sin fördärv. Ge mig boken du håller i handen, så att jag kan avslöja stora lärdomar för dig från 

den. Fundera grundligt över dessa lektioner, så kommer deras sanning att låta dig överleva alla faror i ett 

stycke." Han vände sig till de unga och sade: "Du ska lära dig av den här boken och kärleksfullt undervisa 

din bror, så att han i sin tur kan undervisa den yngste, och sedan ska ni alla vittna om denna undervisning 

genom era kärleksfulla gärningar." 

54 När den störste av bröderna såg på den gamle mannen, vars ansikte var så vänligt och mjukt, 

knäböjde han ner framför honom och sade till honom: "Låt mig kyssa dina händer och din panna". Den 

gamle mannen svarade: "Gör detta, för du är värd min kärlek, och med den kommer du att göra stora 

gärningar." Kvinnan sade då till den unge mannen: "Förbered dig, för du kommer snart att lämna min 

vård. Men även när du är långt borta kommer du att vara med mig. Jag hoppas att du alltid kommer att 

minnas dina bröder och att de kommer att följa det exempel du gav dem. Gör inga felsteg, var som en ren 

och skinande spegel där de kan se sig själva, så att de kan slippa smärta genom att följa ditt exempel." 

55 Den unge mannen svarade: "Eftersom jag älskar dig och den gode gubben ska jag göra allt för att 

vara ett gott exempel för mina bröder. Den rätta tiden kom och den unge mannen reste bort till olika 

platser, men på alla dessa platser såg han att ondska och bitterhet var stor och att hjärtan var förhärdade av 

synd. Ett ögonblick var han rädd, men när han kom ihåg den gamle mannens ord öppnade han boken, och 

på första sidan fann han lagen som skulle styra människorna, så att de skulle bli starka genom att följa den. 

Han fann läror om oändlig kärlek, med vars hjälp han skulle kunna ge läkande balsam som skulle lindra de 

sjukas smärta och muntra upp de drabbade - ljuset för att ge de blinda synen tillbaka, för att upplysa de 

förvirrade, och visdomen för att bringa fred i sina medmänniskors hjärtan. 

56 Stor var glädjen hos den yngling som mitt i öknen lyfte sin ande och sade till den gamle mannen: 

"Välsignad vare du, Herre, du har upplyst mig genom din undervisning, och jag känner att du bor i mitt 

hjärta och att du har inspirerat mig till de gärningar som du vill att jag ska göra. Jag är redo att möta 

striden för att föra ut ditt gudomliga budskap till invånarna i denna värld, för att närma mig dem som 

känner sorg i sina hjärtan, dem som törstar efter din undervisning." 

57 Den unge mannen insåg att dessa massor av människor som, förutom den smärta de kände i sina 

hjärtan, var omgivna av ett enormt mörker, hungrade efter rättvisa och barmhärtighet. 

58 Full av kärlek vände han sig till dessa skaror och sade till dem: "Från en avlägsen plats kommer 

jag till er, för att uppfylla en gammal mans uppdrag, för att ge er balsam för ert lidande och för att öka er 

kunskap. Lyssna på det budskap jag ger er, öppna era hjärtans dörrar och ta emot sanningen inom er, för 

jag älskar er som jag älskar den gamle mannen som skickade mig till er, och jag för hans kärleksfulla hjälp 

vidare till er." 

59 Då sträckte de behövande ut sina händer, och när de kände denna kärleksgåva bröt tårar av ånger ut 

ur deras ögon, och sändebudets ord var som kristallklart vatten som släckte deras törst. De kände frid och 

tackade den gamle mannen som hade sänt dem den unge mannen som genom sitt exempel lärde dem 

vägen till frälsning. 

60 Ungdomen sade till dem: "Behåll det som ni har fått i era hjärtan och låt inte tiden eller världens 

ondska rycka bort det från er, för då skulle er försoning bli dubbelt så tung." 

61 De glada människorna frågade honom var han kom ifrån och vad han kallade sig. Den unge 

mannen svarade: "Det får jag inte berätta. Ni bör bara veta så mycket att jag är en budbärare. Tro på det du 

har fått. För om du tror, kommer även din spetälska att försvinna." 
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62 När människorna kände sig friska och starka sjöng de en kärlekssång som de aldrig tidigare hade 

hört, och under ledning av den unge mannen erbjöd de sin tro, sin hängivenhet och sin kärlek till den 

gamle mannen. 

63 När den unge mannen återvände till den gamle mannen för att rapportera att hans uppdrag hade 

fullgjorts, såg han att den som hade sänt honom för att föra fram sitt kärleksbudskap till sin nästa pressade 

honom mot sitt hjärta och vände sig till kvinnan som hade fört honom till honom och sade: "Detta är den 

Son som kunde fullfölja det uppdrag jag gav honom, för att hans exempel ska tjäna som förebild för hans 

bröder och systrar, så att de, när den rätta tiden kommer för dem att gå, kan förkunna min sanning i 

människornas hjärtan." 

64 Älskade människor, än en gång har jag gett er min kärlekslära så att ni kan förstå den klart och 

tydligt och så att den kan bli det ljus som vägleder er på er resa genom livet; så att ni genom att fullgöra er 

uppgift kan komma närmare er Fader, som full av kärlek kommer att ge er er belöning och visa er, liksom 

Moses, det förlovade landets ljusa sfärer. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 164 
1 Jag har prövat er mycket under denna tid för att ni ska få det ljus och den styrka som själen 

behöver för att nå sin fulländning. Det finns ingen prövning som inte har en lösning och ingen smärta som 

inte lämnar en ljusstråle i själen. Det är i detta sammanhang som du kan redogöra för din hängivenhet och 

korrekt bedöma dina svagheter. För ni måste ge bevis på tro och vittnesbörd om min undervisning - inte 

bara med era ord utan också med era gärningar, som skall vara ett exempel för era medmänniskor. 

2 Jag tränar er så att när ni tar emot undervisningen kan ni tillämpa den och inte glömma den. Jag 

arbetar med er på er livsväg så att när tiden kommer när ni inte längre har mitt ord genom röstbärarna kan 

ni fortsätta att samtala med mig från ande till ande. Vart du än går kommer du att åtföljas av mig, och i 

dina ord kommer mitt ord att finnas, i dina tankar min inspiration och i din ande kommer min ande att 

finnas. Ni är mina nya lärjungar och jag kommer inte att lämna er, precis som jag inte lämnade dem som 

följde mig under den andra eran. Även de prövades, och i det svåraste ögonblicket av prövningen 

observerade jag dem och bedömde deras tro. 

3 Kom ihåg följande bibelavsnitt: Mästaren, tillsammans med sina lärjungar, seglade i en båt på en 

lugn sjö. Jesus talade och de lyssnade på honom. När undervisningen var avslutad slöt Mästaren sina ögon 

och vilade. Lärjungarna diskuterade mitt ord och hjälpte varandra att förstå det. - Fram till dess var allting 

runt den gruppen av lärjungar i fred. Då visade sig tecken på en stor storm, stormen bröt ut och det oroliga 

havet var i uppror, vågorna steg högt och båten blev en lekplats för vågorna. Lärjungarna fruktade för sina 

liv, gav varandra instruktioner och samlade ihop seglen medan några bad. De vågade inte väcka Jesus, 

men när faran ökade ropade de högt efter honom. Men han sov och de hördes inte. Då ropade de på honom 

en andra och tredje gång och sade: "Mästare, vakna, se, vi sjunker." Jesus öppnade ögonen och sade till 

dem: "Ni som inte har trott på mig, ni som har liten tro, ni har inte trott på mig." Och han sträckte ut sin 

hand och befallde vattnet att sjunka undan. Fred rådde igen och havet var lugnt. Lärjungarna, som 

skämdes över sin brist på tro och som blev slagna av det mirakel som hade skett framför deras ögon, 

lovade att aldrig mer tvivla, och efter denna prövning blev deras tro större. 

4 Just nu seglar du också på ett sådant hav. Du kämpar mot en storm av avvikelser, av synd och 

själviskhet. Båten är mitt verk, Mästaren är den ni lyssnar till, lärjungarna är ni som är med mig nu. 

Vågorna som piskar din båt i dag är också i vild rörelse, och inför den tilltagande stormen tror du att jag 

sover. När du ropar på mig med höga lungor förtjänar du att jag upprepar just det ordet för dig och säger 

att du inte har använt mina läror. 

5 Låt oss gå vidare i båten. Se, det ögonblick närmar sig redan då jag ska sträcka ut min hand över 

vattnet och säga till det: "Lugna er och bli stilla." Idag förbereder jag er, för snart kommer ni inte längre att 

höra mig och jag kommer att lämna er stärkta. Jag har ännu inte gett er min sista instruktion, men när den 

stunden kommer, frukta inte prövningarna, misströsta inte inför faran, kom ihåg min instruktion och tänk 

noga på den; genom den kommer ni att bli starka och kunna utföra er uppgift. 

6 Nu frågar Mästaren er: Var är era döda, och varför gråter ni över att de varelser ni älskar 

försvinner? I sanning säger jag er: I mina ögon har ingen dött, utan jag har gett alla evigt liv. De lever alla; 

de som du trodde var förlorade är med mig. Där du tror att du ser döden finns livet, där du ser slutet finns 

början. Där du tror att allt är mysterium och outgrundlig hemlighet finns ljuset, klart som en evig gryning. 

Där du tror att ingenting finns finns allting, och där du bara uppfattar tystnad finns en konsert. 

7 Din själ har ännu inte helt vaknat upp till sin uppåtgående utveckling, men de prövningar som jag 

kommer att utsätta dig för i många former under den här tiden kommer att konfrontera dig med 

verkligheten, och denna värld som du älskar så mycket för närvarande, som du beundrar så mycket för att 

den har gett glädje åt ditt fysiska skal, kommer du sedan att betrakta som fattig eftersom du har stigit upp 

och nått en högre, mer andlig levnadsnivå; och detta kommer att fortsätta tills du når livets fullhet. 

8 Välsignade är de som använder sig av det som är nödvändigt för sin själs och kropps utveckling, 

för då kommer separationen från denna värld inte att vara svår för er. Du kommer inte att känna att din själ 

lider när den måste lämna sitt kroppsliga skal. 

9 Jag vill att ni ska kunna frigöra er med sann överlåtelse från den kropp som tillfälligt är ert skal, ert 

klädesplagg, och att ni ska kunna göra detsamma med allt som ni har förvärvat i den värld som ni nu 
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bebor. Vet att det för själen inte finns något avstånd, ingen frånvaro eller död, och förstå att när du lämnar 

denna värld går du in i ett bättre liv, där du kommer att fortsätta att älska samma Fader, styras av samma 

lag och sträva efter samma ideal av uppåtgående utveckling; att du därifrån kommer att överblicka livet 

bättre, utföra ditt uppdrag på ett bättre sätt och kunna skilja avgrunden från toppen. 

10 Hur mycket människan fruktar döden, hur förtvivlad hon är när dödens timme kommer. Själen 

fruktar oändligheten, den högsta och okända världen. Och varför är du rädd? - För att ni inte har förberett 

er. Jag har gett er andlig undervisning, ni känner till ert öde från början. Den gudomliga lagen och den 

mänskliga lagen har alltid varit i harmoni med varandra och har lärt er att leva (rätt) så att ni kan närma er 

den timmen medvetet och utrustade. 

11 Närhelst ni har varit nära att glömma min undervisning har en budbärare från mig uppenbarat sig 

för er, vare sig det är en profet eller jag själv, för att föra er tillbaka till ljuset. Därför har jag nu kommit till 

er i tystnad, utan prunk, full av mystik för vissa, ett lysande exempel för andra, förvirrande för dem som 

inte kunde förstå mig, men full av majestät för dem som tydligt kände min närvaro. 

12 Be, folk, så att min Andes frid, förenad med denna bön, kan kännas över hela världen och spridas 

över den. När ni väl är i det andliga hemmet kommer ni att inse att era böner inte var förgäves. Där 

kommer du att uppleva hur nära alla andliga varelser står varandra och hur lätt det är att kommunicera från 

ande till ande. Det som vetenskapen inte har kunnat förmedla kommer ni att inse på grundval av min 

undervisning, som innehåller allt i sig själv, och genom vilken jag för närvarande ger er dessa läror med 

hjälp av den mänskliga intellektuella förmågan. 

13 På denna nådens morgon uppenbarar sig Kristi utstrålning för att ta emot dig som ställföreträdare 

för hela världen. 

14 Samla er inom er själva och lyssna till mitt ord. Jag har kommit till er i andevärlden eftersom ni 

inte har kommit till mig. Men sannerligen säger jag er att människan måste nå sin fulla andliga utveckling 

så att hon kan stiga upp andligt och nå mig. - I alla tider har människan visat motstånd mot mina bud, 

genom att låtsas vara stelbent i sitt kött, vilket förhindrar andens framsteg. Men jag har med vänlighet lärt 

er att omsätta mina föreskrifter i praktiken, så att ni kan se att det inte är omöjligt att lyda dem. 

15 Inse att ni har stannat upp medan världen behöver er, att det är nödvändigt att arbeta med er själva 

och enas så att ni kan finna styrka i era arbeten. Ni måste förstå att detta ord inte bara ger er jordisk 

rättfärdighet utan också andlig tillförsikt. Faderns nåd finns i den. 

16 Genom er iver att fullända er själva och genom att så kärlek och barmhärtighet på er livsväg 

kommer ni att uppnå andlig frälsning. 

17 Sträva efter att uppnå förandligande genom att vara människor av god vilja, med fast karaktär, för 

detta arbete är över all mänsklig vetenskap, över allt som människan äger och kan veta i denna värld. Den 

materialisering som mänskligheten har fallit in i tillåter den inte att få en glimt av det underbara livet i 

förandligandet. Jag dömer dig inte just nu, jag vill bara att du ska förstå mig genom att reflektera över mitt 

ord. 

18 Världen hör mig inte, för dessa kroppars röst, genom vilken jag gör mig känd, har bara en liten 

räckvidd. Därför är det samvetets röst, som är min visdom, som talar till människor och överraskar många 

som under sin själviskhetens förtrollning annars är döva för den röstens rop, och som bara 

uppmärksammar smicker och jordisk prestige och berusar sig själva med sin sociala ställning och makt. 

19 När dessa människor får veta att jag har talat till er och avslöjat för er att ni måste praktisera kärlek 

och barmhärtighet för att komma till mig, kommer de att vakna upp ur sin djupa andliga sömn, utrusta sig 

och ödmjukt komma för att tjäna mig. Genom dessa exempel kommer jag att tala till mänskligheten, jag 

kommer att skaka om dess grundläggande principer. Språk och raser kommer att blandas eftersom 

människorna kommer att upptäcka broderskapets hemlighet som de inte har funnit i sina böcker och 

pergament. 

20 Jag älskar er alla, till er alla ger jag mitt vägledande ord så att det kan leda er på den sanna vägen 

och slutligen övertyga er om att ni praktiserar min perfekta lag. 

21 Idag lever du mer för världen än för mig. Du måste göra båda lika mycket rättvisa genom att ge din 

kropp vad den behöver för sin försörjning och din själ vad den behöver för sin frälsning. 
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22 Alla strävar efter att utvidga sin mänskliga verksamhet, varje sinne producerar olika idéer, men 

inte alla människors verk tjänar dig till att uppnå en högre utveckling, för det måste de vara i harmoni med 

kärlekens perfekta lag. 

23 Människan bryter med sin vetenskap mot naturlagarna och leder de krafter som jag har skapat för 

ert bästa in på förintelsens väg. Det är därför det finns många omvälvningar i era liv. För ni utlöser 

mordiska krig, och fredsbudbärarna känner att de har misslyckats och finner ingen tro. 

24 Men jag utbildar nya budbärare för att föra min frid till alla hjärtan som behöver den, och det är du. 

Låt mänskligheten ta del av denna fred genom era böner. Skapa också fred bland dina medmänniskor 

genom att arbeta, då kommer du att vinna det ena hjärtat efter det andra och den dag kommer när världen 

kommer att gå in i fredens rike - inte den fred som människorna skapar, som bygger på deras makt och 

hot, utan den som bygger på andlig fred, den fred som ni uppnår genom att älska varandra. 

25 Efter 1950 börjar förandlighetens tid. Jag kommer att manifestera mig genom alla som utrustar sig, 

och ni kommer att känna att min ande aldrig lämnar er. 

26 Mitt ord kommer att präglas i din ande och du kommer att se det ske. Varje gång ni minns den 

kommer ni att känna tröst i era hjärtan och tillförsikt och ljus i era själar. 

27 Min lag kan inte vara ett tungt kors på dina axlar, tvärtom, den är en uppfriskning och glädje för 

anden. 

28 Frukta inte era otrogna medmänniskor för att ni tjänar mig på ett sådant sätt. Det finns också en 

bestämd tid för dem när de skall komma in i min närvaro, och när det sker skall de gå och tjäna mig. Men 

först måste ni tjäna mig så att ni kan ge exempel på min undervisning. Den tid du tillbringar här för att 

tjäna mig kommer jag att kompensera dig för i det eviga livet. 

29 Genom dig vill jag ge min kärlek till mänskligheten. Se, medan ditt land är säkert, störtar andra 

länder in i fördärvet. Om du vänder dina ögon och tankar mot öst kommer du att upptäcka hunger, smärta 

och förtvivlan. Låt därför din bön vara full av medkänsla och kärlek till dina medmänniskor, för då 

kommer din andes kärlek, för vilken det inte finns några avstånd, att nå dina medmänniskor och omsluta 

dem i din kärleksfulla barmhärtighet. 

30 Hur många drömmer inte om att dö i förhoppning om att detta ögonblick kommer att föra dem till 

mig så att de sedan kan dyrka mig för evigt i himlen, utan att veta att vägen är oändligt mycket längre än 

vad de trodde. För att kunna klättra ens ett steg högre upp på den himmelska stege som leder dig till mig 

måste man ha levt sitt människoliv på rätt sätt. Det är okunnighet som är orsaken till att många missförstår 

kärnan i min undervisning. 

31 De är rädda för att smutsa ner sig i världen eftersom de tror att om de gör det kommer de att förlora 

himlen för alltid. Men de har fel, för ingen kommer att förlora himlen. Evigheten är den gudagivna 

möjlighet som er skapare erbjuder er så att ni alla kan komma till honom. 

32 Ett annat fel är att man vill hålla sig ren, men inte av kärlek till Fadern, inte för att vara behaglig 

för den som skapade honom, utan bara av en egoistisk önskan att uppfylla villkoren för att få en position 

för sig själv, en bekväm plats - och detta även i framtiden i det eviga livet, enligt den föreställning som 

människor har gjort sig om det. 

33 En del känner sig motiverade att göra goda gärningar eftersom de är rädda för att döden ska 

överraska dem och att de då inte kommer att ha några meriter att erbjuda sin Herre. Andra tar avstånd från 

det onda, men bara av rädsla för att dö i synd och tvingas utstå en evig plåga i helvetet efter detta liv. 

34 Hur deformerad och ofullkomlig är inte denna Gud i den form som så många föreställer sig 

honom! Så orättvist, monstruöst och grymt! Om man sammanfattar alla synder och brott som begås av 

människor kan detta inte jämföras med den styggelse som skulle vara helvetets straff i all evighet, till 

vilket - enligt dem - Gud dömer de barn som syndar. Har jag inte förklarat för er att Guds högsta egenskap 

är kärlek? Tror ni då inte att evig plåga skulle vara det absoluta förnekandet av den gudomliga egenskapen 

evig kärlek? 

35 Kristus blev människa för att uppenbara den gudomliga kärleken inför världen. Men människor har 

hårda hjärtan och ett besserwisserhjärta, de glömmer snabbt bort en undervisning de fått och misstolkar 

den. Jag visste att människor så småningom skulle förväxla rättvisa och kärlek med hämnd och straff. Det 
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är därför jag meddelade er att jag skulle återvända andligt till världen för att förklara för människor de 

läror som de inte hade förstått. 

36 Den utlovade tiden är den som ni lever i, och jag har gett er min undervisning så att min rättvisa 

och gudomliga visdom kan avslöjas som en perfekt undervisning om er Guds sublima kärlek. Tror ni att 

jag har kommit för att jag fruktar att människorna så småningom kommer att förstöra sin Herres verk eller 

till och med livet självt? Nej, jag kommer bara av kärlek till mina barn som jag vill se fulla av ljus och 

fred. 

37 Är det inte rätt och riktigt att ni också kommer till mig endast av kärlek? Inte av kärlek till er 

själva, utan av kärlek till Fadern och till era medmänniskor. Tror ni att den som undviker synden endast av 

rädsla för helvetets plågor är inspirerad av gudomlig kärlek, eller den som gör goda gärningar endast i 

tanken på den belöning han kan få genom detta, nämligen en plats i evigheten? Den som tänker så känner 

inte mig och kommer inte heller till mig av kärlek. Han agerar endast av kärlek till sig själv. 

38 Stunden har kommit då okunnighetens mörka bandage, som så länge har täckt människornas ögon, 

för alltid faller, så att de kan skåda livet i dess fullhet. Om vissa vill att människor ska fortsätta att tro på 

helvetets straff, så att denna tro kan tjäna dem som en ledstjärna för att vägleda deras steg på jorden, så 

säger jag er att sanningen har mer makt över själen än bedrägeri. 

39 Lyssna på mitt ord med inre samling, lärjungar, och fundera noga över det. 

40 Mänskligheten, om ni hade spenderat allt som ni har använt för att föra blodiga krig på att göra 

humanitära insatser skulle er tillvaro vara full av Faderns välsignelser. Men människan har använt de 

rikedomar hon har samlat på sig för att så förstörelse, smärta och död. Detta kan inte vara det sanna liv 

som de som är bröder och systrar och Guds barn ska leva. Detta sätt att leva är inte i enlighet med den lag 

som jag har skrivit in i ditt samvete. 

41 För att göra er medvetna om den villfarelse ni lever i kommer vulkaner att bryta ut, eld kommer att 

strömma ut ur jorden för att förstöra ogräset. Vindarna kommer att släppas loss, jorden kommer att skaka 

och vattenfloderna kommer att ödelägga hela länder och nationer. 

42 På detta sätt kommer naturens riken att uttrycka sitt missnöje med människan. De har brutit med 

honom eftersom människan har förstört det ena vänskaps- och broderskapsbandet efter det andra som band 

henne till den natur som omger henne. 

43 Mästaren ger er dessa uppenbarelser eftersom jag ser att vetenskapsmännen å ena sidan gör allt de 

kan för att frånta naturen hennes hemligheter och upptäcka nya element och krafter för att förstöra och 

döda, och å andra sidan bortser de från den sanna vetenskapen, den som lär oss att bevara, älska och bygga 

upp. Människorna i denna tid inser inte att de har försummat sitt verkliga uppdrag, övergivit sin uppgift. 

44 Miljoner sjuka människor lever på jorden, miljontals barn är utlämnade till att klara sig själva i 

världen och är desorienterade. Otaliga gamla människor saknar en tröst som hjälper dem att bära sin lott. 

Det finns oskyddade änkor och kvinnor som inte känner till den härliga värmen i ett riktigt hem. Ni har 

trampat på det mest värdefulla i mänskligt liv genom att vanhelga äktenskapet, som är en institution av 

gudomligt ursprung. Ni har trampat på mänskligt liv, som borde vara heligt. Ni förstör mina barns hem, 

som måste vara okränkbara eftersom de är de helgedomar och tempel där jag dyrkas, hur ödmjuka de än 

är. Ändå hävdar människor att de har en religion, och då kan jag fråga dem: Vad är det för religion som lär 

er att göra sådana gärningar som ni har gjort? 

45 På den stora dagen kommer Fadern att tala till alla människor, och hans röst kommer att betyda 

dom. 

46 Denna katastrof är resultatet av den materialisering som mänskligheten har fallit in i. Eftersom ni 

har förpassat anden till den sista platsen och föredragit köttets passioner och era föreställningar om döden, 

är det bara naturligt att ni slutligen har nått det resultat som ni ser idag. Eftersom köttet är själviskt, vilken 

annan frukt kunde man då förvänta sig av det än krig och total moralisk degeneration? 

47 Endast läran om förandligande kommer att kunna göra att människans samvete hörs och att anden 

kan frigöra sig från synden. 

48 Det nya kriget som kommer att bryta ut kommer inte att utkämpas för materiella ändamål, utan det 

kommer att vara en kamp mellan anden och "köttet", och när anden har vunnit kommer den att förkunna 



U 164 

133 

kärlekens herravälde bland människorna som ett tecken på att freden har återställts i världen. Tror ni inte 

att ni kan bygga en värld av andliga och materiella framsteg på grundval av sann fred? 

49 Det är ett andligt upplyftande arbete som väntar kommande generationer. Om människan ägnar sitt 

liv åt denna ädla och höga uppgift kommer hon att känna att hon har funnit harmoni med sin Herre, med 

sin Skapare, som fortfarande håller på att bygga upp. 

50 Om du, medan du lyssnar till dessa läror, börjar förnya den lilla världen av dina ord, tankar och 

verk, kommer du därmed att bidra till att förnya mänskligheten. 

51 Universum är en stor bok av visdom som jag har öppnat inför människans ögon, så att hon kan 

känna till och lära sig att följa de lagar som styr skapelsen. Genom att studera denna bok kommer han att 

uppnå visdom, han kommer att sträva efter förbättring, välbefinnande och framsteg i sitt liv på jorden; och 

om han kröner denna kunskap med alla typer av andlig kunskap, kommer han att vinna en absolut seger i 

denna tillvaro, som är en djup och stor prövning; för han kommer att göra sanningen till sin egen och 

kommer att bli odödlig. 

52 De gudomliga lagar som styr universum är visdomens, maktens och kärlekens lagar. Från dem 

härrör alla andra som ligger till grund för skapandet av allt som existerar. 

53 "Universum": Om människan studerar dig med ett rent hjärta och med ett sinne fullt av längtan 

efter att få veta mer om min sanning, och om hon framför allt inspireras av anden och inte av själviska 

eller arroganta känslor, kommer hon att få de stora lärdomar från dig som hon hittills inte har fått. I dig 

kommer han att kunna finna en bild av mitt rike. 

54 Mina älskade barn, mitt ljus strömmar in i era sinnen så att ni kan studera mina ord som bokstäver 

i min visdoms bok. Den mänskliga tankeförmågan är ett oändligt fält för andlig kontemplation. Fundera 

över mina ord. 

55 Många har lyssnat på mig, men för tillfället kommer inte alla att följa mig med samma kärlek. 

Också då kallade jag på stora skaror, men av dem följde bara tolv män mig. Av dem var det också bara tre 

som verkligen stod Mästaren nära, och Johannes var den ende som fick de stora mysterierna uppenbarade, 

eftersom han öppnade den gudomliga visdomens skattkammare genom kraften i sin stora kärlek. Kärleken 

öppnar visdomens portar eftersom den innehåller ödmjukhet och mildhet. Kärleken är det sanna hemmet 

för fred i andens evighet. Den som praktiserar den behöver inte be om något eftersom visdomen kommer 

till honom. Han förstår den ofullkomlige, syndaren, fördömer ingen, ursäktar alla. Han förstår både de 

svaga och de starka. Kärleken skapade allt, genom den skapades människan, och den kommer att vara den 

kraft som kommer att flytta alla och föra dem till enhet. Kärleken är anledningen till att du finns. 

56 Hur många mysterier finns det fortfarande för människan? Han är omgiven av osynliga och 

okontaktbara varelser som redan borde vara synliga och påtagliga för honom. 

57 Ett liv fullt av skönhet och uppenbarelser pulserar över människornas existens, men dessa kan i sin 

blindhet ännu inte se det. 

58 Glöm inte min undervisning, för den kommer att hjälpa er att bli sanningens apostlar. En sann 

apostel för min undervisning är en person som gör allt det som Gud lärde honom genom Jesus. Jag 

försäkrar er att om jag skulle fråga var och en av er som har lyssnat på mig så länge: "Vad gör ni för 

närvarande, vad har jag beordrat er att göra eller vad önskar ni? Gör du vad Gud befaller dig att göra eller 

vad du har beordrat?" Du skulle inte veta hur du ska svara mig. 

59 Denna nation valdes ut för att uppfylla mitt löfte i denna tid, så att ni skulle bli vittnen om mitt 

ords början och slut. Inte ens under den andra tidsåldern var det nödvändigt att min förkunnelse skulle 

spridas över hela världen för att den skulle få veta min ankomst. Det räckte för att väcka ett folk så att de 

skulle ge sig ut för att vittna och sprida det frö de hade fått. Jag måste påpeka för er att de människor som 

jag hade undervisat genom mina läror inte fick betrakta sig själva som de absoluta ägarna av ett så stort 

arv, och inte heller som de enda som anförtrotts ett andligt uppdrag i detta verk. Mitt budskap var alltid 

riktat till alla människor, men det hände att de människor som fick uppenbarelsen var de som minst kunde 

dra nytta av den, eftersom de inte kunde uppskatta de gåvor och nåder som Herren hade överöst dem med. 

60 Kom ihåg hur det frö som Kristus sådde i Judeen under den andra epoken bara blommade utanför 

Judeen. 
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61 Jag menar inte att alla dessa händelser måste upprepas bland er, för det är min önskan att min 

undervisning ska lysa bland detta folk och belysa deras väg. Men om ni inte ägnar er åt att fullfölja det 

välsignade uppdrag som jag har anförtrott er, om ni inte tillämpar er själva som sanna lärjungar till den 

gudomlige Mästaren, kalla åtminstone på folket, förklara för dem vad jag talade till dem som lyssnade till 

mig, förmedla mina order till dem, belys deras väg så att de kan lyda min lag och mina direktiv. 

62 Glöm inte att mitt ord är livsuppehållande och att mänskligheten förstör sig själv eftersom den 

saknar det. Mitt ord är den stig som visar vägen till frälsning. Kom ihåg att det finns många som är vilse 

och vandrar i förvirring. Gå till dem och rädda dem. 

63 Var uppmärksam på dem som kommer för att höra mitt ord. Se hur de gråter av lycka, ångrar sina 

tidigare överträdelser och fattar beslut om att ändra sig. Se hur de som kom till min närvaro och var 

hungriga efter kärlek hade frid i sina hjärtan när de återvände till sina hem. De var föraktade av samhället 

när ni förde dem in i min närvaro, och ni bevittnade att jag gjorde dem till röstbärare, ledare och profeter 

så att de skulle fortsätta att sprida mitt verk. Mitt ord stärkte inte bara deras ande utan var också hälsa för 

deras kropp. 

64 Ni är ett folk som jag har talat och undervisat till i århundraden. Jag syftar på din själ, som jag ofta 

har upplyst med ljuset från min sanning, som jag ofta har hjälpt på sin försoningsresa och gett ett nytt 

kroppsskal. 

65 Jag har genom tiderna lämnat till er en bok av kärlek och visdom, så att ni på dess sidor kan finna 

ljuset som visar er vägen till Gud. Om ni vill finna ett konkret bevis för sanningen i mina uppenbarelser i 

denna tid, kan ni finna det i det intima förhållande som finns mellan detta ord och det som jag gav er i 

gångna tider när jag sa till er: "Jag är Vägen, Sanningen och Livet, och ingen kommer till Fadern om han 

inte uppfyller min lag." 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 165 
1 Vila en stund, älskade människor, lämna er trötthet till mig. Min omsorgsfulla kärlek har kallat dig 

till Mästaren. Jag ber er bara att rena era sinnen från fördomar så att kärnan i mitt ord kan tas emot av era 

hjärtan och min närvaro kan kännas av era andar. På grund av denna brist på förberedelser och 

spiritualisering har ni inte förstått många av de läror jag har gett er. Under en obestämbar lång tid kommer 

ni hit som nybörjare, trots att ni redan borde vara lärjungar om ni hade förstått mitt ord och tillämpat min 

undervisning. 

2 Förstå: Om du vill kontrollera dina passioner och avvisa den attraktion som världen utövar på dig 

kan du i mitt ord finna ljuset och styrkan för att göra det. 

3 De som nöjer sig med detta och försöker lugna sitt samvete genom att bara lyssna på mig kommer 

snart att falla tillbaka i sin slöhet och riskerar att ge efter för frestelser. Därför uppmuntrar och lyfter mitt 

ord dem som faller på vägen. 

4 Precis som stjärnan tillkännagav Messias ankomst, så tillkännagav Elias' Ande i denna tid min 

ankomst genom sitt ljus. Min omtänksamma kärlek förberedde denna plats på jorden för att ni skulle 

kunna ta emot den tredje epokens uppenbarelse. Idag känner världen ännu inte till dessa läror, men vid rätt 

tidpunkt kommer de goda nyheterna att nå hela mänskligheten. Genom intuitionens gåva känner den av 

den andliga betydelsen av denna epok. Det finns många som kan se i de stora händelserna i denna tid en 

bekräftelse och uppfyllelse av profetior från tidigare tider. 

5 Människor, inse hur mycket nåd ni har fått, och ändå finns det fortfarande de bland dessa skaror av 

lyssnare som tvivlar på min manifestation och tillskriver röstbärarna mitt ord. Vad skulle de kunna ge er, 

eftersom de är lika okunniga som ni och ni har sett dem komma fram ur era egna led? En del av dem är på 

grund av sin brist på andlighet kött och kött igen, syndare som du. Men när mitt ljus lyser upp dem, när 

min stråle inspirerar dem, förvandlas de genom ett mirakel av min kärlek och min kraft. 

6 Ni är fortfarande som en stad som sover, vars invånare ger sig hän åt sitt behov av vila och inte hör 

om någon klagar, om någon behöver hjälp, skydd, balsam eller bröd. Just nu glömmer ni fortfarande 

människor och tänker bara på er själva. Men om ni glömmer de människor som ni kan se och vars 

vedermödor ni direkt kan bevittna, hur mycket mer har ni då inte glömt dem som är i anden och som drar 

med sig en sorglig kedja av bitterhet! Var medveten om att din uppgift är att vakta, be och göra förböner 

för alla dina bröder och systrar, både närvarande och frånvarande, långt borta och nära, synliga och 

osynliga. 

7 Under den här tiden låter jag er gå igenom en smältdegel så att när ni har gått igenom den kan ni 

bli världens krydda, ljuset som lyser upp de mörka vägarna. 

8 Min majestätiska röst kallar mänskligheten för att väcka den ur sin slöhet så att ni alla kan bli en 

del av mitt älskade folk. 

9 Jag anförtror dig nyckeln som öppnar dörren bakom vilken många av de avslöjanden du vill veta 

finns. Använd denna nyckel och lär dig att öppna dörren till riket så att du kan få veta allt det som du har 

betraktat som ett outgrundligt mysterium. 

10 Ni är fortfarande oförmögna att förstå många av de uppenbarelser som är avsedda att bli en del av 

er kunskap och som människorna har antagit tillhör Gud ensam. Så snart någon uttrycker sin önskan att 

tolka eller genomskåda dem, kallas han omedelbart för hädisk eller anses vara förmäten. 

11 Vad skulle människorna i tidigare tider ha sagt om de hade fått veta att en dag skulle allt det ni vet 

bli känt för mänskligheten - både när det gäller vetenskap och andliga uppenbarelser? Den som skulle ha 

tillkännagivit sådana händelser skulle ha kallats hädisk eller ha betraktats som störd. 

12 Det kommer också att hända i denna tid att - när dialogen från ande till ande, upprättandet av fred 

på hela jorden och kunskapen om det hinsides tillkännages - den materialistiska världen kommer att stå 

upp mot detta och förneka med all sin kraft möjligheten att uppnå sådana mål och kommer att fördöma 

dem som vågar tillkännage sådana händelser med stränghet. 

13 Om mänskligheten hade studerat och utforskat de ord och tillkännagivanden som profeterna från 

tidigare tider har gjort, skulle de ha funnit i dem mycket av det som ni för närvarande ser ske - av det som 

mänskligheten för närvarande upplever. 
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14 Den uppfattning ni har fått om det andliga har förutsagts för er, liksom allt som er vetenskap har 

upptäckt. 

15 I dag kan jag försäkra er om att kommunikation genom tanken kommer att utvecklas mycket i 

framtiden, och genom detta sätt att kommunicera kommer många barriärer att försvinna som i dag 

fortfarande skiljer folk och världar åt. När du lär dig att mentalt ansluta dig till din Fader, när du uppnår en 

dialog från ande till ande, vilka svårigheter kan du då ha att ansluta dig till dina bröder och systrar, synliga 

eller osynliga, närvarande eller frånvarande, nära eller långt borta? 

16 I min undervisning lär ni er för närvarande denna form av andlig kommunikation så som jag har 

lärt er den. För att du ska kunna praktisera det dagligen har jag rekommenderat dig att vara stilla, stänga 

dina läppar och låta din ande tala. 

17 Jag vill att ni ska vara mina goda och ödmjuka lärjungar, de som inte gör anspråk på utnämningar 

eller hedersbetygelser i samhället, utan att ert ideal endast är att uppnå fulländning genom dygd och att 

följa mina instruktioner så att ert liv kan bli ett exempel. Vad skulle hedersplatser, titlar eller namn kunna 

vara till nytta för dig om du inte har någon förtjänst som gör att du har rätt att inneha dem? 

18 Gör ingenting och håll fast vid inget som är fel. Jag upprättar hierarkin bland er utan att ni vet om 

det, för bara jag vet när ni har tagit ett fast steg på utvecklingens väg. Känn dig alltid liten, även om du i 

princip redan är mästare. 

19 Stor är min kärlek till er och denna kärlek, som ni redan har känt i era hjärtan, vill väcka er så att ni 

kan resa er för att fullfölja Faderns uppdrag. 

20 Genom enkla människor ger jag dig mitt ord, som likt en fin mejsel slätar ut och formar din ande. 

21 Jag vill att ni upprätthåller det ideal av uppriktighet som min lag alltid har ingjutit i människorna, 

så att det kan hjälpa er att hålla ut i kampen tills ni har etablerat broderskap och andlighet i världen. 

22 Var och en av er förstår mig i enlighet med den andliga mognad han eller hon har uppnått. Därför 

uppenbarar jag mig på olika sätt så att alla kan ta emot mitt ljus och förstå mina läror. 

23 Stå inte stilla på din andliga utvecklingsväg. Var medveten om att jag avslöjar mig själv mer och 

mer allteftersom ni gör framsteg, och att ni tar emot mig med större ära för varje steg i er utveckling. 

24 Även om de som förmedlar mitt ord besegras i strid, kommer jag att göra mig känd för mitt folk. 

Ty sannerligen säger jag er att jag inte vill att ni skall sakna denna undervisning. Kom ihåg: Medan ni har 

lyssnat till mig har styrka strömmat till er så att er tro kan hjälpa er att övervinna de hinder som uppstår på 

er livsväg. Jag vill förbereda er för att ni ska kunna lämna er som vittnen till min manifestation, och så att 

ni kan tjäna som exempel för era medmänniskor när ni med era gärningar vittnar om den undervisning 

som ni har fått. 

25 Lär dig och handla, instruera och känna genom det du gör och säger, bekräfta min undervisning 

genom dina gärningar. Jag vill inte ha hycklare bland mina lärjungar. Tänk på vad som skulle hända med 

mänskligheten och med er själva om detta arbete, som grundats med så mycket kärlek och tålamod, skulle 

störtas av en brist på moral, dygd och sanning i era liv. 

26 Se hur epoker av rening har passerat över mänskligheten, och ändå finns det ingen förnyelse inom 

den. Tänk på att det finns människor och folk som har kämpat för att skapa en varaktig fred, men den har 

inte kommit, utan den blodiga vågen fortsätter att sprida sig. Orsaken är att det inte finns någon kärlek och 

uppriktighet bland folket. De har inte förstått hur man möter varandra i grannkärlek, och det är därför jag 

har fört med mig min fred och mitt ord som kallar människor till enhet och ömsesidig kärlek. 

27 Ni som hör mig på dessa oansenliga mötesplatser - gå samman, älska varandra som "arbetare" på 

en och samma "åkermark", ni har samma mål, och detta mål skall vara mänsklighetens frälsning. 

28 Sök efter kärnan i mitt arbete och avstå från överflödiga diskussioner. Börja med att rensa er själva 

från fläckar, då kommer ni inte att fläcka det som är klart och rent. På så sätt inspirerar du dina 

medmänniskor att rätta till sina brister. 

29 Älska er själva så som Jesus lärde er. Befria er från själviskhet, lägg er egen person bakom er. 

30 Ni får inte lämna denna värld utan att först ha fullbordat ert arbete för fred och kärlek. Detta skall 

vara ert vittnesbörd om mig och det rätta sättet att gottgöra er skuld till mig. 

31 Jag berättar detta för er genom enkla människor, genom de "sista", genom dem som glömdes bort 

av människorna på deras livsväg, som hörde Mästarens kallelse och kämpade för att följa honom. Men det 



U 165 

137 

spår som jag lämnar till er med mitt ord är detsamma som det jag gav er i den andra tidsåldern, och 

detsamma som det jag lämnade till er i den första tidsåldern genom Moses. 

32 Sök efter mig bortom materiella sken, sök mig i det andliga, även om du kan finna mig 

symboliserad i allt skapat. Låt din andes ögon skåda min närvaro. 

33 Materialismen låter inte människor se den väg de följer. Synd, fanatism och fåfänga utgör den 

tjocka slöja som hindrar dem från att se sin Fader. Om det inte vore så skulle de tänka på det här livets 

förgänglighet och det andliga livets värde. De skulle få en glimt av den värld av perfektion som finns 

bortom döden. 

34 Om människorna var ödmjuka i sin ande och sitt hjärta skulle de få fred, för freden grundar sig på 

ödmjukhet, inte på falska storhetsvansinne eller på fåfänglig ära. Men människorna är uppdelade i klasser, 

och medan vissa har alla bekvämligheter går andra under i elände. Det är därför det inte finns någon fred. 

Men alla dessa självförhärliganden kommer att avlägsnas av min rättvisa, och människorna kommer då att 

erkänna varandra som bröder och systrar, som barn till samma Fader. 

35 Din Herres omsorgsfulla kärlek har anförtrott dig det gyllene vetet så att du kan öka det genom ditt 

arbete på jorden. Det är fröet till ett arbete som jag för länge sedan påbörjade i människans ande och som 

kommer att ge henne sann fred. 

36 Välsignade är ni som har hört mitt ord i denna tid, för i det finner ni den säkra vägen. Men du bör 

inte bara höra den, utan också förstå den, tolka den korrekt, så att du inte sår förvirring i dina 

medmänniskors hjärtan när du lär ut den till dem. 

37 Din ande måste vänta tills dess att köttet är renat och förnyat för att den ska kunna fortsätta att 

utföra sitt uppdrag. Då kommer ni att vara en enda andlig och fysisk varelse, ett lydigt och fogligt 

instrument genom vilket de andliga gåvorna som Fadern har gett er kommer att manifestera sig. Handla 

inte som de som - utan att ha förstått och förstått min undervisning om förandligande, utan att ha den 

nödvändiga förberedelsen och mognaden - ger sig ut och kallar sig "arbetare" utan att inse att det frö som 

de sår inte är mitt. 

38 Kom ihåg att de tolv lärjungarna i den andra eran tog tid innan de slutligen förstod sin mästares 

undervisning. De fick många lärdomar och utsattes för många prövningar. Jag frågade dem oavbrutet, och 

varenda en av deras svagheter eller brister berördes och korrigerades av mitt ord, så att renhet och sanning 

skulle bryta igenom i dem.Ändå behövde de en period av förberedelser för att göra min undervisning känd. 

39 Vad kommer jag inte att behöva göra med er, mina lärjungar, som lever i en tid som är mycket mer 

materialistisk än den tid vi levde i? 

40 Förstå nu varför jag har undervisat er så länge och varför jag ständigt testar er. 

41 Även om jag bara sa till Andreas, Simon och Johannes när de såg mig för första gången: "Följ 

mig", och de följde mig, var jag tvungen att tala mycket till er under den här tiden så att tron äntligen 

kunde bryta igenom i era hjärtan. 

42 Jag vill att ni i dessa apostlar ska finna ett exempel som kan uppmuntra er i ert dagliga arbete, och 

ni kommer att förstå att när de gick ut och predikade mitt ord hade frid och kärlek redan trängt in i deras 

hjärtan och det fanns inte längre någon orenhet i dem. 

43 Det fanns inte en enda som sådde ett frö som inte var mitt, eller som begick en handling som 

kunde ha förvirrat sina medmänniskor. Anledningen till detta var att de i sin tur väntade som frukterna tills 

de var mogna på livets träd, för att sedan erbjuda sig själva i renhet till de hjärtan som hungrade efter 

kunskap om sanningen. 

44 I dag å andra sidan går ni ut och hävdar att ni är mästare när ni inte ens har kunnat lära er den 

första lektionen. Ni vill rädda era medmänniskor medan ni själva riskerar att falla, och ni talar om renhet, 

uppriktighet och andlighet när ni inte ens har gjort er av med era laster. 

45 Detta är anledningen till att många av er har återvänt till mig och gråtit och klagat över att ni har 

kallats bedragare för att ni inte kunde bota en sjuk person, för att ni inte lyckades övertyga en icke-troende 

eller för att ni ertappades med att begå handlingar som är olämpliga för mitt arbete. Som ett resultat av 

detta ägnar sig en del åt att studera min lära och förbättra sina liv för att inte misslyckas igen, medan andra 

fortsätter med sina oärliga handlingar för att så förvirring, och ytterligare andra, som är avskräckta av de 

nederlag de har lidit, lämnar vägen och förnekar sanningen i mitt verk. 
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46 Jag ville ta dig steg för steg och instruera din ande sida för sida i Mina kärleksläror, för det finns 

ingen längre väg än den för andens (nödvändiga) utveckling. - Jag säger er att ni inte kan hitta något på 

jorden som är mer heligt för er än en av era grannar. 

47 Min undervisning ger dig kunskap om vad som är och bör betyda för dig: anden, samvetet, 

känslorna och tron. När någon av er blir bekant med dessa läror känner han att respekt och djup kärlek till 

sina medmänniskor flödar från hans hjärta, för i var och en av dem kan han känna igen något av Guds 

närvaro, han känner igen ett barn av den Högste, i var och en av sina grannar och i varje människas inre 

skådar han Herrens tempel. 

48 Den som förstår all denna kunskap och anser att den är säker - skulle han våga skända detta 

tempel, och skulle han vara kapabel att förolämpa denna medmänniska? 

49 Detta är den lärdom som jag vill att ni ska förstå, för när detta sker är ni bara ett steg från att lyda 

det högsta bud som säger till er: "Älska varandra". 

50 Hur kan ni kalla er spirituella när ni inte vet vad en ande är och vad den betyder och är värd för 

Gud? 

51 Reflektera över allt jag har sagt till dig så att ditt kroppsliga skal kan smälta samman med din ande 

till en enda vilja och låta den manifestera sig och fullfölja sitt uppdrag. Du kommer då att uppleva att var 

och en av dina andliga gåvor är ett ljus och en kraft som de hårdaste nackarna och de hårdaste hjärtan 

kommer att böja sig för. Och när de får bevis på sann andlighet kommer de att utbrista känslomässigt: 

"Dessa agerar verkligen enligt Jesu läror, dessa predikar verkligen sanningen!" 

52 Ta den här timmen som en timme för din gemenskap med Fadern. Tala till mig andligt, jag hör er, 

o folk. Lägg ner med mig alla de lidanden som du får från världen. Tvätta bort din själs fläckar med dina 

tårar. Du kommer att se hur gråt och bön gör ditt hjärtas börda lättare och lättare för dig. Då kommer jag 

att hälla ut min nåd över dig och ge dig en känsla av styrka. 

53 Om ni kallar er trinitarier för att ni har studerat mina läror grundligt och vittnar om dem med era 

verk, kan ni inte sakna ljus, styrka och frid. 

54 Jag har placerat det gudomliga sigillet i er som gör er till arvtagare till den visdom som finns i min 

gudomlighets bok, och den som har detta ljus inom sig kan inte falla. 

55 Det är alla tiders Fader som talar till dig nu. Det är samma person som uppenbarade lagen för er 

genom Moses, som fick er att höra "Ordets" röst i Kristus, och som nu har sänt er Elia i Anden för att 

förbereda människorna, eftersom de under denna tid ska lära sig att kommunicera inåt med den Helige 

Ande, som är jag själv. Den som kommer i gemenskap med mig kommer att upptäcka att jag är Fadern 

själv och samtidigt den som ni kallar för Sonen: det är Gudomens kärleksord. Guds treenighet innebär inte 

en mångfald av andar, utan en mångfald av attribut eller krafter. 

56 Lag, kärlek, visdom - det är de tre formerna av uppenbarelse i vilka jag har visat mig för 

människan så att hon kan få en fast övertygelse om sin utvecklingsväg och en fullständig kunskap om sin 

Skapare. Dessa tre uppenbarelsefaser skiljer sig från varandra, men de har alla ett och samma ursprung och 

är i sin helhet absolut fulländade. 

57 Vid flera tillfällen har jag redan sagt till er: Varför vill ni så gärna känna igen tre gudomliga 

varelser när ni bara kan hitta en? En enda röst har alltid talat till dig, en enda gudomlig ande har 

uppenbarat sig för dig. Denna unika, eviga röst, som har förkunnat min lag för er i olika uttrycksformer, är 

den som ni också bär inpräntad i ert samvete och vars väsen ni också bör bevara i era hjärtan. Men i stället 

för att älska mig i ande och sanning, som min undervisning har lärt er, älskar ni mig i materialistiska 

kultformer och representationer, eftersom ni inte kan förstå er Skapare på något annat sätt. 

58 När jag graverade min lag på en sten, vem skulle då ha tvivlat på att dessa tavlor var heliga, 

eftersom de innehöll det gudomliga budet? Ändå drog jag bort dessa stentavlor från människans syn och 

lämnade bara kunskapen om min lag till henne. 

59 Kristus föddes, levde och dog i fattigdom, renhet och fullkomlighet, och du skulle ha önskat att 

han hade stannat kvar på jorden för evigt. Därför har du haft en önskan om att föreviga honom i bilder 

gjorda av människohänder. Men ni måste förstå att hans mänskliga utseende försvann för att för 

människans ande bara lämna kvar den renaste essensen av hans ord och gärningar, som var det perfekta 

uttrycket för den gudomliga kärleken. I dag, när jag har uppenbarat mig i Anden och gjort mig känd 
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genom de förståelseorgan som jag har förberett, vad kan ni då förverkliga av min tredje uppenbarelse? 

Hoppas du på att kunna gudfästa föremål, platser eller personer? Nej, ni ska från denna tid av min andliga 

manifestation endast bevara det oändliga ljus som jag har hällt över er, den eviga visdomens ljus. Om du 

skulle söka kärlek och visdom i den första tidens lag skulle du finna dem; om du skulle söka lag och 

visdom i Jesu kärlek skulle du finna dem; och om du försöker finna lag och kärlek i den visdom som Min 

Ande har hällt ut över alla varelser i denna tredje tid, kan du upptäcka dem i deras väsen. Inse att alla 

gudomliga dygder och krafter bildar ett väsen, och att detta väsen är Gud. 

60 Fattar den undervisning som jag har gett er. Det avslöjar min kärlek till mänskligheten. 

61 Med min undervisning formar jag ditt hjärta, med hjälp av enkla människor. Spiritualismens 

lärjungar skall bevara min lära i all dess renhet, för det är den som befäster freden och broderskapet bland 

människorna. 

62 De religiösa symbolerna kommer att försvinna, för människan får inte längre begränsa mig för att 

hennes arbete ska vara värdigt Fadern. 

63 Genom att lyssna på mig utan några uppenbara materiella representationsformer har ni skapat en 

ny karaktär inom er själva. Ditt sinne har vaknat upp och din moral har stärkts. 

64 Jag vill att vi i framtiden ska ha övertygade män och kvinnor - lärjungar som predikar genom att 

föregå med gott exempel, inte hycklare, för ert fall på grund av bristande moral och sanningsenlighet, på 

grund av bristande frid och själslig styrka skulle vara mycket smärtsamt. 

65 Se hur mänskligheten, efter att ha genomgått den renande smältdegeln och de försonande 

eldproven genom tiderna, fortfarande inte kan befästa sin fred. Det blodiga spåret blir längre och längre 

eftersom männen har glömt mitt ord. Det finns ingen uppriktighet, ingen tillit, ingen hjälpsamhet och 

ingen kärlek. 

66 Ändå är jag här med mitt nya budskap om enhet och fred, med mitt enkla ord som efter mycket 

kamp kommer att utföra miraklet att förena människors sinnen och hjärtan. Finns det fortfarande de som 

frågar varför jag har kommit? 

67 Även i denna tid har många kallats och få utvalts, men hos mig finns det ingen som är gynnad. För 

det är människan som gör sig värdig sin Herre och förtjänar rätten till hans nåd. 

68 Jag har gett mina instruktioner till alla på samma sätt, jag har lärt alla att vandra på denna väg och 

att leva i denna tårarnas dal. Förstå mig rätt: det är inte bara ni som måste leva under denna lag, utan hela 

världen. Men det kommer att vara mina lärjungar, spridda över hela världen, som kommer att införa det 

genom sin moral och sitt exempel. 

69 Uppfyll din uppgift redan nu och låt inte tid passera för anden utan att den använder den, för då 

kan stunden för ånger komma. 

70 Detta är anledningen till att jag använder mig av de ödmjuka, av dem som hade gått vilse på livets 

stigar, som hörde den frälsande rösten från sin Herre och frivilligt gav sig ut för att följa honom. Dessa är 

ni, de "sista", eftersom ni tjänar mig i den tredje tidsåldern. 

71 Jag sänder er min frid, men sannerligen säger jag er att så länge det finns människor som har allt 

som behövs för att leva och glömmer dem som dör av hunger, kommer det inte att finnas någon fred på 

jorden. 

72 Fred finns inte i mänsklig ära eller i rikedomar. Den bygger på välvilja, ömsesidig kärlek, service 

och respekt. Åh, om bara världen förstod dessa läror! Hatet skulle försvinna och kärleken skulle blomma i 

människans hjärta. 

73 Endast min kärlek och min rättvisa kan idag skydda dem som hungrar och törstar efter den. Endast 

jag, i min fullkomliga rättvisa, kan ta emot den som begår ett brott mot sin egen existens. 

74 Om de visste att själens övergivande är hemskare än ensamheten i denna värld, skulle de tålmodigt 

och modigt hålla ut till den sista dagen av sin existens på jorden. 

75 Jag har gett er min faderliga kärlek i detta ord. Bär vittnesbörd om min sanning med era verk. 

76 Älska varandra. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 166 
1 Det är en glädjens dag för mitt folk, en fridens dag för dem som har kommit för att höra mitt ord. 

När jag gav detta arv till de första sa jag till dem att de skulle ta hand om det, för det var som en liten 

planta som senare skulle bli ett tjockt och mäktigt träd. Idag kommer stora skaror för att höra mitt ord och 

vittnar om att mitt budskap har uppfyllts. 

2 Trädet gav upphov till grenar, och dessa lossnade för att planteras på annan mark. Men sannerligen 

säger jag er att vissa planterades enligt min vilja och andra enligt människors vilja. 

3 Jag sade för länge sedan att man känner igen trädet på dess frukt, och när dessa "träd" börjar bära 

frukt kommer ni att veta vilken sorts frukt de bär, om den är god eller inte. Det fanns plantor som först var 

fulla av saft och kraft, som lovade god frukt och välgörande skugga för den trötta vandraren, eftersom den 

som skötte dem gick ut full av kärlek och hjälpsamhet och blev den vilsna människans räddning. Han 

besvarade människors frågor med ljusa ord, gav ljus åt de blinda och tröst åt de sjuka. Tecken och mirakel 

utfördes genom hans läppar och verk, sanningar mottogs genom inspiration. Detta hände därför att Fadern, 

när han såg arbetarnas iver och glöd, överväldigade dem med kärlek och visdom. När folkmassorna såg 

lärjungens hängivenhet, när de blev övertygade om hans välgörenhet och uppriktighet, följde de honom 

längs långa vägar, de följde honom upp på bergstoppen. De lydde och trodde blint på honom. Men när han 

såg att folkmassan följde honom, att folk lydde hans röst som om det vore en lag, kände han fåfänga och 

storhetsvansinne i sitt hjärta, och när han glömde bort den som gav honom allt, utan vilken han inte hade 

kunnat göra någonting, förlorade han ödmjukheten och började skryta om sina förtjänster och sin makt 

över andra. Han kände sig perfekt i min undervisning och förklarade högljutt att han var en sann lärjunge 

och till och med en mästare. 

4 Jag säger er: Den som skryter med sina andliga gåvor och inte sår med ödmjukhet, hans skörd 

kommer att vara meningslös. 

5 Jag skulle kunna fråga många av dem som högljutt har förklarat att de ska göra kärleksfulla 

gärningar: "Var är era anhängare? Var är de som följde dig? Vad hände med alla dem som fick andliga 

gåvor för att sprida dessa frön?" Och de skulle svara mig att de förblev ensamma, eftersom de som hittade 

dem gick vilse igen, de som blev friska blev sjuka igen, och de som började se ljuset sjönk tillbaka in i 

mörkret. Men Mästaren frågar er: "Varför hände detta med dem som jag har undervisat?" - För att de 

använde sig av den undervisning som de hade fått enligt sin förståelse och sitt eget godtycke, för att de 

började arbeta i förtid, det vill säga innan de hade förstått Mästarens undervisning på rätt sätt. 

6 De som väntade på rätt tidpunkt för att börja studera, se och be är de som förblir ståndaktiga, 

eftersom deras rötter är djupa och deras grenar har stått emot stormar. De gav sig iväg vid en tidpunkt då 

deras hjärtan inte längre kunde falla offer för fåfänga. Men detta är en dag av fred och förlåtelse, då jag 

vill att ni alla ska tänka på mina ord, så att ni, när ni återvänder till era träd och era fält, kan rätta till allt 

som ni har gjort i bristfällighet. Det finns fortfarande tid att räta upp trädet och spara fröna. Men du måste 

multiplicera dina ansträngningar. 

7 Gå tillbaka till ert land, och om ni finner er själva övergivna och bortglömda av dem som följde er 

i blindo och som ni inte kunde behålla, skydda trädets rötter, klipp bort skadad frukt, beskär dess torra 

grenar, vattna det, och ni kommer att se på nytt hur vandrarna kommer och önskar dess skugga och dess 

frukter. 

8 Välsignade är de som reser sig från sitt eget fall, välsignade är de som reser sig till ljuset. Ni 

kommer då att se dem förkunna min återkomst, som människor har väntat på århundrade efter århundrade, 

och som kommer att få många döda människor att darra till och med i sina gravar. 

9 I sanning säger jag er att det gudomliga löftet om att återvända till er som tröstande ande har inte 

raderats av någon, varken av tiden, synden eller hela epoker som har passerat över människorna. Bevisen 

på min återkomst kommer inte heller att raderas, och i slutändan kommer människorna att böja sig för min 

sanning. 

10 När du hör mitt ord låter du ditt liv passera förbi dig i samvetets ljus, och när mitt 

undervisningsord är slut känner du dig befriad från dina skulder, prövningar och ånger. Även om du tar 

emot mitt ord genom outbildade intellektuella organ, så darrar din varelse eftersom du känner i den ett öga 



U 166 

141 

som ser på dig, ett öra som uppfattar även din minsta suck och en känslighet som kan läsa även dina 

hemligaste tankar. 

11 Den första dagen då jag talade till mänskligheten på detta sätt inledde jag en ny andlig era. De 

hjärtan som var närvarande vid min gudomliga manifestation kände sig överväldigade av rädsla, vördnad, 

förundran och lycka. Det är därför som den lilla gruppen av mina första lärjungar har vuxit och förökat sig 

tills den har blivit de stora grupper som nu är närvarande för att lyssna till min undervisning. 

12 Bland dessa skaror finns också de som efter att ha hört mig år efter år har vant sig vid denna 

manifestation och inte längre är lika rörda som de var när de lyssnade på mig vid de första 

undervisningarna. Ändå fortsätter majoriteten att höra mitt ord med sann entusiasm och deras hjärtan slår 

snabbare när de är här för att höra min kloka och kärleksfulla undervisning. 

13 Jag ville andligt forma de hjärtan som tar emot detta ord för att göra var och en av dem till en 

energisk arbetare för den verksamhet som han har tilldelats - medveten om sitt uppdrag och hängiven åt 

mitt verk. Men medan vissa har fortsatt att lyssna troget till mig, och lärt sig och fulländat sig själva för att 

vara värdiga att erbjuda sina medmänniskor de frukter som mognat genom deras studier och reflektion, 

deras tålamod, ansträngning och uthållighet, har andra sökt smicker, ivriga att så innan tiden var inne. De 

flyttade ut före den angivna tiden och lärde ut det lilla de hade lärt sig. 

14 Därför har en del mystifierat den undervisning de har fått och har ändrat min undervisning till sin 

smak i brist på kunskap, vilket har orsakat svårigheter för att de som predikade min undervisning ska 

lyckas när de kunde följa min undervisning. 

15 Jag säger er, när timmen slår till kommer de goda såarnas vete att övervinna de otrognas ogräs, och 

i konfliktens timme kommer världen att veta vem som har fört henne min sanning. 

16 När du hör någon spiritualist skryta om sitt uppdrag och gå runt i världen och ropa att han är en av 

Kristi nya lärjungar, kan du vara säker på att hans mun sprider lögner, för den sanna lärjungen av detta 

verk är den som inte skryter, som arbetar tyst för sin Mästares ära och som verkligen älskar alla sina 

medmänniskor. Ni kommer att känna igen mina goda tjänare på deras ödmjukhet. 

17 Vad kommer slutligen att hända med dem som inte tillämpar mina läror i enlighet med min lags 

bud? - De måste renas och i ett nytt uppdrag korrigera alla sina misstag och tvätta bort alla sina fläckar tills 

de lyckas förvandla den ogräs de odlat till vete. 

18 Till de skaror som hör mitt ord just nu säger jag: Fortsätt att lyssna till min undervisning med 

vördnad. Låt den inte försvinna ur minnet utan att först ha funderat över den. Försök inte att undervisa när 

ni bara är svaga barn. Ni måste vänta tills ni blir starka och utrustade lärjungar. Då kommer du att kunna 

se att varje frö du sår kommer att gro, växa, blomma och bära frukt. Och jag ska säga till dig: Jag tar emot 

din gåva, frukten av den säd som jag har anförtrott dig. 

19 Jag vill inte döma dig ännu, för om jag gjorde det skulle jag inte finna några fördelar med dig. Jag 

kommer till dig som en Fader för att förlåta dig och för att erbjuda dig ytterligare en tidsperiod som en 

värdefull möjlighet som du måste använda och för vilken du kommer att vara ansvarig inför mig. 

20 På denna nådens dag säger jag er att jag har gjort Marias närvaro och kärlek känd och påtaglig för 

mänskligheten, för i henne kommer det "nya förbundet" att äga rum vid denna tid. Maria har i sin mildhet 

och ödmjukhet också gjort sig känd för er. 

21 Fadern har utgjutit sina nådegåvor över detta folk, men sannerligen säger jag er att ni också måste 

stå till svars inför mig när det gäller den gudomliga moderens närvaro. 

22 Ja, jag kallar er till ansvar, för jag vill att ni ska vara fullt medvetna om vad jag har gett er. Men 

kärnan i denna uppmaning till ansvarstagande är min kärleksfulla barmhärtighet. 

23 Världen känner inte till mitt arbete och min förkunnelse för närvarande eftersom ni har skyggat för 

att förkunna dessa läror inför människor. Men de nya generationerna kommer att lära känna dem och 

stärka era led. Sannerligen säger jag er att Jesu namn och Marias namn är förenade i frälsningsarbetet, och 

eftersom människorna inte visste hur de skulle ingå ett förbund med sin Herre vid denna tid, kommer 

Moderens namn att bli symbolen för förening och broderskap bland människorna. 

24 Elementens våld kommer att vara den röst som väcker de människor som envist vill leva i mörker, 

och det är inte jag som kommer att döma dem. De kommer att dömas genom sina egna gärningar. 
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25 Människorna har skapat sina egna uppgifter, som ursprungligen var bullriga, men som de har 

besudlat genom sin synd och vanhelgat genom sin vetenskap, och många av dem är inspirerade av 

själviskhet, hat och arrogans. 

26 Lyssna: I den första tidsåldern slöt jag ett förbund med Abraham och hans ättlingar. Detta förbund 

glömde detta folks barn. Jag slöt ett förbund med Moses, som befriade Israel från slaveri. Men med tiden 

glömde folket förbundet igen. 

27 Jag kom in i världen under den andra eran, jag förseglade mitt förbund med mänskligheten med 

mitt blod, och detta kärleksförbund hade tillräcklig styrka för att lära mina barn den väg som människor i 

alla tider kan ta bort alla sina synder på. För i Jesus besegrade jag döden, triumferade över mörkret, 

förvandlade smärta till gudomlig passion och banade vägen för själar till ljuset. 

28 I dag har ni hört att jag vill ingå ett nytt förbund med er, för jag finner er inte förenade i mig, inte 

heller mellan er, och det är min vilja att ni i denna tredje tidsålder, i det sjätte sigillets sköte, ingår ett 

kärleks- och broderskapsförbund i mig. 

29 Ni befinner er alla inom det sjätte inseglet, som är ett stadium, ett kapitel i boken med de sju 

inseglen, vars innehåll är Guds visdom och själarnas fullkomlighet. 

30 Nya generationer kommer att komma och kommer att känna igen arbetet under den tredje epoken, 

där ni tog de första stegen. De kommer att fortsätta ditt arbete, och när de olika raserna och folken äntligen 

älskar varandra som bröder och systrar, när människor har övervunnit sina hatkänslor, kommer den Helige 

Andes arbete att etableras i människornas hjärtan. 

31 Redan i den första eran lärde jag er att helga den sjunde dagen åt mig. Eftersom människan ägnade 

sig åt sina världsliga plikter under sex dagar var det bara rätt att ägna minst en dag åt att tjäna sin Herre. 

Jag bad honom inte att tillägna mig den första dagen, utan den sista, så att han under den skulle vila från 

sitt arbete och ägna sig åt andlig kontemplation*, så att han skulle ge sin ande möjlighet att närma sig sin 

Fader och tala till honom genom bön. 
* Spanska "meditaeiön" = meditation, kontemplation; även: reflektion, inre kontemplation, andlig kontemplation. 

32 Vilodagen instiftades för att människan, när hon glömde bort livets hårda jordiska kamp - även om 

det bara var för en kort tid - skulle ge sitt samvete möjlighet att tala till henne, påminna henne om lagen, 

och hon skulle rannsaka sig själv, ångra sina överträdelser och fatta ädla beslut i sitt hjärta att ångra sig. 

Sabbaten var den dag som tidigare var avsedd för vila, bön och studier av lagen. Men genom att följa 

traditionen glömde folket bort de broderliga känslorna för sina medmänniskor och de andliga plikterna 

gentemot sina grannar. Tiderna gick, mänskligheten utvecklades andligt, och Kristus kom för att lära er att 

ni även på vilodagarna ska utöva välgörenhet och göra alla goda gärningar. 

33 Jesus ville berätta för er att även om en dag är tillägnad reflektion och fysisk vila, bör ni förstå att 

varken dag eller timme kan vara förutbestämda för att uppfylla Andens uppdrag. 

34 Även om Mästaren talade till er med största klarhet, avvek människor från detta och var och en 

valde den dag som passade honom bäst. Medan vissa fortsatte att hålla sabbaten som den dag som var 

avskild för vila, valde andra därför söndagen för att fira sin gudstjänst. 

35 Idag talar jag till er igen, och min undervisning ger er ny kunskap. Ni har upplevt många 

erfarenheter och utvecklat er själva. I dag är det inte viktigt vilken dag du ägnar åt att vila från det jordiska 

arbetet, utan att du vet att du alla dagar ska vandra på den väg som jag har utstakat för dig. Förstå att det 

inte finns någon bestämd tid för din bön, för varje tid på dagen är lämplig för bön och för att praktisera 

min undervisning för dina medmänniskors bästa. 

36 Jag vill att ljus, inspiration och kärlek alltid ska bo i din ande, att sinnet och hjärtat ska vara andens 

spegel och att dess dygder ska återspeglas i dem och uttryckas i härliga idéer och ädla tankar och känslor. 

Då kommer du att bli medveten om den perfekta harmoni som finns mellan ande och kropp, mellan det 

andliga och det mänskliga, mellan andens lagar och plikter och världens lagar och plikter. Slutligen 

kommer du att kunna se att hela livet, med sina prövningar och lärdomar, har ett enda mål: att fullända 

anden så att den kan uppleva lugn och sann lycka i Herrens rike. 

37 Ibland tänker du och säger: "Vad är det för nytta med denna existens, eftersom den inte ger oss 

något gott och vi inte får någon nytta av den?" Om någon tänker så är det för att han hindrar ljuset från att 

lysa i hans sinne. Han anser att livet är meningslöst eftersom han inte har kunnat uppfylla alla sina 
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önskningar, eftersom han skulle ha velat ha allting enligt sina idéer. Han tror då att han också är värdelös, 

och det bara för att han inte har förstått och förstått innebörden av mitt ord. 

38 Människans andliga del är fortfarande vilande, och det är därför hon har levt så många onödiga liv. 

39 Jag skulle kunna tvinga och tvinga er att uppfylla mina bud, men då skulle era förtjänster inte vara 

verkliga, era framsteg skulle inte vara verkliga. Jag tillåter att livet, där ni skapar lektioner och prövningar 

för er själva utan att inse det, lär er den sanna lektionen, som ibland är smärtsam, beroende på hur ni har 

arbetat. Men mitt i prövningen sänder min Ande dig ljuset som når din ande - ibland på ett mjukt sätt, men 

ibland som en obeveklig domare, så att du kan vakna upp och höra samvetets röst, som är min egen röst. 

40 Jag frågar dig: Vill du vara nyttig och känna att din existens också är nyttig? Lär dig då av mina 

ord - det som jag gav dig tidigare och det som du hör i dag, för båda kompletterar varandra. Men tro inte 

att du redan har förstått min undervisning genom att bara upprepa mina meningar och levnadsregler. Nej, 

den som inte vet hur man älskar kommer inte att kunna förkunna de gudomliga orden och uppfylla vad de 

lär. 

41 Kärleken är ursprunget och orsaken till er existens, ni människor. Hur skulle du kunna leva utan 

denna gåva? Tro mig, det finns många som bär döden inom sig och andra som är sjuka bara för att de inte 

älskar någon. Den helande balsam som har räddat många har varit kärlek, och den gudomliga gåva som 

höjer till sant liv, som förlöser och upphöjer, är också kärlek. 

42 Därför säger Mästaren till er barn som har hört denna undervisning: börja älska från och med i dag. 

Låt alla dina handlingar gentemot andra vara genomsyrade av denna känsla, och låt den också flöda in i de 

ord och böner som du ägnar åt mig. 

43 Vet att det ord som inte innehåller kärlek varken har liv eller styrka. Ni frågar mig hur ni kan börja 

älska och vad ni måste göra för att denna känsla ska vakna i era hjärtan, och jag svarar er: Det du måste 

börja med är att förstå hur man ber. Bönen för dig närmare Mästaren, och Mästaren är jag. 

44 I bönen finner du tröst, inspiration och styrka, och den ger dig den härliga tillfredsställelsen att 

kunna tala med Gud i förtroende utan vittnen eller mellanhänder. Gud och din ande är förenade i denna 

ljuva stund av förtroende, andlig dialog och välsignelser. 

45 Förbered er, lärjungar, för jag ska uppenbara mig för er. Ni för alla bekymmer och problem inför 

mig, men jag säger er: Varför är du rädd? Har ni inte känt min barmhärtiga blick på er? Gör inte min 

närvaro dig stark? Ge mig inte anledning att upprepa mina ord från den andra eran och säga till er att ni är 

människor med liten tro, att ni inte har litat på mig fastän jag är så nära er och ni påstår att ni känner mig. 

46 Närhelst du skickar upp din bön och söker mig, kommer jag att vara med dig. Mitt ord och de bud 

som jag alltid har gett dig kommer att ge dig min undervisning genom ditt samvete. Bli rik på styrka och 

utrustning. Ta med detta Livets Ord överallt till de hjärtan som behöver tröst och ljus, för jag har kallat er 

såddare på de andliga fälten. 

47 Eftersom ni är rika på mina nådegåvor och det ni har fått är en outtömlig skatt av lärdomar, bör ni 

kärleksfullt föra denna kunskap vidare. Gå till andra behövande, till dem som inte åtnjuter goodwill, 

prestige eller respekt på jorden. Sök upp föräldralösa barn, änkor och obotligt sjuka och hjälp dem utan 

förbehåll. Ge dem den andliga balsam som stiger upp från själens botten i överdådiga mängder, och ge 

dem mer uppmärksamhet åt deras själ än åt deras kropp. 

48 Jag har bildat ett arbetarband av män och kvinnor, för det är inte bara mannen som vet hur man 

tolkar min lag. Kvinnan, som är begåvad med vackra och ädla känslor, har alltid varit en medarbetare i 

mitt förlösningsarbete. Vid denna tidpunkt överför jag också ansvaret för att mina instruktioner uppfylls på 

ett bra sätt till henne. Jag låter dem båda vakta detta arbete som ni har anförtrotts. 

49 Mitt folk, jag stannar en kort tid hos er genom detta sinnesorgan*. Ni har bett, och i den högsta 

upphöjningens ögonblick har ni i era hjärtans tystnad hört Mästarens kärleksfulla hälsning, som har sagt 

till er: "Frid vare med er." Du har blivit medveten om den effekt som böner har och har förstått den 

enorma kraft som ligger i den när du skickar upp den - både för att uppfylla ett andligt behov och för att be 

om en lösning på en materiell nödsituation. 
* Detta avser sinnet, särskilt när det gäller röstbärarens förmåga att tala. 



U 166 

144 

50 Kom ihåg att det ofta har räckt med att uttala ordet "Fader" för att få hela ditt väsen att darra och 

för att ge ditt hjärta en känsla av att bli översvämmat av den tröst som hans kärlek ger. Du ska veta att när 

ditt hjärta kallar på mig med glöd, skakar min ande också av glädje. 

51 När du kallar mig "far", när detta namn sprutar ut från ditt inre, hörs din röst i himlen och du 

avtvingar den gudomliga visdomen en hemlighet. 

52 Låt det inte bara vara era läppar som kallar mig "Fader", för många av er har för vana att göra det 

mekaniskt. Jag vill att bönen "Fader vår, du som är i himlen, helgat vare ditt namn", denna bön ska komma 

från det renaste och djupaste hjärtat och att du ska reflektera över varje fras så att du efteråt kan bli 

inspirerad och i fullkomlig gemenskap med mig. 

53 Jag har lärt er den kraftfulla, fulländade bönen som verkligen för barnet närmare Fadern. När du 

uttalar ordet "Fader" med glöd och vördnad, med upphöjdhet och kärlek, med tro och hopp, försvinner 

avstånden, rummet försvinner, för i det ögonblicket av dialog från ande till ande är varken Gud långt ifrån 

dig eller du långt ifrån honom. Be på detta sätt och du kommer att få ta emot min kärlek i ditt hjärta med 

fulla händer. 

54 Då kommer du att se mig med din andliga blick när jag leder dig vidare, som herden gör med 

fåren. Du kommer att se det gudomliga ljuset som lyser upp din livsväg och höra min röst som ständigt 

upprepar att den uppmuntrar dig på din väg: "Var stark, stanna inte, varje steg framåt för dig närmare din 

Fader". 

55 I dag, mina lärjungar, har jag återigen talat till er om kärlek och bön, så att ni ska lära er att förstå 

den nåd som ligger i dem och även deras effektivitet, så att ni kan uppnå den höga belöning som Min 

faderliga kärlek har lovat er. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 167 
1 Från många hjärtan stiger frågan upp till Gud: "Herre, kommer den smärta som drabbar denna 

värld att fortsätta för evigt?" På detta svarar Mästaren dem: "Nej, mina älskade. 

Barn, er smärta kommer att försvinna så snart ni finner den sanna kärleken." 

2 Även om det talas mycket om kärlek på jorden finns den i verkligheten inte bland er. En del låtsas 

att de har det, andra förväxlar det med en självisk känsla och åter andra med en ohederlig passion. Falskhet 

råder i människans hjärta, lögner råder, människor låtsas vara kära, vänskap och välgörenhet. Ogräset har 

vuxit och spridit sig överallt, och endast smärtans eld kan förstöra det. 

3 Detta är den eld som människorna kommer att tända med sina krig om idéer, trosbekännelser, 

filosofier och vetenskaper. Det är kriget som närmar sig med stora steg. Där, i denna eld, tänd av deras 

egna maktbegär, passioner och fiendskap, kommer de att finna sin rening. Det är så de har velat ha det, det 

är så de har krävt det. 

4 Hur skulle det vara möjligt för människor att älska varandra som bröder och systrar om de ännu 

inte har renat sina hjärtan? Det krävs ett stort besök i världen för att de ska komma ut ur det renade, för 

smärta renar. 

5 Jag säger också till dig: Människor måste tro på människor, de måste tro och lita på varandra, för 

ni måste komma fram till att ni alla på jorden behöver varandra. 

6 Tro inte att det gläder mig när ni säger att ni tror på mig, medan jag vet att ni tvivlar på hela 

världen. För vad jag förväntar mig av er är detta: att ni älskar mig genom den kärlek ni visar er nästa och 

förlåter dem som sårar er; att ni kärleksfullt hjälper de fattigaste, minsta eller svagaste, att ni älskar era 

medmänniskor utan åtskillnad och att ni visar största osjälviskhet och sanningsenlighet i alla era 

handlingar. 

7 Lär av mig, för jag har aldrig tvivlat på er, tro på er frälsning och lita på att ni kommer att ta er upp 

för att nå det sanna livet. 

8 Även om det finns mycket yttre falskhet i människornas verk, finns det inte en enda människa vars 

inre väsen inte innehåller en del sanning. Denna del är den gnista av andligt ljus som han bär inom sig, är 

min gudomliga närvaro, den gnista av Gud som lyser upp honom inombords. Jag ska få detta ljus, som är 

mitt, att lysa i alla hjärtan, och dess återspegling ska visa sig i alla era verk. 

9 Jag vill att ni ska leva i sanningen, och för detta är det nödvändigt att all ondska dör. Ni som är 

medvetna om den stund som närmar sig - vakta och be redan i dag, förkunna denna strid för era 

medmänniskor som profeter, så att de kan förbereda sig och inte förtvivla i bitterhetens ögonblick under 

den kommande striden. 

10 Var övertygad om att alla "fält" kommer att bära frukt när de är förberedda. Min säd är redo att 

komma över dem: Varje människa kommer att bli en växt som blommar och ger kärleksfrukter och 

därmed fullfölja alla skapade varelsers öde. 

11 I växtriket finns det parasiterande växter som är värdelösa; ta inte dem som exempel. 

12 Vet du varför Fadern förväntar sig att du bara ska bära kärlekens frukt? - För det livsfrö som jag 

placerade i varje varelse var det ursprungliga fröet, kärleken. 

13 Om ni ibland, som det är fallet med växter, verkar ha torkat ut, om ni har vissnat en kort tid eller 

lidit av törst, så beror det inte på att ni saknade min nåds vatten. Min kärlekskälla har alltid runnit ut över 

varje ande och hjärta som livgivande vatten. Men dessa mänskliga växter, som är utrustade med ande, har 

en fri vilja, och som ett resultat av det dåliga användandet av denna dyrbara gåva, tar de avstånd från den 

gudomliga nåden som är det enda som kan rädda och stärka själen. Hur annorlunda är inte ni jämfört med 

jordens växter, som på sin plats alltid ödmjukt tar emot det som Guds barmhärtighet skänker dem! 

14 Ni tror alla att ni redan har älskat i era liv, men jag säger er: vissa har verkligen älskat, medan 

andra har förväxlat passioner och själviskhet med kärlek. 

15 Genom Jesus gav jag dig den perfekta instruktionen. Tänk på min livsväg som människa från 

födelse till död, så kommer kärleken att visa sig för dig på ett levande och perfekt sätt. 
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16 Jag ber er inte att vara som Jesus, för i honom fanns något som ni inte kan uppnå: att vara perfekt 

som människa, eftersom han som fanns i honom var Gud själv i begränsad form. Men jag säger ändå att du 

ska ta efter honom. 

17 Min eviga lag har alltid talat till er om denna kärlek. Jag sa till er i de första gångerna: "Du ska 

älska Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ" och "Älska din nästa som dig själv". 

18 Senare gav jag er dessa inspirerade ord: "Älska era bröder och systrar som Fadern har älskat er", 

"Älska varandra". 

19 Under den här tiden har jag uppenbarat för er att ni ska älska Gud mer än allt skapat, att ni ska 

älska Gud i allt som existerar och allt som existerar i Gud. Att ni ska öva barmhärtighet och barmhärtighet 

igen mot era medmänniskor, så att ni får se Fadern i all sin härlighet, för barmhärtighet är kärlek. 

20 Människan har aldrig kunnat älska mig genom andlig tillbedjan så som hon gör idag, fri från 

oärlighet. Den hedniska tiden och de otrognas tid är nu avlägsen. Avgudadyrkan, som har funnits kvar i 

alla kulter och i alla tider, har med sitt sinnliga bedrägeri och sin falska prakt blivit en trötthet för själarna. 

21 Snart kommer de generationer som kommer att införa andlig vördnad för min gudomlighet i 

jordens alla ändar. När denna form av religionsutövning slutligen etablerar ett rike av fred och ljus bland 

människorna, kommer religiös fanatism att försvinna bland människorna, eftersom det i spiritualiseringen 

inte längre finns utrymme för passioner eller okunnighet. 

22 Eftersom du fortfarande har en lång väg kvar att gå bör du inte stanna upp och tro att du aldrig 

kommer att nå målet. Gå framåt, för även om du förlorar ett ögonblick kommer din själ att gråta senare. 

Vem har sagt till dig att målet finns i denna värld? Vem har lärt dig att döden är slutet och att du i det 

ögonblicket kan nå mitt rike? 

23 Döden är som en kort sömn, varefter själen vaknar upp med förnyad styrka under mitt ljus, som 

inför en ny dag som börjar för den. 

24 Döden är nyckeln som öppnar portarna till det fängelse du befann dig i när du var bunden till den 

kroppsliga materian, och den är samtidigt nyckeln som öppnar evighetens portar för dig. 

25 Den här planeten, som genom människans ofullkomlighet förvandlades till en försoningens dal, 

var en fångenskap och exil för själen. 

26 Sannerligen säger jag er: Livet på jorden är ytterligare ett steg på livets stege. Varför tar ni inte den 

på det sättet, så att ni kan använda alla dess lärdomar? Anledningen till att många måste återvända till den 

gång på gång är följande: För att de inte förstod det och för att de inte drog nytta av sitt tidigare liv. 

27 Hos morgondagens människor kommer det att finnas så mycket förandligande och förståelse för 

den utveckling som deras själ måste uppnå att - när deras plågor börjar och de bara är ett steg från den 

kroppsliga döden - de själva och de som bistår dem i den stunden kommer att betrakta det ögonblicket som 

det vackraste i hela deras jordiska tillvaro, som kommer att vara som höjdpunkten i ett fruktbart och 

lönsamt liv, och de kommer att kunna säga, som sin Mästare på korset: "Allt är fullbordat." 

28 Jag talar till er i en faderlig ton och med enkla ord. Ni har väntat på min nya uppenbarelse i denna 

tid fylld av mysterier, och er förvåning var stor när ni såg enkelheten i min undervisning och det ödmjuka 

sätt på vilket jag talar till er. 

29 Elia kom som en ljusstråle mitt i stormen, följd av sina osynliga värdar, sina stora legioner av 

ljusandar som följer honom som fåren följer herden. Han bryter en väg för folkmassorna, river ner de 

taggiga buskarna till höger och vänster för att skapa en öppning för dem som följer honom, och samlar de 

själar som känner igen hans röst som den av herden som kommer att leda dem till mig i denna tid. 

30 Har ni glömt att det var ett Eliasfår som gav er vittnesbörd om min närvaro och uppmanade er att 

förenas i hindret och sedan följa herdens spår? 

31 Sätt igång, mänsklighet, upptäck vägen, upptäck meningen med livet! Förena er, människor med 

människor, älska varandra! Hur tunn är inte skiljelinjen som skiljer ett hem från ett annat, och hur långt 

borta är inte dess invånare från varandra! Och vid era länders gränser - hur många villkor ställs inte där för 

att ni ska släppa igenom utlänningar! Och om ni gör detta till och med bland människobröder, vad har ni 

då gjort med dem som är i ett annat liv? Ni har släppt ner en ridå mellan dem och er själva - om inte den 

av er glömska, så den av er okunnighet, som är som en tjock dimma. 
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32 När jag ser på världens invånare ser jag att alla folk känner mitt namn, att miljoner människor talar 

mina ord, men sannerligen, säger jag er, jag ser ingen kärlek bland människorna! 

33 Allt som jag lär er i denna tid och som händer i världen är förklaringen och uppfyllandet av den 

uppenbarelse som jag gav till mänskligheten genom min apostel Johannes, när jag, när han levde på ön 

Patmos, förde honom i andevärlden till Himlens höjder, till det gudomliga planet, till det oändliga, för att 

genom allegorier visa honom ursprunget och målet, A och O. Han såg de händelser som hade inträffat, de 

som pågick och de som ännu skulle komma. 

34 Han förstod ingenting om det vid den tidpunkten, men min röst sa till honom: "Skriv ner vad du 

kommer att se och höra", och så skrev han. Johannes hade lärjungar som korsade havet i skepp och sökte 

upp honom på hans tillflyktsort. Ivrigt frågade de männen honom, som hade varit Jesu lärjunge, hur 

Mästaren hade varit, hur hans ord och mirakel hade varit, och Johannes, som efterliknade sin Mästare i 

kärlek och visdom, förvånade dem med sina ord. Även när åldern närmade sig, när hans kropp redan var 

böjd av tiden, hade han fortfarande kraft nog att vittna om sin Mästare och att säga till sina lärjungar: 

"Älska varandra." När de som sökte upp honom såg att Johannes' bortgång närmade sig, bad de honom, 

som ville ha all den visdom som aposteln hade samlat på sig, att avslöja allt han hade lärt sig av sin 

mästare, men som svar hörde de bara denna fras: "Älska varandra". 

35 De som frågade med så stor iver och intresse kände sig lurade och trodde att åldern hade raderat 

Kristi ord ur hans minne. 

36 Jag säger er att Johannes inte hade glömt ett enda av mina ord, utan att han av alla mina läror som 

en enda kvintessens uttalade den lära som sammanfattar hela lagen: älska varandra. 

37 Hur kunde läran från den Mästare han älskade så mycket ha försvunnit ur den älskade lärjungens 

minne? 

38 Vet ni, lärjungar i denna tid, om jag inte också, när år 1950, det sista året för min förkunnelse, har 

kommit, kommer att säga till er, i stället för någon annan instruktion, endast: "Älska varandra"? Allt på din 

livsväg talar till dig om denna läxa: trädet som breder ut sitt löv för att ge dig skugga, blomman som 

släpper sina kronblad efter att du har andats in dess doft, så att dess uppoffrande död blir din glädje. 

39 Detta är vägen, det är därför jag har sagt till er att älska Gud i allt skapat och allt skapat i Gud, för i 

allt är jag närvarande och i allt talar jag till er. 

40 Jag ser att alla människor är sjuka, både fysiskt och psykiskt. Ni människor, inom vilka endast 

samvetets ständiga klagan fortfarande kan höras - sök mig som en källa till hälsa, för jag besitter den 

balsam som botar alla sjukdomar. Men för att jag ska kunna visa min kraft bland er är det nödvändigt att ni 

visar mig era hjärtan fria från fläckar. 

41 Du har en önskan om att jag ska visa min makt och mina underverk på din livsväg, och jag är redo 

att ge dig detta. Din Faders skattkammare väntar bara på att du ska få utrustning för att överösa dig med 

hälsa, styrka och ljus. 

42 I dag vårdar Mitt Ord er, det är både sådd och vattning, och i morgon, när den rätta tiden har 

kommit, kommer Jag att föra in kärlekens skörd, det gyllene vetet från Mina länder. 

43 Undrar du varför jag fortsätter att korrigera dina fel och brister? Jag drar bara bort nässlor och 

annat ogräs som har vuxit i era hjärtan och kvävt era goda känslor. 

44 Den här tiden är en tid för rening. Det är inte bara människorna som måste tvätta bort sina fläckar i 

min doms kristallklara vatten, utan även de andliga varelserna är föremål för denna rening. 

45 När människorna då är fria från all orenhet kommer de att känna att jorden närmar sig himlen. 

Detta tillvägagångssätt kommer att ske andligt och fylla dig med frid, självförtroende och kunskap. 

46 Lärjungar, om ni under er fritid börjar utforska mitt ord, kommer ni att finna ett perfekt förnuft och 

en oändlig rättvisa i dess väsen. Mitt ord väcker människorna till ett upphöjt liv, en lycklig tillvaro. Men 

även om det var nödvändigt för er att jag talade i denna form för att väcka er, har det funnits människor 

som inte behövde den kroppsliga, hörbara manifestationen av det andliga för att väcka dem till 

uppfyllandet av min lag. 

47 De intuitiva spirituella, de inspirerade, drömmarna, de bär mig i sina hjärtan även utan att ha hört 

det ord som ni har fått hittills. De har varit i andlig dialog med sin Mästare under lång tid. 
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48 Du kommer att träffa dem på din väg och bli överraskad av deras kunskap om mitt arbete. När de 

träffar dig kommer de också att bli glada över att se sina idéer och handlingar bekräftade när de hör ditt 

vittnesbörd och dina förklaringar. De får dock inte upptäcka något i dina idéer, ditt sätt att agera, din 

religionsutövning eller ditt liv som förnekar andligheten i min undervisning, för då kommer de att vända 

sig bort från din väg med besvikelse i sina hjärtan. Vakta och be, lärjungar, så att ni kan förstå min 

undervisning och tillämpa den i era liv med samma renhet som ni tog emot den. Då kommer det att bli stor 

glädje i era hjärtan när ni möter dem som jag har kallat intuitiva spiritister. Tillsammans kommer ni att 

bilda en stark gemenskap i världen som med sin bön, sin lagbundenhet, sin enkelhet i sitt livsföring och sin 

kärlek till sin nästa kommer att lära mänskligheten den sanna tillbedjan av Gud och visa den goda viljans 

väg för att leva i fred på jorden. 

49 I din böns ödmjukhet säger du till mig: "Herre, om du är den högste skaparen och även vår Fader, 

gör då med oss vad som behagar dig. Om det är din vilja att smärta ska slita på våra hjärtan, gör då med 

oss vad din vilja har föreskrivit. Om du vill att vi ska rena oss innan du anförtror oss en uppgift, låt det ske 

på det sätt som du har bestämt." 

50 Det är bara några få som talar till mig på detta sätt, men jag använder dem för att ge er ett exempel 

på hur er vilja och underkastelse till Faderns instruktioner bör vara. Men jag ger er alla mina instruktioner 

så att ni kan bli lika ödmjuka och lydiga. 

51 Ibland kommer mitt ord att verka för dig som om det är fyllt av dom och kommer att beröra 

känsligheten hos dem som hör det. Men du kommer alltid att finna den genomsyrad av ett gudomligt 

väsen, en stor mildhet och oändlig barmhärtighet, vilket gör att du alltid kommer att lyssna på den med 

glädje och intresse. 

52 Om mitt ord skulle överväldiga dig skulle du inte kunna förstå det. Men jag vill att ni ska reflektera 

över de gudomliga lärdomar som jag lär er, för den som studerar inspirerar sig själv, och den som 

inspireras av gudomlig kärlek är redan min lärjunge. 

53 O spiritualistiska lärjungar, var inte rädda för att er uppgift ska uppfyllas, för den är inte svår att 

utföra. Med visdom leder jag er på vägen så att ni inte snubblar, så att ingen går vilse. Men tro inte att den 

är full av rosor eftersom jag förbereder vägen för er - nej, ni kommer att finna taggiga buskar och 

prövningar längs vägen. 

54 Jag säger till er: Den som vill följa mig eller finna mig måste föredra offer och avstående framför 

osunda nöjen och låga passioner. För på den första vägen kommer du att kunna finna de läckerheter som 

ger dig min styrka och uppmuntran, och på den andra vägen mycket smärtsamma fall. Du kommer alltid 

att finna mitt gudomliga spår, mitt kärleksspår, på vägen av självövervinnande, uppoffring, välgörenhet 

och ödmjukhet. 

55 Människor är som barn som inte tänker på konsekvenserna av sina handlingar, och därför förstår 

de inte att en stötesten som de stöter på på sin väg bara är ett hinder som Mästaren sätter upp för att stoppa 

deras meningslösa kurs eller för att hindra dem från att fatta ett felaktigt beslut. 

56 Jag vill att ni nu uppför er som vuxna människor, att ni tänker på era gärningar, era handlingar, att 

ni väger era ord. Detta är sättet att föra in visdom och rättvisa i era liv. Dessutom bör du tänka på att livet 

är en enorm och ständig prövning för anden. 

57 På mitt sätt förgås ingen, och även om det finns tillfällen då en person faller ihop under korsets 

tyngd, så är det en högre makt som lyfter upp honom igen och uppmuntrar honom. Denna kraft kommer 

från tron. 

58 Välsignade lärjungar, jag säger er sanningsenligt att om detta folk skulle följa min undervisning 

skulle mitt ords goda nyheter redan ha nått många hjärtan. Genom exemplet på gärningarna i era liv skulle 

ni ge det bästa vittnesbördet om sanningen i min undervisning. 

59 Låt ingen tro att de som är närvarande är ämnade att göra allt. Nej, människor, varje generation har 

uppdraget att utföra en del av mitt arbete. 

60 Gör era hjärtan till ett kärl och se till att hans kärlek flödar in i era medmänniskors hjärtan vid rätt 

tidpunkt. Skapa dock inga hinder som försenar eller förhindrar spridningen av min undervisning, för då 

måste du ta bort dem igen med stor fysisk eller psykisk smärta. 
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61 Låt dina medmänniskor känna allt som mitt verk innehåller av frälsning och godhet. Jag säger er 

att alla som ni låter känna det gudomliga inflytande som utgår från honom kommer att välsigna mitt ord. 

62 Jag kommer att låta er göra med era medmänniskor vad jag har gjort med er, för om mitt ord har 

gjort mirakel, så bär ni det också i era hjärtan, och just detta ord ska ni föra vidare till era medmänniskor. 

63 På samma sätt som jag botade er i själ och kropp, återställde freden för er eller fick tron att födas i 

era hjärtan och räddade er från förintelse, på samma sätt ska ni göra med alla som behöver det. Men jag 

måste påpeka för er att mitt ord bara kan utföra dessa mirakel om ni verkligen känner det i era hjärtan i 

förväg, så som er Fader känner det när han ger det till er. 

64 Om du vill veta vilken upplyftande effekt och kraft mitt ord har, använd det och du kommer ofta 

att bli förvånad. Men om ni bara behåller den i ert hjärta för att själva njuta av den, kommer ni att bli som 

den rike snåljåpen som inte vet vad han äger, och som inte heller känner till värdet av sina ägodelar, 

eftersom hans skatt är en död förmögenhet. 

65 Lär dig att fiska hjärtan, bota de sjuka och vägleda själar i livets stormar. Andliga er själva och ni 

kommer att finna en styrka i den som gör att ni kan klara av prövningarna med jämnmod och tillförsikt. 

Denna förandlighet kommer att återspeglas i ditt materiella liv och kommer att vara näring, helande 

balsam och den fackla som lyser upp din väg. 

66 Det kommer att hända att brödet på bordet i ditt hem blir knappt utan att din kropp känner hunger 

och din styrka minskar. Det kommer att finnas dagar av smärta och lidande när plågor kommer att 

ödelägga städerna, och där det inte finns någon läkare och ingen tillit till mediciner, kommer min osynliga 

balsam att visa sig, som kommer att sjunka ner i det ögonblick då mina barn ber. Men ni måste skaffa er 

meriter innan förödelsens dagar närmar sig, så att ni i stället för att ägna er åt er egen smärta kan lindra era 

medmänniskors smärta. 

67 Tänd trons lampor i dina medmänniskors hjärtan, lär dem att tala mitt namn med vördnad, att 

värna om min undervisning och att be med anden. Kom ihåg att människan inte lever enbart av bröd, utan 

också av varje ord som kommer från Herren. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 168 
1 Kom och släck er törst i min kärlek, skaka av er trötthet, resenärer. Jag ger dig en gåva i mitt ord 

som är en lektion för dig. Även om ni kommer till mig utan förtjänst så anförtror jag er gärna uppgifter 

inom mitt verk så att ni kan känna er som Herrens barn och alla människors bröder och systrar. 

2 Dina gåvor, som är medfödda egenskaper hos anden, kommer att visa sig på ett sätt som är okänt 

för mänskligheten, och ingen kommer att kunna säga att du har stulit eller missbrukat dem. Senare 

kommer detta folk att ses som föregångare till spiritualiseringens tid. 

3 En legion av andliga varelser har skickats till er hjälp så att ni kan förenas i detta uppdrag. Dessa 

Varelser kommer att uppmuntra dig, inspirera dig och återupprätta dig när du snubblar, och när din väg är 

omringad av mörkrets varelser kommer de att visa dig vägen för att ge dig ljus som kommer att upplysa 

dem och befria dem från deras förvirring. Ljuset från dina skyddsänglar kommer att lysa upp dig så att du 

kan urskilja vägen och upptäcka fallgroparna. 

4 Studera och förstå mina läror så att ni kan inse dem oförfalskade, då kommer ingen att förvirra er 

med falska läror som tagits från det andliga för att skapa vetenskaper, doktriner och filosofier. Du kommer 

att befinna dig bland utbildade människor, bli ifrågasatt och prövad, men du kommer inte att tappa modet 

eftersom du känner att min omtänksamma kärlek är med dig. Förstå att du noggrant måste vakta den juvel 

som jag har placerat i din ande och inte blanda den med onödig kunskap, och inte heller sälja den för 

materiella pengar. 

5 Tiden närmar sig när varje öga ska vara redo att skåda min närvaro. Då ska ni ge er ut som mina 

budbärare och vittna om hur jag gör mig känd för er, för att skaka upp varje själ ur sin slöhet. Ni kommer 

att vara profeterna som för världen tillkännager de besök som måste komma och den epok som kommer att 

föregå dessa händelser. 

6 Ser du hur dagens människor själviskt strävar efter de tillfredsställelser som det mänskliga livet ger 

dem, utan att bry sig om sin själs framtid? I sanning säger jag er att de i grund och botten behöver min 

kärlek, och den mat som har väntat på dem så länge på mitt bord kommer ännu att vara mat för dem som 

tidigare såg likgiltigt på dem. 

7 Håll ut till slutet, lärjungar, var inte ledsna när ni kommer till mig, föraktade av era medmänniskor. 

Jag kommer att belöna din tro och göra dig rättvisa, så att ditt ansikte till slut kommer att lysa upp med ett 

segrande leende. Ljuset kommer att gry, mörkret kommer att försvinna och återställandet kommer att börja 

så att templet kommer att resa sig på en grund av fred och rättvisa, där mänskligheten kommer att hedra 

sin Skapare genom ett liv som är en kult av kärlek, förandligande och respekt för de lagar som Fadern har 

föreskrivit för sina barn. 

8 Min Andes ljus är med dig. Du ser den inte med dina fysiska ögon, men du känner hur den lyser i 

ditt sinne. 

9 Faderns ande är osynlig, men den visar sig i ett oändligt antal former. Hela universum är bara en 

materiell manifestation av det gudomliga. Allt som skapas är en återspegling av sanningen. 

10 Jag har omgett existensen av de andliga varelser som är barn till min gudomlighet, beroende på 

vilken plats de bor på, med en rad livsformer i vilka jag placerat visdom, skönhet, vitalitet och gott humör, 

för att ge varje hem det mest synliga beviset på min existens och en uppfattning om min makt. Jag påpekar 

för er att meningen med livet är att älska, känna och äga sanningen. 

11 Jag säger till er: Den som inte älskar, som inte visar sin kärlek i högsta form och med absolut 

uppriktighet, kommer inte att ha någon sann kunskap och kommer att äga mycket lite. Å andra sidan 

kommer den som älskar med hela sin själ och med alla de krafter som han har fått, att bära visdomens ljus 

inom sig och känna att han i verkligheten är ägare till allt som omger honom, för det som Fadern äger är 

också hans barns egendom. 

12 Jag förklarar nu för dig vad jag berättade för dig vid den andra tiden och vad du inte förstod, och 

jag avslöjar för dig på det tydligaste sättet, i enlighet med din nuvarande andliga utveckling, vad jag inte 

meddelade dig då. 
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13 Vid ett tillfälle sade jag till folkmassorna: "Jag har fortfarande mycket att säga er, men jag säger 

det inte nu, för ni skulle inte förstå det. Nu när min röst hörs på nytt i världen säger jag till er: Det är nu 

som du kan förstå vad jag dolde då. Lyssna och fundera på det. 

14 Fadern är Skaparen, källan till all sanning och allt liv. Men för att kunna njuta av hans verk 

krävdes det att det fanns varelser som hade ande, som tillsammans med honom skulle njuta av allt som 

kom från hans gudomliga barmhärtighet, som dessutom skulle ha full kunskap om hans existens, och som 

skulle acceptera sin Faders kärlek och också veta hur de ska älska honom. 

15 Jag har redan förklarat för er vilken orsak som ledde mänskligheten på avvägar från uppfyllandet 

av den kärlekslag som jag ställde den inför, trots att människan är (inre) upplyst av sitt samvetes ljus. Jag 

har också berättat för er att denna avvikelse, som har orsakat så många mänskliga misstag och synder, fick 

Fadern att sända sitt ord till världen för att ge er det största beviset på sin oändliga kärlek när han blev 

människa och visade er den väg som skulle göra det möjligt för er att nå er frälsning. 

16 I dag, många århundraden från den händelsen, säger jag er att även om jag utgöt mitt blod för hela 

mänskligheten, så var det bara de som följde den väg som Jesus lärde er som kunde få frälsning för sina 

själar, medan alla de som stannade kvar i sin okunnighet, i sin fanatism, i sina misstag eller i sin synd ännu 

inte har blivit frälsta. 

17 Jag säger er, även om jag blev människa tusen gånger och dog tusen gånger på korset, så länge 

människor inte reser sig för att följa mig kommer de inte att nå sin själs frälsning. Det är inte mitt kors som 

ska förlösa dig, utan ditt. Jag bar min på mina axlar och dog av den som en människa, och från det 

ögonblicket var jag i Faderns famn. Ni ska följa mig i mildhet och kärlek och bära ert kors på era axlar 

med sann ödmjukhet tills ni har nått slutmålet för ert uppdrag, och då ska ni också vara med er Fader. 

18 Många strävar efter att lära känna Gud, men de har inte lyckats förverkliga denna strävan eftersom 

de inte har sökt mig där jag faktiskt bor - i anden. För att lära känna mig måste de först lära känna sig 

själva. 

19 Idag är jag med alla mina barn. För vissa kommer jag att hjälpa dem att bära sitt kors så att de snart 

kan bestiga det berg på vars topp deras Fader väntar på dem. För andra kommer jag att öppna deras ögon 

och ge dem klarhet och seership så att de kan se mig, och för ytterligare andra kommer jag att lära dem att 

fördjupa sig i sitt inre väsen så att de i den mest sublima delen av sitt väsen kan upptäcka ett arv som de 

aldrig skulle ha drömt om att äga tidigare. Då kommer många av de idealistiska ambitionerna att bli 

verklighet och harmonin kommer att lysa i alla som är av god vilja. Det gudomliga ljuset kommer att ta 

fullt besittning av de själar som inte gör något motstånd mot att inse sanningen. 

20 Bli inte förvånade över att jag har sagt till er att det är ert kors som måste förlösa er, för med detta 

ville jag berätta för er att jag genom mitt gudomliga exempel har lämnat en återlösare i varje hjärta för att 

styra era steg och slutligen förlösa er. 

21 Lyssna på min röst i ditt samvete och säg mig om inte mitt ord har varit märkbart i det under hela 

din tillvaro, och om inte detta inflytande gör sig mest kännbart i de ögonblick då en prövning drabbar dig. 

22 Jag skulle bryta mot rättvisan och fullkomligheten om jag tog in dig som är oren i mitt rike utan att 

din ande har renats genom din gottgörelse. Vilka förtjänster skulle du ha om du hade fått all välsignelse 

enbart genom min offerdöd? 

23 Jag berättar detta för att få er att tänka, för att skaka er ur er slöhet och för att bjuda in er att 

komma till mig, vilket är anledningen till att jag kallar er oavbrutet. 

24 Kom, utvalt folk, och vila ut från ert arbete, för jag erbjuder er min kärlek i dag som alltid. Öppna 

era hjärtan och låt mig läka det sår som har fått er att lida så länge utan att era medmänniskor har märkt 

det. Varför fruktar du framtiden när du vet att jag är nära dig? Jag ser inom er och jag vet att ni fortfarande 

blir svaga i prövningar och att ni räddhågat ropar på Elia och på mig, Mästaren, eftersom ni känner att ni 

håller på att gå under. Men jag säger er att jag inte kommer att låta er falla, att Elia är den starka staven 

som håller er uppe, att jag har tilldelat alla mina barn ett rättvist öde och att prövningarna kommer att 

forma er själ och föra den närmare mig. 

25 Jag är bortom tiden och ger dig denna skatt så att du kan använda den för din andliga utveckling 

uppåt. Jag är din Mästare som undervisar dig under hela ditt liv. Människans öde är inte att lida. Jag har 
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inte sänt er ut för att lida, utan för att fullända er så att ni kan komma till mig. Jag har gjort min vilja känd 

för dig i alla tider. Nu, i den tredje tidsåldern, undervisar jag er som jag lovade er. 

26 Ni har kommit från olika platser på jorden för att höra mitt ord, och ni har övervunnit motståndet 

på er väg. Din kärlek var större än de hinder du mötte på din resa, och du lyckades i din strävan. Idag 

tackar du mig för det jag har gett dig, och i min kärlek känner du dig trygg. 

27 Jag har uppmuntrat er för att ni har trott på min undervisning och förblivit orubbliga. Du har insett 

att världen inte kan ge dig frid, och du vänder dig bort från den för att ägna din tid åt att studera mitt ord. 

28 Känn min frid och trädets friskhet. Detta hus är inte det träd som jag talar till er om, utan min Ande 

full av barmhärtighet och kärlek till alla mina barn. Hur ofta gråter du inte vid tanken på att det finns 

många som hungrar och törstar efter denna barmhärtighet, och smärtan av den fyller ditt hjärta. Men jag 

säger er: Om ni vill att mitt ord ska nå alla era medmänniskor, förbered er och var ambassadörer för god 

vilja. Jag säger er att alla kommer att bli frälsta, inte en enda själ kommer att gå förlorad, och alla - en del i 

denna värld och andra på andra livsplan - kommer att älska och erkänna mig. 

29 Genom världens olydnad blir min ande bedrövad. Till och med de människor som har lyssnat på 

mig vacklar, och jag vill inte att denna tid av välsignelser ska följas av en annan tid av smärta. 

30 Om ni, efter att jag har talat till er, söker undervisning på ett språk som ni valt för ert nöjes skull 

och föraktar mitt ord för att det är enkelt, så är det för att ni inte har utforskat det, för att ni inte har förstått 

undervisningen som lär er allt ni behöver för att leva inom mina lagar och som avslöjar de mysterier för er 

som människan inte har kunnat genomskåda. 

31 Ni har känt er skyldiga att be och hjälpa inte bara era jordiska bröder och systrar, utan även dem 

som redan bor i andra regioner, och er kärlek har nått dem. Ni vet inte hur mycket tröst dessa bortglömda 

varelser har fått genom detta. De har erkänt mina arbetare vid denna tid genom er kärlek och förbön. 

32 Jag har inte kommit för att överraska världen med nya läror. Allt det jag lär er har jag meddelat er 

sedan tidernas begynnelse. Jag har förberett er för att ta emot mitt ord, som jag överför till er genom 

röstbärarna och senare från ande till ande. Först då kommer ni verkligen att känna igen mig när ni, 

förenade med mig, tar emot essensen av denna livets frukt. Och de som bedömde denna uppenbarelse som 

ofullkomlig kommer då att veta att den var det första steget i Faderns samtal med sina barn, och de 

kommer att se den som rätt och perfekt. 

33 Tacka mig och tacka er mor för de fördelar som hon har visat er. Hon är din vägledare, jungfruns 

hjälp, barnhjärtans fostrare och männens uppmuntran i deras kamp för tillvaron. 

34 Öppna ditt hjärta och låt mig vara i det. Följ mig på mitt spår, som är djupt inpräglat, så att du 

aldrig avviker från det. Jag vill att du också ska lämna djupa spår av dina steg. Från varje punkt där du 

befinner dig kommer du att kunna se bergets topp som målet för ditt öde. Rikta blicken uppåt så att du kan 

se den och inte avvika från vägen. 

35 Jag ger er nu ett bröd att äta i ödemarken som jag lovade er förr i tiden. Nu har du äntligen kommit 

fram till trädet du letade efter. Trädet är jag som väntade på dig för att ge dig skugga och erbjuda dig mina 

frukter. Din andes ögon har öppnats och du ser nu underverk och sanningar. Saliga är ni som när ni äter 

detta bröd tänker på dem som ännu inte har fått det. Be för dem, men bli inte ledsna, för Elias hand 

kommer också att ta tag i dem och bära dem på sina axlar som om de vore får. Här är mina armar som är 

som en vagga där din själ kommer att växa med hjälp av mina råd och även med hjälp av Maria, din 

himmelska moder. 

36 Ditt hjärta måste vara känsligt och kärleksfull ömhet måste komma in i din själ så att du kan utföra 

den uppgift som jag har gett dig. Tänk på att denna uppgift inte är begränsad till att ge tröst åt dem som 

lider på jorden, utan att ni också måste tränga in i det osynliga området, i det bortomliggande, där smärta, 

elände och förvirring också råder, genom bön, så att ni kan ge lite medkänsla och kärlek till dem som 

bildar stora massor av behövande människor och som förväntar sig så mycket av er, i deras försoning. 

Känn dem omkring dig när du ber för dem, gör deras smärta till din, älska dem utan förbehåll, utan 

motvilja, för även om de är fläckade är de fortfarande mina barn och dina bröder och systrar. 

37 Under den här tiden kommer du att se dina andliga gåvor och förmågor utvecklas. Ljuset från det 

sjätte inseglet lyser upp er, och ljuset från det sjunde inseglet kommer att lysa upp hela jorden i slutet av er 

utveckling. 
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38 Från ett avslöjande till nästa har jag alltid låtit en viss tid passera. Ni kan inte säga att min 

uppenbarelse kom som en överraskning för er i den här tidsåldern, eller att ni är oförmögna att förstå den. 

Ni förstår, nu tränar jag er och talar till er genom det mänskliga förståndsorganet; i fortsättningen måste ni 

sträva efter att föra en dialog med min Ande genom ert eget organ. Då kommer tiden för mina nya och 

stora mirakel. Varför talar jag till dig på detta sätt? - För jag vill att ni ska vänja er vid tanken att detta ord 

inte längre kommer att höras och att ni måste andliggöra er själva för att vara starka. Dessa manifestationer 

av röstbärarna kommer att ta slut, och då kommer det att bli sorg bland Mitt folk, och de som tvivlade och 

sårade röstbäraren mest kommer att fälla flest tårar. 

39 Då kommer du att känna igen mig bättre; då kommer du att förstå att jag har placerat dig i början 

av en väg och har använt en mänsklig medlare för att manifestera min vilja, som ytterligare ett steg på 

stegen för din andliga utveckling. Jag ville att Marias röst skulle vara lika hörbar i denna form, så att ni 

kan höra hennes nådiga röst och fortsätta att vara det mariala folk som, utan att erbjuda henne blommorna 

i de trädgårdar som ni odlar på jorden, vet hur man på hjärtats och själarnas ängar och trädgårdar kan 

skörda de väldoftande blommorna som dygden lyfter fram för att helga dem åt henne. Ingen doft är bättre 

än den som kommer från hjärtat, för den når din mors hjärta. Maria är en fyr av moderligt ljus. Välsignad 

är den som aldrig förlorar hoppet om att ankra, upplyst av denna räddande fyr. 

40 Kom, kära lärjungar, och ta emot det andliga dopet. Du kände dig död i anden, men du har 

återuppstått. 

41 Jag har talat mycket till er om Andens gåvor, för nu är det dags för er att veta vem ni är, vad ni har 

kommit hit för att göra och vilken framtid som väntar er. 

42 Denna kunskap har upplyst ditt sinne; för även om ditt minne inte kan behålla alla mina ord, 

behåller din ande kärnan i dem, och när tiden är inne påminner den sinnet om dem med samma klarhet 

som när de hördes. Därför är du ansvarig för allt jag meddelar dig. 

43 Ibland tror du att du inte har något av mina läror och behåller dem i ditt minne, vilket gör att ditt 

hjärta känner sig för svagt för att kämpa. Men Mästaren frågar dig: Vad är frukten av det frö som jag har 

planterat i dig? - Alla de arbeten som ni utför inspirerade av min undervisning, den glädje ni känner när ni 

vet att min nåd har berört er, och uthålligheten i kampen hos dem som sprider sanningens ljus överallt. 

44 Jag vill att ni ska arbeta på detta sätt så att mitt ord blommar och bär frukt i alla. 

45 Det är inte bara jag som förväntar mig detta av dig. På jorden finns det många som väntar på att 

mina budbärare och apostlar ska återkomma, och även i den andliga dalen finns det varelser som ivrigt 

väntar på att ni ska uppfylla min lag. Den andliga världen söker gemenskap och harmoni med den 

materiella världen: för vissa får den dem att känna sin tillgivenhet, för andra smärta, och för många tänder 

den samvetets ljus. 

46 De är nära dig och din tro kommer att leda till att det blir mer ljus i dem som behöver det och mer 

glädje i dem som älskar dig. 

47 Den sanna spiritualisten ber dagligen för de lidande själarna i det hinsides. 

48 Min undervisning syftar till att upplysa människans sinne. Men bli inte förvånade över det sätt på 

vilket jag har kommit till er vid denna tidpunkt; låt er inte förvirras av det och vänja er inte heller vid det. 

När mitt gudomliga ljus möter sinnesorganet hos den människa som tjänar mig som språkrör, kondenseras 

det till vibrationer som omvandlas till ord av visdom och kärlek. Hur många steg på himmelsstegen måste 

min ande inte ta sig ner för att nå er i denna form! Och jag måste också skicka mina andliga ljusvarelser 

till er så att de kan ge er ytterligare förklaringar till min undervisning. 

49 Döm inte röstbäraren med alltför stor stränghet, för varje människa är felbar och långt ifrån 

fulländad. Men om du vill bedöma innebörden eller kärnan i det ord som kommer från hans läppar, gör 

det, för där kommer du att finna min närvaro, min fulländning. 

50 Essensen, smaken eller innehållet i detta ord är detsamma som det ord som Jesus gav er i den andra 

eran. Formen kan förändras beroende på röstbärarens förberedelser och inspiration, men inte kärnan. 

51 Människans sinne är begränsat och når bara till en viss punkt. Fram till dess måste min 

gudomlighet komma ner till er av kärlek för att upprätta en förbindelse mellan människa och Gud. 
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52 Denna tid måste komma, för den andliga utvecklingen står inte stilla, och ännu mindre mästaren i 

sin undervisning. Det är därför jag kräver förnyelse och renhet av mina tjänare, för om hjärnan hos dem 

genom vilka jag talar till er inte skulle vara ren, skulle förkunnelsen vara ofullständig. 

53 Förkasta varje brist så att du inte faller offer för tvivel eller fel. För mina lärjungar skall se klart 

och tydligt vad de andra bara ser på ett dolt sätt. 

54 Mitt kärleksfulla ord är nyckeln som öppnar era hjärtan. Jag har sänt din själ till jorden - inte för att 

lida ett straff, utan för att fullfölja en försoning. Men denna försoning blir inte smärtsam om du tar upp 

kärlekens kors för din nästa och tillsammans med honom klättrar upp till toppen där din Faders kärlek 

väntar på dig. Om du fruktar fördömelse eller straff i evig eld på grund av dina överträdelser, är du i fel 

ände. Medan ni förväntade er att bara lida försoningens bitterhet, sände jag er till världen för att ge er 

möjlighet att höra mitt ord och på så sätt göra er till själarnas fiskare. Hur förändrade kommer inte era 

själar att återvända till det bortomliggande från den sista tiden! De kom ångerfulla, rädda och utan 

förtjänst. Nu kan de återvända leende, och deras inre förhöjning kommer att föra dem in i ljuset av mitt 

rike. Vem skulle våga byta ut kärlekens kors mot den tunga börda av smärta som olydnad medför? Hur 

många har jag inte anförtrott ett ledarskap för att samla in de frukter som de inte har skördat i andra liv! 

Kan någon av dem hävda att han har fått denna position på grund av sina meriter? Denna uppgift är så 

känslig och krävande att endast Min kärlek kan ge den. 

55 Använd den här tiden som om det vore den sista möjligheten att komma till mig så att ni kan 

anstränga er för att fullfölja ert uppdrag. Arbeta osjälviskt utan att förvänta dig en belöning för din tjänst 

till mänskligheten i denna värld, för det skulle vara sorgligt för din själ att komma in i Faderns närvaro 

efter dagens arbete och inse att dess arbete var ofruktbart. 

56 Se till att dina verk är värda att tjäna som exempel för andra. Då kommer du med rätta att jämföras 

med en tydlig spegel i vilken dina medmänniskor kan se sig själva så att de kan rätta till sina misstag. Din 

själ har redan ägnat sin jordiska existens i andra liv åt att njuta av jordiska nöjen. Ägna nu en del av din tid 

åt att fullgöra dina andliga plikter. På detta sätt kommer din själ att stiga upp utan att du behöver ge upp 

dina mänskliga plikter. 

57 Vem var du innan detta liv? Vem är du i dag och vem kommer du att vara i framtiden? Detta är 

mysterier som endast den gudomliga domaren kan besvara. För tillfället räcker det med att ni förstår den 

sanna innebörden av reinkarnationens lag, som jag har avslöjat för er som en högre sanning. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 169 
1 Min blick tränger in i ditt hjärta. Låt det växa i dig som vete på bördig jord. Om jag skulle döma er 

i detta ögonblick skulle jag säga att era redskap för att bearbeta åkrarna är rostiga på grund av inaktivitet, 

att vapnen ligger övergivna, att ni har gömt säden och torkat upp det levande vattnets källor. 

2 Men idag vill jag bara ta emot era sorger. Ni klagar och lider och tillskriver min rättvisa all er 

smärta och inser inte att ni är ansvariga för era snubblande. Istället för att resa er med iver till strid, har ni 

lagt er till ro för att sova i skuggan av det mäktiga trädet. 

3 Det smärtar dig att Fadern talar till dig på detta sätt. Men varför skäms du? Har du saknat 

undervisning? Har ni inte haft Mästaren bland er? Först när ni hör mina förebråelser kommer ni att låta ert 

samvete tala till er om de misslyckanden som ni har begått, och först då kommer ni att minnas att ni har 

misslyckats med att förena er med varandra så som Fadern har befallt er. Kom ihåg att de stora krigen 

fortfarande är på gång, och att om ni inte sår mina frön av kärlek och barmhärtighet för att uppnå fred 

bland era medmänniskor, skulle en dörr öppnas genom vilken krig, pest, hunger och död skulle komma in. 

4 Jag har sagt er att jag inte har kommit till er som domare, även om jag skulle kunna döma er. 

Varför tar ni då min plats som domare för att döma era medmänniskors gärningar? Tror du att du är 

perfekt och ofelbar? 

5 Bryt inte mot min lag, misstolka inte mina läror, gör inte din vilja. 

6 Sannerligen säger jag er: Om jag behandlar er människor med så mycket kärlek och barmhärtighet, 

vänder jag mig med samma omsorgsfulla kärlek till dem som gottgör sina tidigare överträdelser i det 

hinsides. Jag sänder mitt ljus till dessa varelser för att befria dem från deras distraktion, som är som 

mörker, och från deras självanklagelser, som är "elden", för att sedan sända dem bland människorna, så att 

de som tidigare sådde smärta i hjärtan nu kan bli välgörare och beskyddare av sina egna bröder och 

systrar, utrustade med kunskapens ljus. 

7 Lagen som vägledde er under den första tidsåldern och blodet som lärde er vägen till gottgörelse 

under den andra tidsåldern är det ljus som lyfter upp er alla i denna tredje tidsålder, där Min röst genom ert 

samvete vänder människorna från illusionens väg. Jag måste säga er att jag ser att hela mänskligheten 

vandrar på illusionens väg! 

8 När de lärda lär sig dessa ord kommer de att känna sig förolämpade, och de som låtsas vara rena i 

anden kommer också att protestera. Men jag kommer att bevisa för både den ena och den andra, och för 

alla, att mänskligheten i dag har hamnat på en väg där endast osäkerhet och rädsla råder, vilket är fröet till 

illusion. 

9 Finns det inre frid och lugn hos något folk på jorden eller hos någon människa? Har människor 

byggt sin tilltro på att det goda och rättvisan segrar över det onda? Har jordens folk ett säkert sätt att rädda 

sig moraliskt, andligt och fysiskt från den förödelse som hotar mänskligheten? Nej, människor, människor 

vet inte vart de är på väg eller vad de vill. Det hat som härrör från brist på andlighet och okunnighet om 

lagen, den ömsesidiga rädslan, ambitionen att vara överlägsen andra, den tillåtelse som ges till de lägre 

passionerna och bristen på sanningsenlighet när det gäller uppfyllandet av de gudomliga lagarna har lett 

mänskligheten in på en mörk väg där allt är ett förebud om det onda och där det varken finns något hopp 

eller någon tro, och än mindre någon kärlek. 

10 Många människor har blivit så vana vid den värld av synder och lidanden som ni lever i att de tror 

att detta liv är det mest naturliga, att jorden är förutbestämd att bli en dal av tårar och att den aldrig 

kommer att kunna hysa fred, samförstånd och andliga framsteg. 

11 De människor som tror det är fångade i okunnighetens sömn. De som tror att denna värld var 

avsedd av mig att vara en dal av tårar och försoning har fel. Eden som jag erbjöd människorna kan och ska 

återvända, för allt jag skapade är liv och kärlek. Därför har de som säger att Gud har bestämt att världen 

ska vara en plats för mänsklig smärta fel. I stället borde de säga att de själva dömde den till ett dömande 

uppdrag, medan den i själva verket skapades för att glädja och förfriska de andar som hade blivit 

människor. 

12 Ingen var förutbestämd att synda, även om allt var förutbestämt för att rädda människan från 

hennes fall. 
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13 Människan ville inte utvecklas uppåt genom kärleken, inte heller ville hon bli klok genom att 

uppfylla min lag, och hon glömde att min rättvisa, som hon alltid försökte undvika, skyddar henne 

eftersom min rättvisa kommer från fullkomlig kärlek. 

14 Denna jord, som är vanhelgad av synd, fläckad av brott och skändad av girighet och hat, måste 

återfå sin renhet. Det mänskliga livet, som har varit en oavbruten kamp mellan gott och ont, kommer att 

bli Guds barns hem, ett hem av fred, broderskap, förståelse och ädla strävanden. Men för att uppnå detta 

ideal måste människor gå igenom de prövningar som skakar dem ur deras andliga slöhet. 

15 Den nuvarande tiden är gynnsam för självreflektion, även om ni tror motsatsen, för ni känner er 

som fångar i en mänsklighet utan medkänsla, utan kärlek, utan fred. Men ju mer du närmar dig kampens 

höjdpunkt, desto starkare blir ditt uppvaknande, för Andens föraning säger dig att efter prövningen 

kommer frid och med den upprättelse. 

16 Hur långt från verkligheten är inte miljontals varelser som för närvarande lever enbart för sin 

materiella närvaro! Hur skulle de kunna öppna ögonen för verkligheten? - Endast genom att lyssna på 

samvetets röst - den röst som kräver samling, eftertanke och bön för att bli hörd. 

17 Var inte otåliga, kära människor, kräv inte att mina ord ska bli sanna inom några timmar. En del av 

dem kommer snart att bli verklighet, andra kommer att bli verklighet med tiden. 

18 För människor, särskilt när de upplever timmar fulla av smärta, finns det stunder som känns som 

århundraden för dem eftersom de inte vet hur de ska beväpna sig med hopp, tro, tålamod och mildhet. Men 

om de stiger upp till mig för att ta emot ljuset kommer dessa dygder att ge dem styrka att hoppas och 

kämpa, och de kommer också att förgylla de svåra timmarna. 

19 Du går igenom svåra tider när de framsteg du har gjort i din andevärld prövas. Jag har berättat det 

för dig ─ eftersom det är den enda som kan stödja dig på din svåra resa genom livet. 

20 Lita inte bara på din mänskliga styrka, för köttet är bräckligt. Men gör detta med hänsyn till andens 

styrka, som ber till mig och är genomsyrad av tro. Då kan du lita på att du kommer att klara dig i striden. 

21 Min kärlek täcker dig som en skyddsmantel i de timmar av smärta och dom som du går igenom, 

och min barmhärtighet får dig att förstå att bägaren du dricker är nödvändig. 

22 Jag kommer att ta bort den bägaren och förvandla den till evigt livets vin för dig så snart du kan 

visa mig dina förtjänster. 

23 Ni kommer att ha uppnått den nödvändiga utrustningen för att göra min undervisning känd som 

Mästare när ni har kunnat hitta er själva. Då kommer du att höra samvetets röst och masken som täcker all 

ondska kommer att falla från dig. 

24 Sök själens frälsning, även till priset av dina materiella ägodelar, för ju mer du förlorar av den 

anledningen, desto mer kommer du att ha efteråt. Ju mer du ger, desto mer kommer gåvorna i din ande att 

öka. Sannerligen, jag säger er att när själviskheten inte längre har någon plats i ert hjärta kommer ni att bli 

mästare, och min kärlek kommer att ta emot er och säga: "Er Fader tar emot er med glädje och erbjuder er 

det andliga brödet." Jag har sannerligen kallat er från alla håll, för ljudet av den gudomliga klockan hördes 

över hela världen. Men det var bara ett fåtal som svarade på kallelsen. 

25 Har ni förstått att jag har kallat er för att ge er det eviga livets bröd att äta? 

26 Ni har alla fått er plats vid den andliga banketten, men Mästaren ser att det fortfarande finns 

tomma platser. De är de som inte har accepterat min inbjudan. De har avvisat den mat som jag hade lagat 

till dem. Med smärta säger jag er: "Den som avvisar det som Himlen erbjuder honom måste senare fälla 

tårar." Dessa ord har också hörts av en av mina tjänare som får instruktioner om att ge sig ut för att föra 

varje hungrig person han möter till mig. Jag kommer då att sätta honom vid mitt bord, och de som inte ens 

anade eller förväntade sig en sådan stor nåd kommer att ta de tomma platserna och bli mer välsignade än 

de som kallar sig för mina utvalda. 

27 Jag kommer att fortsätta att kalla på de mänskliga varelserna och även de varelser som tillhör det 

bortomliggande, så att de förkroppsligade kan sitta vid mitt bord tillsammans med de inkarnerade, för de 

är alla mina barn. 

28 Lärjungar: När mitt ord kommer till er och ni inte förstår det, tvivlar ni på det. Men jag säger er: 

Om du plågas av osäkerhet, dra dig tillbaka till fältets ensamhet och fråga din Mästare en gång till, mitt i 

naturen, där du bara har det öppna fältet, bergen och himlavalvet som vittnen. Fördjupa er i hans ord, så 
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kommer hans kärleksfulla svar snabbt att nå er. Då kommer du att känna dig buren, inspirerad och fylld av 

en okänd andlig lycka. På så sätt kommer ni inte längre att vara människor med liten tro, för ni kommer att 

veta att varje Guds ord innehåller sanning, men för att förstå det måste ni gå in i det med hängivenhet och 

ett rent sinne, för det är en helgedom. 

29 Närhelst du är beredd och vill veta något kommer din önskan om ljus att locka till dig det 

gudomliga ljuset. Hur ofta har jag inte sagt till er: Gå till bergens ensamhet och berätta om era bekymmer, 

era lidanden och behov där! 

30 Jesus lärde er dessa lektioner under den andra epoken med sitt exempel. Kom ihåg mitt exempel 

när jag drog mig tillbaka till öknen för att be innan jag började min predikotjänst. Kom ihåg att under de 

sista dagarna av min existens bland människorna, innan jag gick till synagogan för att be, gick jag till den 

ensliga olivlunden för att tala med Fadern. - Naturen är Skaparens tempel där allting reser sig upp för att 

dyrka honom. Där kan du direkt och oförfalskat ta emot din Faders utstrålning. 

31 Där, långt från mänsklig egoism och materialism, kommer du att känna kloka inspirationer som 

tränger in i ditt hjärta och får dig att göra gott på din väg. 

32 Dessa manifestationer som jag för närvarande ger er genom det mänskliga sinnesorganet kommer 

att upphöra år 1950. Denna oåterkalleliga tid kommer att komma. Men vad spelar det för roll att ni inte 

längre hör Mitt Ord genom röstbäraren när ni har lärt er att höja er inåt för att få inspiration direkt från 

Mästaren? 

33 Stå upp, kära barn, och arbeta enligt Jesu exempel. 

34 När jag gör mig själv känd inför era ögon genom dessa sinnen ska ni få min inspiration. I mitt 

namn ska ni sedan förkunna de läror som jag inspirerar er med. På detta sätt kommer du att uppleva att 

min undervisning fortsätter, att min uppenbarelse för alltid kommer att nå ner till din ande. Endast den 

yttre formen kommer att vara något annorlunda. 

35 När du är förberedd kommer du att gå till jobbet med ödmjukhet. Ty sannerligen säger jag er: Om 

det finns ens lite fåfänga eller stolthet i era hjärtan, kan ni inte göra ett gott arbete. Den som vill predika 

min undervisning måste också ödmjukt praktisera den. Jag talar till er på detta sätt för att ni ska förstå vad 

ni fortfarande saknar att göra. - Ni vill ge er helt och hållet åt att sprida mina läror. Men hur kan du 

undervisa om Jesu undervisning inte visar sig i dina handlingar och ditt liv? Låt folk känna igen mitt 

arbete i dina handlingar, då kommer mästarens bild att återspeglas i lärjungen. 

36 Jag säger er att ni kommer att känna det när er ande är beredd att lära ut min lära till era 

medmänniskor. För detta kommer att vara när ni har funnit er själva. Då kommer du att höra samvetets 

röst mycket tydligt. Så länge detta inte är fallet med dig kommer du inte att kunna känna mig. 

37 Det finns ingen som inte vill finna lycka, och ju mer varaktig den är, desto bättre - för jag lär dig 

en väg som leder till den högsta och eviga lyckan. Men jag visar dig bara vägen och låter dig sedan välja 

den som passar dig bäst. 

38 Jag frågar dig: Om du längtar efter lycka, varför sår du inte den och skördar den sedan? Hur få är 

inte de som har känt impulsen att vara där för folket! 

39 Jag talar på ett sätt så att både din ande och din jordiska natur förstår mig. Men var medveten om 

att det är själen som jag vill rädda, även på bekostnad av kroppen. 

Vet att ju mer du ger, desto mer får du. När du väl har nått det stadiet kommer du att bli mästare. Då blir 

ditt liv ett exempel, en spegel där andra kan se sina misstag och korrigera dem. 

40 För att hjälpa dig med din utrustning - kom och hör mitt gudomliga ord. 

41 Låt dina tankar och sinnen vila så att du kan känna min röst i ditt hjärta. 

42 Mitt Ord är den väg som har utstakats från evighet av Min Vilja, så att själarna inte vandrar 

planlöst på jorden. Sannerligen säger jag er att människan måste känna till andlighet för att kunna utveckla 

sin själ. 

43 Detta är den heliga andens ljusets tidsålder, som känns inombords av utvecklade själar, av dem 

som ser bortom yttre sken. 

44 Se på universum och uppskatta det i all dess perfektion och skönhet. Den skapades för att Herrens 

barn skulle inspireras av den och i den se en bild av Fadern. Om du tänker på skapelsen på detta sätt 

kommer du att höja ditt tänkande till min gudomlighet. 
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45 Ditt tänkande får aldrig vara trögt, utan måste ständigt utvecklas, precis som rasernas utveckling 

under generationer inte känner någon stillastående punkt, eller som människans vetenskap, som med tiden 

alltid visar vägen framåt. 

46 Sök mig med anden, utan att hålla fast vid sedvanliga traditioner eller symboliska riter. Sök mig i 

ditt hjärta och du kommer att finna mig i det, för hjärtat älskar, lider och känner. 

47 Om människor inte hade glömt sina hjärtan när de försökte öka sin kunskap inom vetenskapen 

skulle det inte finnas så mycket oenighet och så mycket själviskhet, och de skulle redan ha upptäckt den 

gudomliga gnista som ni alla bär inom er, vilket är anledningen till att ni alla är bröder och systrar i mig. 

Människor skulle redan uppfylla Jesu grundläggande princip om att "älska varandra", vilket skulle vara 

tillräckligt för att världen skulle få fred och ljus. 

48 I dag möter samvetets röst döva människor som utan att lyssna på den kastar sig in i mordiska krig, 

förstör nationer, förstör livselement och materiella krafter, utan att tänka på att de som en följd av detta sår 

moralisk och andlig nedbrytning, vilket är ännu allvarligare. 

49 Jag måste tala till er om allt detta, män och kvinnor, så att ni i arbetet med moraliskt och andligt 

återupprättande kan fullgöra er uppgift i denna tid. Begränsa er inte till att bara höra mitt ord, utan fundera 

över det noggrant och tillämpa det, för om ni inte gör det skulle det vara ett dövt frö. 

50 Stöd din själs utveckling och se till att den lämnar sin jordiska kropp full av hängivenhet och 

upphöjdhet när den tidpunkt som min vilja bestämmer kommer. Förstå att ingen kommer till mig fysiskt, 

utan som en andlig varelse. När detta händer ska du se till att nå de höga stegen på himmelsstegen där det 

inte längre finns någon smärta eller distraktion. 

51 Du är ofullkomlig när det gäller dina verk, inte när det gäller ditt ursprung eller din skapelse. Men 

du kommer så småningom att nå denna fulländning genom dina egna meriter. 

52 Du har verkligen stått inför visdomens altare, där din ande har blivit rikligt begåvad av min nåd. 

53 Lärjungar, när ni och jag samtalar utan röstbärare eller medlare från ande till ande, och vi ensamma 

står inför oändligheten, kommer ni att höra den gudomliga rösten i er innersta del av er varelse, den 

gudomliga rösten som kommer från tystnaden för att tala till er ande. - Bortom denna tystnad finns den 

himmelska konserten, vars ljud du ännu inte kan höra, eftersom din hörsel bara kan höra de materiella 

ljuden. 

54 Lyssna på detta budskap med verklig hängivenhet, för det kommer en tid då ni inte längre kommer 

att höra mig i denna form. Men om du är förberedd kommer du senare att ta emot mitt ord på ett mer 

perfekt sätt. Denna form av manifestation som du för närvarande deltar i kan du kanske bedöma som 

extern. Men den andra, som jag lovar er, kommer att vara inre, och ni kommer att uppnå den när ni 

andliggör er själva ännu mer. Då kommer människor att närma sig den fullkomliga gemenskapen när de 

stiger upp till sin Fader utan medlare eller vittnen och får direkt från honom det de ber om. Då kommer 

den mänskliga anden att börja lysa som den aldrig tidigare har gjort, för i gemenskap med mig kommer jag 

att återspegla mig själv i den. 

55 Manifestationen av Mitt ljus genom det mänskliga intellektet gjordes för att ge er de 

grundläggande lärorna och för att lägga grunden för den stora upplysningen som kommer efteråt. Jag har 

också kommit för att lätta på bördan av det kors som var och en av er bär i livet - ett kors som var och en 

har skapat för sig själv och på vilket han har korsfäst sig själv av egen vilja. 

56 Till många som har fört fram sina vedermödor och sin bittra bägare till mig kan jag säga att ingen 

tog dem till Golgata, utan det var de själva och deras egen vilja som sökte den bägaren. Jag skulle också 

kunna berätta för dem att spikarna, törnena, gallan och ättikan kommer att försvinna och att de kommer att 

återuppstå till ett nytt och bättre liv om de vet hur de ska komma till mig och kalla på mig när prövningen 

är som störst. 

57 När de hör detta frågar en del mig: "Mästare, när du talar till oss om detta nya liv, menar du då 

livet efter detta eller det liv vi måste leva på jorden?" På detta svarar jag att när du stiger upp till ljuset, till 

kärleken, till sanningen och till godheten behöver du inte oroa dig för var du kommer att bo. 

58 Jag sa till dig i den andra gången: "Min Faders hus har många bostäder". - Vet du att varje ande är 

ett Guds hus? På varje plats där det finns ett samvete kommer Herren att vara. 
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59 I dag kan ni ännu inte föreställa er hur världen kommer att se ut när den fullt ut inser min 

undervisning, när människan sliter synden ur sitt hjärta - det vet jag mycket väl. Jag vet att det kommer att 

komma tider då man och kvinna, från barn till gammal man, alla kommer att kunna njuta av fullkomlig 

frid och uppleva lyckan av att leva i odelad lycka här på denna jord där så många tårar och så mycket blod 

har utgjorts. Dessa människor kommer inte att vilja förstöra harmonin med sin Gud för ett enda ögonblick 

och kommer att bära med sig, inskrivet i sina sinnen, kärnan i min lag, med dess högsta princip om att 

älska varandra. 

60 Därför, ni som hör mig, förstår hur nödvändigt det är att ni förbereder er för att föra fram de goda 

nyheterna till era medmänniskor, så att ni inte längre berövar dem den lycka som deras uppvaknande 

kommer att ge dem. Kom ihåg att många av dem som du väcker kommer att åstadkomma det som du inte 

har kunnat göra, och att de som väcker dem i sin tur kommer att åstadkomma mer än de som gav dem de 

goda nyheterna, och så vidare, steg för steg, tills den tid kommer då folket kommer att vara stort och talrikt 

och uppfyllandet av mitt ord kommer att vara synligt på jorden. 

61 Jag har väntat på att ni ska nå andlig mognad för att kunna säga till er: Ta fröet och sprid det. 

62 I den andra eran gav jag er ett exempel på hur ni måste vänta på rätt tidpunkt för att utföra den 

uppgift som förde er till jorden. 

63 Jag väntade tills min kropp - den Jesus som människorna hade framför ögonen - hade nått sin bästa 

ålder för att genom honom fullfölja det gudomliga uppdraget att lära er älska. 

64 När denna kropp - hjärtat och sinnet - hade uppnått sin fulla utveckling, talade min Ande genom 

dess läppar, min visdom översvämmade dess sinne, min kärlek slog sig ner i dess hjärta, och harmonin 

mellan denna kropp och det gudomliga ljuset som upplyste den var så perfekt att jag ofta talade till 

folkmassorna: "Den som känner Sonen känner Fadern." 

65 Kristus använde sig av sanningen i Gud för att undervisa människor. Han hämtade den inte från 

världen. Inte från grekerna, kaldéerna, essenerna eller fenicierna - från ingen annan hämtade han ljuset. 

Dessa kände ännu inte till himmelens väg, och jag lärde ut det som inte var känt på jorden. 

66 Jesus hade ägnat sin barndom och ungdom åt aktiv välgörenhet och bön tills timmen kom för att 

förkunna himmelriket, kärlekens och rättvisans lag, ljusets och livets lära. 

67 Sök efter kärnan i mitt ord som förkunnades på den tiden och tala om för mig om det kan ha 

kommit från någon mänsklig undervisning eller någon vetenskap som var känd vid den tiden. 

68 Jag säger er, om jag verkligen hade gjort anspråk på dessa människors lärdom, skulle jag ha sökt 

mina lärjungar bland dem och inte bland de outbildade och okunniga människor som jag bildade min 

apostelskara. 

69 Du frågar mig vad jag kan säga dig om dessa folks läror och filosofier, och jag säger dig att de är 

inspirerade av Anden, men inte den högsta sanningen som jag ensam äger. 

70 I denna tredje tidsålder har det varit min vilja att göra mig känd genom människan, genom att 

använda hennes ande och intellekt. Men när jag har gjort det har jag använt mig av de ödmjuka, obildade 

och enkla sinnena, och jag har sett till att deras sinnen inte har påverkats av vetenskap och teorier. För att 

kunna ge er Min undervisning genom dessa outtryckliga mänskliga läppar, och för att överraska och 

imponera på de många lyssnarna, som består av människor av alla slag, får ni inte tro att Jag skulle ha 

skickat röstbärarna först till mästare för att få utrustning och visdom från dem - tvärtom, Jag höll dem 

borta från all smitta och påverkan, så att deras sinnen skulle vara opartiska, rena och fria nog att återge den 

gudomliga inspirationen inför folket. Vad kunde de då ha frågat dessa människor (Mästarna) om det djupa 

och okända budskap som min Ande nu avslöjade för mänskligheten? 

71 Detta är anledningen till att jag har valt obildade och enkla människor för att göra min 

undervisning känd genom deras organ för förståelse. 

72 Den undervisning som jag vid den tiden lade i Jesus var perfekt i sitt väsen och i sin form. Ni kan 

inte tillskriva den några fel, för han som inspirerade den och han som överförde den är fullkomlig. 

73 I dag, när jag kommunicerar genom dessa varelser som lever mycket långt ifrån fulländning, måste 

ni ägna er mer åt ordets innebörd än åt dess yttre form, eftersom de är mänskliga varelser som inte kan 

harmonisera med fulländningen hos honom som inspirerar dem med det gudomliga budskapet. 
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74 Jag berättar allt detta för att de redan instruerade människorna, de människor som tror på min 

närvaro vid denna manifestation, har en skyldighet att genom sin andliga upphöjning, sin bön och sin 

utrustning samarbeta med den röstbärare som fullgör ett så känsligt andligt uppdrag. 

75 De som inte förstår ansvaret för dem som utför detta uppdrag kommer inte att ha kärleksfull 

medkänsla för dem. Men de som är förstående kommer att vara som trogna hjälpare som genom sina böner 

hjälper till att dela korsets börda med sina bröder och systrar. 

76 När min förkunnelse är avslutad och ni förstår all den kärlek som jag visade er när jag uppenbarade 

mig genom dessa varelser, kommer ni att säga till mig: "Herre, när du nu kom ner till vårt elände, vår synd 

och vår eländighet, vad skulle vi då inte göra för att återgälda en så stor kärlek? Och då kommer ni att 

börja älska och ägna era liv åt dem som är i behov av kärlek, ljus och barmhärtighet. 

77 De älskade lärjungar som omgav och följde mig under den andra epoken gav sina liv, överflödade 

sina andar och utgöt sitt blod eftersom de ville återgälda med kärlek den som hade lämnat sin tron för att 

leva med dem och ge dem Andens mest värdefulla skatt: sanningen. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 170 
1 När ni tänker på den plåga som jag led på korset blir ni förskräckta över att människans grymhet 

har nått sådana överdrifter av grymhet. Men jag säger er att den smärtan och bägaren jag drack då inte var 

den största bitterheten. 

2 Den största smärtan för mig var att se att mina barn, trots mitt liv bland dem, inte ville erkänna 

vem jag var - den som uppenbarade sanningen för dem med ord fulla av ljus - och att se att de förkastade 

mina ord och förnekade mig, och att jag hällde ut min kärlek i deras hjärtan medan de hånade mig och 

deras läppar uttalade hädelser mot mig. 

3 Den sista suck som jag andades på korset var den gudomliga förlåtelse som kom från mitt hjärta 

över så mycket elände och så mycket död. Men My Passion slutade inte med denna suck. Jag hade sagt er 

att jag är Livet, och min Ande fortsatte att ta emot alla människors otacksamhet i evigheten. 

4 De diskuterade om jag var den utlovade Messias eller inte. De undersökte mina verk för att se om 

de bekräftade det som profetiorna hade tillkännagivit, och medan vissa kom fram till att jag var den 

utlovade, förnekade andra mig - materialisterna som bara dyrkar det materiella, de som hade tolkat 

profetiorna i enlighet med sina världsliga önskningar och sina själviska intressen, de fortsatte alla att 

förneka mig. 

5 Hur blinda var inte de som hörde mina livets ord och såg mina mäktiga gärningar, men som inte 

insåg att det var Gud ensam som kunde utföra dem. 

6 I dag kan man säga att mänskligheten har erkänt Kristus som den Messias som Fadern lovade 

mänskligheten redan i den första tidsåldern. Ändå slutar människorna inte att förneka mig, att avvisa mig 

och att erbjuda mig galla och ättika som ett tecken på deras otacksamhet för min kärlek. 

7 Idag tvivlar de inte längre på Jesus, men många ifrågasätter och till och med förnekar min 

gudomlighet. Vissa tillskriver mig en stor andlig upphöjelse, andra hävdar att även jag går igenom själens 

utvecklingsväg för att kunna nå Fadern. Men om det vore så skulle jag inte ha sagt till er: "Jag är vägen, 

sanningen och livet." 

8 Jag känner till dina resonemang, dina filosofier. Jag vet att för er är det bara en själ som inkarnerar 

och som behöver denna prövning för att nå sin upphöjning och fulländning, och detta hindrar er från att tro 

att det gudomliga "Ordet" blev människa. Jag vet att ni inte förstår att det gudomliga väsendet kan känna 

smärta, och människor som inser att detta hände Kristus förnekar därför att han kan vara den utlovade 

gudomligheten. 

9 Åh mina älskade barn, om ni bara kunde förstå att "Ordets" inkarnation på jorden är det största 

uttrycket för den gudomliga kärleken! Det var en önskan om ödmjukhet gentemot er, och en undervisning 

från min önskan att begränsa mig själv, att göra mig liten, så att ni skulle känna att jag hörde mer till er 

och att ni var närmare Fadern. 

10 Men den stora smärtan - hur lite vet du om den! Ni tänker bara på den fysiska smärtan, på köttet 

som lider, på själens ångest, men ni förstår inte att så länge det inte finns någon harmoni mellan de 

mänskliga varelserna och deras himmelske Fader kommer smärtan att fortsätta bland er. Men vilken 

smärta kan du lida som inte reflekteras tillbaka till din Fader? 

11 Tro inte att jag försvarar mig mot era domar eller att jag ber er att inte beröva mig den gudomliga 

natur som ni förnekar mig. Jag har kommit vid denna tidpunkt för att be människan att döma mig med sin 

ande. 

12 Sluta försöka läsa och förstå med ditt lilla mänskliga förnuft livets stora bok som den gudomliga 

Anden har skrivit ner för din ande, för det är din ande som uppnår odödlighet och inte "köttet". 

13 Tänk på att jag ger er dessa läror genom obildade och enkla varelser så att ni kan tro på dem. För 

om jag hade gett dem till er genom utbildade män skulle ni ta dessa uppenbarelser som ännu en teori bland 

de många som har dykt upp på jorden i dessa tider. 

14 De som har gripits av mitt ord i denna tid har satt sig i arbete som flitiga arbetare och sliter 

outtröttligt, inspirerade av mina läror. Deras läppar säger inte till mig: "Mästare, här är vi med dig", för de 

vet att de är med mig överallt när de uppfyller min lag, och i morgon kommer de att vara andliga guider 

och ambassadörer för mänskligheten. 
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15 I världen väntar människor redan på att fredens och ljusets apostlar ska komma - på er som har 

varit med den gudomlige Mästaren och som kommer att föra ut de goda nyheterna till hjärtan. 

16 Ni befinner er fortfarande i en process där ni testar och förbereder er för att praktisera mina läror. 

Ni mättar er med min kärlek och är helt genomsyrade av mitt verk. 

17 Detta är redan de sista åren av min proklamation. Efter 1950, när jag har dragit tillbaka mitt ord, 

kommer du att minnas det, och ditt hjärta kommer att fyllas av sorg om du inte visste hur du skulle 

använda det. Men i sanning säger jag er att jag inte kommer att skilja mig från er, bara den form i vilken 

jag manifesterar mig kommer att förändras, och jag kan till och med säga er att jag kommer att vara 

närmare er eftersom tiden för sann förandligande kommer att komma. 

18 Du kommer att fortsätta att vara i andlig kontakt med mig. Inse hur enkel min undervisning är, hur 

lätt det är att förstå min lag, samma som Jesus från Galiléen lärde er. 

19 Jag vill ännu inte döma dig, utan visa dig ännu en gång vägen som leder till mig. 

20 Nu är ni fortfarande lärjungar, men i morgon ska ni vara mästare och med ord och gärningar lära ut 

det som jag har uppenbarat för er. Ni män och kvinnor kommer att vara lärare med hög moral. Tänk på att 

du kommer att behöva möta de religiösa gemenskaperna bland vilka du måste utföra ett stort andligt 

arbete, för bland många är tron släckt och hoppet har försvunnit, och detta beror på att människor inte 

känner sig själva och inte heller har barmhärtighet med sig själva. Men för att kunna predika min sanning 

och tala om min kärlek måste ni rena er själva. 

21 Under den andra eran sade jag till mina lärjungar: "Om en av era kroppsdelar är orsaken till er 

synd, hugg av den", det vill säga, även om det kostar smärta och uppoffringar, ska ni vara rena. Till er 

säger jag: Renodla ert hjärta, låt inte passioner slå rot i det. Rengör kärlet både inifrån och ut. 

22 Låt ditt hjärta slå till min kärleks rytm, så kommer dina medmänniskor att känna igen dig på din 

själs renhet och dina uppriktiga känslor. Hitta lugn och balans, förlåta och du kommer att bli förlåten. Lev 

i fred med er själva. 

23. Inse hur många av dina medmänniskor som mitt i sin avgudadyrkan väntar på Messias ankomst. 

Tänk på hur många som i sin okunnighet tror att jag kommer att komma för att utföra min dom över de 

onda, för att rädda de goda och för att förgöra världen, utan att veta att jag är bland människorna som 

Fader, som Mästare, som bror eller vän, full av kärlek och ödmjukhet, som sträcker ut min hjälpande hand 

för att rädda, välsigna och förlåta alla. 

24 Ni utvecklar därför era (andliga) gåvor under min ledning för att ge bevis för min nya 

uppenbarelse - vare sig det är för att lindra smärtan hos den lidande, visa ljusets väg för den vilsekomne 

eller för att väcka den "döde" till nytt liv med uppmaningen "Stå upp och gå!". 

25 Du kommer att eliminera tanken på döden och lära ut det sanna livets väg. 

26 När du talar om mitt arbete, gör det med övertygelse. I det ögonblick du blir inspirerad uttrycker 

du vad hjärtat känner. Förbered er, för jag ska tala till mänskligheten genom era läppar. Lev vaksamt, utan 

att avvika från min undervisning, så att ni aldrig kan finna er själva intrasslade i människornas 

förvecklingar. 

27 Den grupp som samlas för att höra mitt ord är fortfarande liten. Men jag betraktar den som en 

representation av hela mänskligheten och jag ger den min undervisning, vilket jag har gjort sedan jag 

gjorde min vilja känd genom min dotter Damiana Oviedo med hjälp av hennes intellekt. Det jag har gett er 

på detta sätt är visdomsundervisning som ni bör bevara i era hjärtan som en dyrbar juvel, för deras väsen 

är kärlek. 

28 Jag välsignar er eftersom ni tar emot mig outtröttligt. Jag vill att ni, precis som jag har instruerat 

och väglett er, vägleder och instruerar era medmänniskor. Jag har gett dig gåvan att läka smärta med min 

läkande balsam, som är barmhärtighet. 

29 Ni är vittnen till det sätt på vilket jag har gjort mig känd. I morgon, när detta ord inte längre 

kommer från mänskliga läppar och denna nåd inte längre existerar, kommer ni att minnas denna tid och 

dessa manifestationer med kärlek. Sedan ska ni vittna om vad ni har hört och sett. 

30 Efter 1950 kommer folk att fråga dig på vilket sätt Herrens ord manifesterades, och du ska då 

berätta för dem att det skedde på ett enkelt sätt, på ett enkelt språk som var begripligt för alla. 
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31 Man kommer att lyssna på er med intresse och böckerna som förmedlar mina lärdomar kommer att 

läsas ivrigt. 

32 Jag har tränat er på olika sätt genom tiderna, men det har alltid varit samma undervisning som jag 

har gett er. Framför allt har den antänt tron så att ni kan bli värdiga inför mig och slutligen få belöningen 

för era förtjänster i det eviga livet. 

33 Vad kan du föra fram inför mig i ditt hjärta som jag inte kan se? 

34 Jag hör allt och jag vet allt. Vakta och be, för vargen ligger på lur efter dig. Fördöma inte dem som 

har fallit i frestelse på sin livsväg, utan bjud dem i stället kärleksfullt in att ta en ny start för att gå vidare 

på utvecklingens väg. 

35 Under den andra epoken dömdes en kvinna som hade låtit frestelsen falla in i synd på öppen gata 

av en folkmassa när Jesus passerade. Dessa människor anklagade kvinnan för äktenskapsbrott och försökte 

döda henne. Då vände de sig till Mästaren och sade till honom för att sätta honom på prov: "Herre, denna 

kvinna har blivit ertappad med äktenskapsbrott, och Mose lag säger att hon ska stenas av folket. Vad säger 

du om detta?" Jesus såg på dem med barmhärtighet och svarade: "Låt den som är utan synd bland er kasta 

den första stenen." 

36 Ljuset från detta ord upplyste själarna, och eftersom alla kände sig för ofullkomliga och ovärdiga 

för att döma en medmänniska drog de sig skamset tillbaka och lämnade det lilla torget tomt. 

37 Jesus frågade sedan kvinnan som låg på marken: "Kvinna, var är de som anklagar dig? De har 

försvunnit. Stå upp, gå och synd inte mer." 

38 Sannerligen säger jag er: Det är bara jag som kan döma allting. 

39 Jag inbjuder dig att studera mitt ord, och om du vill ha min frid, så håll dig till mina bud, så att de 

kan vara din vägledning i alla lägen. 

40 Människor, skriv aktiv välgörenhet på din banner. Den som vill arbeta på mina fält ska göra 

barmhärtighet till grundprincip för sitt arbete, då kommer han att få ett stort uppdrag att fullfölja. 

41 Fälten där smärtan har spridit sig är mycket stora och kärlekens och barmhärtighetens frö är 

mycket sparsamt lagrat i hjärtat på dem som ska ge sig ut för att så. 

42 Min tröstande ande strömmar ut över alla dem som kommer att utföra detta stora kärleksverk på 

jorden. Men denna tröst har också beviljats den andliga världen, de varelser som har fått i uppdrag att 

utstråla sitt ljus på jordens stigar. 

43 När jag talar till er om min andliga värld menar jag de skaror av lydiga andliga varelser som, som 

sanna tjänare, bara gör det som deras Herre befaller dem att göra. Dessa har jag sänt till er för att de ska 

vara rådgivare, beskyddare, läkare och verkliga bröder och systrar för alla människor. De klagar inte, för 

de har frid inom sig. De ställer inga frågor, för ljuset från deras utveckling och deras erfarenhet på de 

långa vägarna har gett dem rätten att upplysa människornas sinnen. De är redo och ödmjukt tillgängliga 

för varje rop på hjälp och varje behov. 

44 Det är jag som har gett dem i uppdrag att göra sig kända bland er så att de kan ge er sina 

instruktioner, sitt vittnesbörd och sin uppmuntran. De går före dig, renar vägen och ger dig sin hjälp så att 

du inte tappar modet. 

45 I morgon kommer du också att tillhöra denna armé av ljus som arbetar i den oändliga världen av 

andliga varelser endast av kärlek till sina mänskliga bröder och systrar, i vetskapen om att den genom att 

göra detta förhärligar och älskar sin Fader. 

46 Om du vill vara som dem, ägna din tillvaro åt godhet. Dela med dig av din fred och ditt bröd, ta 

emot de behövande med kärlek, besök de sjuka och fångarna. Lysa upp vägen för dina medmänniskor som 

vandrar på jakt efter den sanna vägen. Fyll oändligheten med ädla tankar, be för dem som är frånvarande, 

så kommer bönerna att föra dem nära dig. 

47 När döden stoppar ditt hjärtslag och ljuset i dina ögon slocknar kommer du att vakna upp till en 

värld som är underbar för sin harmoni, sin ordning och sin rättvisa. Där kommer du att börja förstå att 

Guds kärlek kan kompensera dig för alla dina gärningar, prövningar och lidanden. 

48 När en själ når detta hem känner den sig mer och mer genomsyrad av en oändlig frid. Omedelbart 

kommer den ihåg dem som fortfarande lever långt ifrån denna lycka, och i sin längtan, i sin längtan efter 
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att de som den älskar också skall få denna gudomliga gåva, ansluter den sig till de andliga skaror som 

kämpar och arbetar för sina jordiska bröder och systrars frälsning, välfärd och fred. 

49 För att förbereda ditt hjärta och ge styrka åt din ande, uppmuntrar min röst dig på denna väg av 

prövningar som, som du redan har noterat, ger din ande ståndaktighet. De som har styrka kan dela den 

med dem som känner sig svaga. 

50 Snart kommer många människor från andra länder att anlända till den här nationen där Mästaren 

gör sig känd. 

51 Ljuset från min visdom kommer att skaka upp människor ur deras slöhet och du kommer att se 

dem utvecklas andligt och intellektuellt. Detta steg kommer att vara till gagn för mänskligheten. 

52 Nationerna skall vända sina ögon mot denna del av jorden och lära känna mitt verk och mitt ord, 

som skall bevaras i tryck. För vid den tiden kommer sinnena hos dem som ni har kallat röstbärare att vara 

stängda för denna förkunnelse. 

53 De mötesplatser som har välkomnat de stora folkmassorna kommer att förbli öppna efter min 

avresa så att lärjungarna kan fortsätta att samlas där för att studera mitt ord. De kommer att vakta som 

vaktposter i väntan på att de "sista", som jag meddelar i dag, ska anlända. När ni är på er post kommer ni 

att inse storheten i det jag har avslöjat för er. Om du är otrogen mot detta uppdrag kommer elände och 

katastrof att drabba dem som försöker närma sig dig i en önskan om fred och ljus. 

54 Jag kommer också att lära er att uppfylla era skyldigheter gentemot dem som styr världen. Om du 

vill att deras beslut ska vara gynnsamma och rättvisa för deras folk måste du stödja dem genom bön. 

55 Om ni i stället för att arbeta på detta sätt överger dem och bara ägnar er åt att kritisera deras 

resolutioner, låter ni dem förlora modet i kampen och utsättas för skadliga influenser. Var som fredens 

väktare. 

56 Jag säger er att människan sedan mänsklighetens första dagar har haft en intuitiv kunskap om att 

hon inom sig själv bär på en andlig varelse - en varelse som, även om den är osynlig, uppenbarar sig i de 

olika verken i hennes liv. 

57 Er Herre har från tid till annan uppenbarat för er andens existens, dess natur och dess dolda väsen. 

För även om ni bär det inom er, är slöjan som er materialisering omsluter er med så tjock att ni inte kan 

urskilja det ädlaste och renaste i ert väsen. 

58 Människan har vågat förneka många sanningar. Ändå - tron på att hans ande existerar har inte varit 

en av de saker som han har kämpat mest mot, eftersom människan har känt och slutligen förstått att 

förneka sin ande skulle vara detsamma som att förneka sig själv. 

59 När människokroppen degenererade på grund av sina passioner, sina laster och sin materialism 

blev den en kedja, en mörk ögonbindel, ett fängelse och ett hinder för andens utveckling. Ändå har 

människan aldrig saknat en gnista av inre ljus som kan hjälpa henne i hennes prövningstimmar. 

60 I sanning säger jag er att det högsta och renaste uttrycket för anden är samvetet, det inre ljus som 

gör människan till den första, högsta, största och ädlaste av alla de varelser som omger henne. 

61 "Mästare" - frågar du mig i tystnad - "varför vet vi så lite om anden? Varför vet vi så lite om oss 

själva?" 

62 Mästaren svarar dig: Därför att ni har vänt er mer till det som världen ger er, och ni har inte ägnat 

er åt att studera det oförstörbara, som är er ande. Till och med anden, med tanke på de skönheter, 

underverk och nöjen som livet har i beredskap för den - även om det bara är för en kort tid - avvisar den 

lycka som dess egen utveckling kan erbjuda den. Men - jag måste säga er sanningen - ni bör därför inte tro 

att det jordiska materialet är starkare än anden och att det är därför som den har sjunkit tills den har 

materialiserats. Nej, andan är ojämförligt mycket starkare och kommer alltid att vara det. Men om den har 

fallit har den gjort det frivilligt, förförd av lockelserna i en värld som erbjuder den - om än bara tillfälligt - 

ett liv rikt på nöjen och frestelser genom köttets sinnen. 

63 Det är helt naturligt att hans materialisering hindrar honom från att känna sig själv och inte tillåter 

honom att avslöja sina förmågor genom sin mänskliga del av sin varelse. Den materiella naturen tycks 

vara den mest motsatta mot den andliga naturen. Men när båda dessa två är i harmoni inom dig kommer du 

att uppleva att din fysiska natur är som en ren spegel som reflekterar det andliga och till och med det 

gudomliga i all sin skönhet. 



U 174 

165 

64 Sök min närvaro i de verk som jag har utfört och du kommer att kunna hitta mig vid varje tillfälle. 

Försök att höra mig och du kommer att höra mig i den kraftfulla röst som utgår från allt som är skapat. För 

det är lätt för mig att avslöja mig själv genom skapelsens manifestationer. Jag uppenbarar mig både i en 

stjärna, i en storm som rasar och i gryningens milda ljus. Jag låter min röst höras i fågelns melodiska 

trilling, och jag uttrycker den också i blommornas doft. Och varje uttryck av mig, varje mening, varje verk 

talar till er alla om kärlek, om uppfyllande av rättvisans lagar, om visdom, om evighet i anden. 

65 Varför lyckades ni inte visa er i all andlig fullhet, i er andes stora skönhet, trots att ni hade makt 

över det materiella? - För att ni låter er ryckas med av världens passioner. 

66 Avstå därför inte från att studera och praktisera mina läror i tron att du därigenom kommer att 

uppnå större andlighet. Du måste lära dig att förtjäna den genom visdom, då har du nått början på den 

universella harmonin, där du låter din ande manifestera sig själv. 

67 Tolka lagen och följa den. Detta kommer att förbereda dig för att leva i de högre andliga världarna. 

Så länge det finns materiella världar måste den andliga världen fortsätta att stråla och hälla sitt ljus över 

dem. 

68 Tänk efter: Om du nu inte kunde bemästra ett grundlöst fysiskt skal - vilken uppgift skulle jag då 

kunna anförtro din ande när den en gång lever i en värld av högre förandligande? 

69 Det är bara jag som kan ge er dessa lärdomar, människobarn. Vilken människa skulle kunna 

berätta för dig vad jag fortfarande har i min hemliga kammare för dig? Tänk och be, lärjungar, så att min 

undervisning kan leda er till att försona anden med sin jordiska klädnad. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 171 
1 Nådens källa rinner ut över dig för att släcka din törst efter fred och rena dig. 

2 Jag måste instruera dig eftersom jag ser att du fortfarande är svag. I detta ord finns den kraft som 

ger nytt mod åt anden. 

3 Märker ni inte, när ni lyssnar till mig, hur sorgen lämnar era hjärtan? Det beror på att Faderns röst 

lindrar och tröstar dig. 

4 Ni är fortfarande barn på andens långa väg, och därför stöder min barmhärtighet er och mina råd 

vägleder er. Det finns törnen på vägen och klyftor vid dess kanter, men jag lär dig att inte ta fel steg, att 

inte låta frestelsen besegra dig. För du är ämnad att undervisa dina medmänniskor genom ditt livs 

exempel. På så sätt kan du ge det bästa vittnesmålet om att du har lyssnat till mästarnas mästare. 

5 Även om jag tänker på din ande, glömmer jag inte din kropp - en svag varelse som behöver 

medkänsla, kärlek och tålamod för att finna harmoni med anden och tjäna sin Gud med ett spår av 

perfektion. 

6 Gör en samvetsgranskning i slutet av varje år, för så länge du lever på jorden är du också 

underkastad tidens lagar. Vänd dina tankar till det förflutna, låt allting passera förbi dig en gång till. Minns 

den dag du först hörde mitt ord, den dag då din ande förutsåg att en ny era öppnade sig framför den, och 

den förstod att slöjan av många mysterier nu slets sönder för att låta den se sanningen i denna undervisning 

mycket tydligt. För från och med det ögonblicket förstod du de fel och misstag som fanns i ditt liv, och en 

enorm önskan uppstod i dig att tjäna din Herre genom att älska och tjäna dina medmänniskor. Du har inte 

tvekat att svära att följa mig från och med nu, utan att tänka på om det skulle kunna komma ett ögonblick 

av svaghet eller modlöshet som skulle få dig att snubbla. 

7 Men i den mån ni har lyssnat på mig har min undervisning trängt in i ert väsen, och ert samvete har 

varit den pliktskyldiga domare som har tyglat köttets instinkter. 

8 Ditt samvete har aldrig fördömt dina dåliga gärningar utan att först varna dig genom att få dig att 

inse vad det innebär att uppfylla mina lagar och när man bryter mot dem. 

9 På detta sätt vägledd av ditt samvete lämnade jag dig att välja väg, och eftersom du hade valt att 

söka mig och att göra gott på denna väg har jag varit en outtröttlig och kärleksfull Mästare för dig, 

korrigerat dig med mildhet, dömt dig med gudomlig rättvisa och älskat dig som den mest fullkomliga 

Fadern. 

10 Ändå har ni ännu inte uppnått den grad av andlighet som ni måste ha för att kunna sprida min 

undervisning. 

11 När du gör dina medmänniskors smärtor, lidanden och glädjeämnen till dina egna, har du tagit ett 

säkert steg på vägen. Så länge ni dömer dem som är mindre skyldiga än ni och anser er vara överlägsna 

andra i stället för att vara ödmjuka i hjärtat, är ni fortfarande långt ifrån mina lärjungar. Har ni inte sett att 

jag blev korsfäst och förlät mänskligheten? Varför tar ni inte mig som exempel? - Därför att du alltid 

uppfattar kroppens tillfredsställelser med större intresse än andens. 

12 Jag ser att ni ännu inte riktigt förstår mina instruktioner och att ni inte heller har en klar 

uppfattning om det mål som väntar er. 

13 Jag vill inte att något av mina barn ska förgås i mörkrets gapande avgrund. Jag vill att du fortsätter 

att klättra steg för steg på stegen mot andlig fulländning. 

14 Gör nu en granskning av hela ditt liv och dina handlingar i samvetets ljus, så att du kan veta om du 

har gjort framsteg eller om du har stannat upp. En del måste få slut på sin utsvävning. Jag försäkrar er att 

det är just under det offer som för kroppen innebär att avstå från sina passioner som ni kommer att känna 

en önskan att tjäna mig och att älska era medmänniskor. I det ögonblicket kommer omvändelsen att bryta 

fram och gråtandet kommer att lämna friskhet och lugn i hjärtat och uppriktighet i anden. 

15 Jag har inte krävt att ni ska offra er helt och hållet i min tjänst, och det kommer jag inte heller att 

göra, för de plikter som ni har tagit på er i världen tar också upp er tid. Men jag vill att ni ska inse vad ni 

har lärt er av mig även under denna uppgift. 

16 Vakta och be för dem som lider av hunger, sjukdom eller elände, för jag kommer att vakta er. Sök 

efter mitt ord; när du gör det kommer du att vara i ständig dialog med mig. 
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17 Se med din ande på himmelstigen som stiger upp framför dig som en lysande väg till oändligheten, 

som inbjuder din ande att nå Faderns barm - en barm av frid och outsäglig lycka. 

18 Jag fann er vilse som skeppsbrutna utan kompass, som pilgrimer som gått vilse i öknen. Men jag 

sände dig mitt ljus som fick dig att hitta en väg full av hopp, tro och tröst, som höjde din ande och 

översvämmade den med livskraft och energi så att den skulle fortsätta mot sitt mål. 

19 I slutet av himmelstegen, på det sista steget, finns ett hem som ni alla är ämnade för, men som 

måste vinnas genom förtjänst, genom tro, genom stor kärlek och barmhärtighet, genom att övervinna 

hinder och besegra motståndare tills ni slutligen når det nya förlovade landet, det rike som inte är av denna 

värld. 

20 Himlens stege är en rak väg och det finns inga labyrinter eller avvikelser på den, vilket jag gör er 

förstå att ni inte kommer att stöta på några svårigheter i uppfyllandet av min lag och i ett grundligt studium 

av mina läror. 

21 Ni kommer att fortsätta orubbligt på denna väg och kämpa för er uppstigning. Jag ska göra dig 

stark. Om inte med min kraft och mitt ljus, med vilka vapen ska ni då kämpa och försvara er? Med vad 

skulle du övervinna dina frestelser? Om jag inte täckte er med min kärleksmantel, hur skulle ni då kunna 

befria er från era fiender? Men sannerligen, säger jag er, ni måste också få mitt skydd och ljuset från mitt 

svärd genom förtjänst. 

22 Dina spår kommer att förbli präglade på den andliga väg som öppnar sig framför dig. Men dessa 

spår bör tala om goda gärningar, om avståndstagande, om ädla gärningar, om generös kärlek och 

obegränsad barmhärtighet. 

23 Varje människas öde är präglat av hennes andliga uppgift och hennes mänskliga uppgift. Båda bör 

vara i harmoni med varandra och sträva mot ett gemensamt mål. Sannerligen säger jag er: Jag kommer inte 

bara att utvärdera era andliga gärningar, utan även era materiella gärningar. För i dem kommer jag att 

upptäcka förtjänster som hjälper din ande att nå mig. 

24 Du kommer inte att vara ensam i din vandring. Framför dig - vissa närmare och andra längre bort - 

finns det många varelser som också går framåt steg för steg, och som ser och ber för dem som går bakom 

dem. Deras ideal är inte att komma fram ensamma eller först, utan att bana väg för sina bröder och systrar, 

så att en dag kommer den förstes lycka att bli allas lycka. 

25 Så vacker den här vägen är för mig! Hur min ande blir uppfriskad när den ser mina barns framsteg, 

deras ansträngningar att komma högre upp och nå en ny nivå av perfektion! 

26 Det finns varelser från alla världar, vissa i andevärlden och andra i köttet, som alla utför olika 

uppgifter. Du bygger upp ditt hem i evigheten för att i morgon kunna njuta av den söta smaken av honung 

som andens frid kommer att ge dig. 

27 Välsignad är den som följer mig på sanningens väg. 

28 Välsignad är den som älskar och litar på, som känner sin uppgift och fullgör den. 

29 När jag talar till er om "vägen" menar jag inte en väg på jorden, för den värld ni lever i är inte den 

där Mitt Rike finns. Det är den andliga vägen uppåt. Det är utvecklingen och framstegen som väntar på din 

ande. Därför kan du, var du än befinner dig på jorden, befinna dig på andens väg. 

30 Mina barn, om ni har gått vilse, återvänd till den; om ni har stannat upp, gå framåt. 

31 Den uppgift som du bär inom dig har jag gett dig i enlighet med din förmåga och styrka. Du 

behöver bara förstå och älska den. Be dagligen så att du får det ljus som behövs för dina ansträngningar. 

Förbli därefter förberedda, uppmärksamma, så att ni kan höra rösterna från dem som kallar er, från dem 

som vädjar till er, och även så att ni kan möta 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. 

32 Jag kommer att göra er till ett folk som är friskt till kropp och själ, för ni är den utvalde, vittnet till 

mina uppenbarelser i alla tider, och ni har kommit till denna epok för att fullgöra ett svårt uppdrag och 

bana väg för de nya generationerna. 

33 Jag har sått er väg med bevis på kärlek så att ni inte kan tvivla på mig eller er själva. - Ni som har 

lyssnat till mig under denna tid ska inte sjunka ner i graven och ta med er hemligheten om denna 
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manifestation som jag delade med er. För er viktigaste uppgift är att tala till människor i mitt namn och 

vittna om mina uppenbarelser. 

34 Säg inte till mig att ni saknar träning för att göra detta, för jag har ofta talat till er och ni har renat 

er genom att lyssna. Ni kan alla föra ut detta budskap till världen. Folk förväntar sig det och är beredda att 

ta emot det. Har ni inte märkt att människor har en önskan om spiritualisering och fred? Är du inte rörd av 

deras okunnighet och smärta? 

35 Min Ande strömmar ut över alla människor, han talar till dem genom deras samvete och säger till 

dem: Kom till mig och vila. Ta emot den tro du saknar, bli inte längre blind på vägen. 

36 Känner ni till det arbete som jag för närvarande utvecklar i världen? "Nej", säger du till mig, "vi 

ser bara denna mänsklighet göra uppror, störta ner i stor fördärv och utstå en allvarlig besökstid." Jag säger 

er att jag har låtit människan döma sig själv med sin egen hand och erkänna alla sina fel, så att hon kan 

återvända till mig renad. Jag har sänt mitt ljus till varje varelse och har stått vid hans sida i trångmålets 

dagar. 

37 Min Ande har sänkt sig ner över varje ande, och mina änglar är utspridda över hela universum och 

utför mina instruktioner för att få ordning på allting och föra det tillbaka till sin kurs. När alla har fullgjort 

sitt uppdrag kommer okunnigheten att ha försvunnit, ondskan kommer inte längre att existera och endast 

det goda kommer att regera på jorden. 

38 Åh, om du bara hade kunnat förstå mig, om du hade känt min längtan efter att fullända dig - hur 

långt skulle du inte redan ha stigit upp, och hur nära skulle du inte redan vara mig! Om din vilja var min 

skulle du redan ha nått toppen där jag väntar på dig. 

39 Men vad är min önskan? - Ert enande och er fred. 

40 Här är jag igen, jag talar till er och rör era hjärtan i väntan på ert uppvaknande. 

41 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 vandrar på vägen. Men ogräset kommer att ryckas upp med roten och kastas i 

den osläckbara elden. 

42 Jag talar till er i allegorier, och när jag talar till er om detta träd talar jag om människans verk. 

43 Till dem som jag har anförtrott mig åt säger jag: Förbered er skörd. - Familjefäder, lärare och 

ledare, herrar och tjänare, stora och små, jag vill inte att ni ska ge mig era åkrar som vilda. Även om det 

bara är en liten sådd - ge den till mig renad och högljudd. 

44 Kom till mig, ropa på mig, så kommer den att öppnas för dig. Men kom med glädje, nöjd med ditt 

arbete, så att du kan känna dig bra, precis som jag. 

45 Sannerligen, jag säger er att om det fanns tusen förberedda sinnen, skulle jag göra mig själv känd 

genom dessa tusen samtidigt. 

46 Jag har gett er min undervisning sedan jag först gjorde mig känd genom min dotter Damiana 

Oviedo, genom vars intellekt jag meddelade er min vilja. Sedan dess har Min visdom flödat genom dessa 

röstbärare, en visdom som ni bör samla i era hjärtan som dyrbara juveler, för de innehåller kärlek. 

47 Jag vill att ni, på samma sätt som jag har lärt och väglett er, ska lära era medmänniskor. 

48 Ni är vittnen till allt som jag har sagt i denna tid, så att ni i morgon, när mitt ord inte längre är med 

er, kan tala om dessa läror till era medmänniskor. När du sedan ser tillbaka på dessa manifestationer ska 

du förklara för dem som frågar dig hur Mästaren gjorde sig känd och vad röstbäraren gjorde därmed. För 

efter 1950 kommer människor att fråga er, och inspirerade av era vittnesmål kommer de att be om de 

böcker där mitt ord är tryckt, och i dem kommer de att finna min närvaro och mitt väsen. Om de söker 

efter brister kommer de inte att hitta dem, för bristerna hos dem genom vilka jag manifesterar mig själv 

kommer inte in i dessa böcker. 

49 Dessa skrifter kommer att tända den sanna trons ljus i hjärtan. De kommer att visa syndare vägen 

till förnyelse och kommer att producera nya lärjungar, nya soldater, av vilka många kommer att visa mer 

tro och kärlek än många av dem som lyssnar på mig just nu. 

50 Förbered er så att era vittnesmål blir högljudda och sanna. Jag kastar mitt ljus på alla människor. 

51 Välsignat är det hjärta som är berett, för det kommer att känna min närvaro. 

52 Människor, det är min vilja att alla sinnen, hjärtan och andar under denna tredje tidsålder ska 

uppnå denna andliga kunskap. 
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53 Vishetens bok har öppnats så att alla kan bli mina lärjungar. 

54 Vakta de instruktioner som jag ger er nu med största iver. 

55 Ni är min ödmjuka familj som jag har anförtrott ett arv, till vilken jag har uppenbarat allt som var 

enligt min vilja. 

56 Ni känner inte till det himmelska hemmet och fortsätter att vandra i öknen. Men jag har kommit 

för att förena er i min kärlek, och ni får inte glömma att er Faders kärlek väntar på er. Just nu förbereder 

jag vägen för dig så att du kan återhämta dig från dagens hårda arbete. Men jag säger er redan nu att det 

finns fler törnen än blommor på den här vägen. Ingenting kommer att förvåna er som har lärt er livets 

vägar och som har fått ståndaktighet och mod på dem. 

57 Ni är mina lärjungar vid denna tid, ni försöker förstå min uppenbarelse och samtidigt är ni 

förvånade över vetenskapens framsteg. Gläd er över att ni har varit vittnen till alla dessa mirakel, för ni har 

inte bara fått ta del av den mänskliga intelligensens frukter, utan ni har också uppnått andlig kunskap på en 

hög utvecklingsnivå. 

58 Hur många vetenskapsmän, som anses vara lärda, förnekar det andliga livet, medan du förstår vad 

de inte har insett. Din uppgift är att göra (min undervisning) känd så att alla under den här tiden kan ta 

ytterligare ett steg mot ljuset. 

59 Jag ser önskan hos de människor som längtar efter att komma till mig. Jag har berättat för er: jag 

har banat vägen så att alla kan uppleva den oändliga lycka det innebär att finna mig. Ni som har tagit ett 

steg mot förnyelse, mot förandligande, ni känner hur er själ jublar av glädje. 

60 Jag vill lämna dessa åhörare utrustade här innan jag åker i slutet av 1950. 

61 Under den andra tidsåldern förberedde jag tolv män och de spred min lära över hela den då kända 

världen. Tolv män räckte för att upprätta Min kärlekslag. Till dem sade jag att jag skulle vara bland 

människor igen. Och nu är mitt ord uppfyllt, för Mästaren har kommit tillbaka i ande, åtföljd av sina 

andliga skaror. 

62 Detta är andens befrielsetid, ljusets och evolutionens tidsålder. Ni kommer att känna igen det frö 

som jag lämnar i själarna, och detta frö kommer att bli vittnesbörd om min ankomst till människorna i 

denna tredje tidsålder i vilken jag har manifesterat mig sedan år 1866. 

63 Ni som lyssnar på mig just nu är mina lärjungar i denna tid och ni har kommit till mig utan att veta 

vilken väg ni var på. 

64 Jag vill att mina nya lärjungar ska vara fredssåddare i världen. 

65 Du vet inte hur mycket din själ uppnår för sin utveckling genom de korta stunder som du tar från 

världen för att ägna dig åt mig. Jag har verkligen överraskningar i beredskap för er när ni kommer till er 

Fader. 

66 Det är ett känsligt uppdrag som jag har gett er, men det är inte ett tungt kors av självuppoffring. 

Ingenting tvingar dig att följa dessa läror, eftersom du är utrustad med fri vilja. Men ovanför denna frihet 

att tänka, leva och handla som du har, lyser ett ljus som är samvetet, som ger dig råd om vad du bör göra 

och lär dig att skilja på gott och ont. Det här ljuset är jag som är inom och utanför dig och som hjälper dig 

i glädje och i smärta, när du går på en bra väg eller när du springer mot avgrunden. Jag finns överallt 

eftersom jag är det gudomliga hjärtat som slår i hela universum. 

67 Jag vill inte ha någon mer försoning eller smärta för er; jag vill att alla mina barns själar, som 

stjärnorna förskönar himlavalvet, ska lysa upp mitt rike med sitt ljus och fylla er Faders hjärta med glädje. 

68 Förbered era hjärtan för att ta emot kärlekens budbärare som är Maria, modern som kommer ner 

för att trösta barnens hjärtan. 

69 Guds ömma kärlek till sina skapade varelser har ingen form. Men i den andra tidsåldern tog den 

formen av en kvinna i Maria, Jesu moder. 

70 Förstå att Maria alltid har funnits, eftersom hennes väsen, hennes kärlek och hennes ömhet alltid 

har funnits i Gudomligheten. 

71 Hur många teorier och fel har inte människor skapat om Maria! Om hennes moderskap, hennes 

befruktning och hennes renhet. Hur mycket har de inte hädat i processen! 

72 Den dag de verkligen förstår denna renhet kommer de att säga till sig själva: "Det skulle vara bättre 

för oss om vi aldrig hade fötts." Tårar av eld kommer att brinna i deras själar. Då kommer Maria att svepa 
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in dem i sin nåd, den gudomliga modern kommer att skydda dem med sin mantel, och Fadern kommer att 

förlåta dem och säga med oändlig kärlek: "Vakta och be, för jag förlåter er, och i er förlåter och välsignar 

jag världen." 

73 Jag söker ingen skörd i dina händer, för jag vet att de är tomma. Jag har sett dem som, i stället för 

att så tro i hjärtan, har ryckt bort det lilla de hade av den. 

74 Jag har gett er rikligt med förmågor så att ni kan praktisera aktiv grannkärlek, och därför är det inte 

rätt att ni kommer till mig som behövande människor och ber om min hjälp. 

75 När dina medmänniskor vände sig till dig för att få hjälp, lyssnade du då på dem och tog hand om 

dem? Ditt samvete säger dig att du vid många tillfällen har varit döv och likgiltig, och detta är inte den 

undervisning som jag lärde dig i Jesus. 

76 Min blick läser era hjärtan, mitt ord dömer er och ni darrar inte. Samtidigt som jag dömer dig lär 

jag dig, älskar jag dig och förlåter dig. Jag förlåter er som hör mig och jag förlåter mänskligheten. 

77 Ibland ser jag att du är obeslutsam och rädd för att gå framåt, rädd för stigens fallgropar, rädd till 

och med för mitt ljus eftersom du tror att du kommer att bli förblindad av dess briljans. Hur kan du då bli 

stark och stoppa smärtan? Låt ljuset från min Ande fylla din varelse, då kommer du att förstå många 

uppenbarelser och din modlöshet kommer att försvinna. Ta inte illa upp av att en och samma Gud dömer 

dig, älskar dig och plågar dig. Låt er inte förvirras av att det från Faderns hjärta kommer den strängaste 

domen och samtidigt den mest kärleksfulla förbön för hans barn; men utmana inte Faderns rättvisa, 

eftersom ni redan har mitt ljus i er ande. För om den gör sig påmind obevekligt i ditt liv kommer det att 

verka som om jag har förnekat dig min förlåtelse, att jag inte längre älskar dig, att jag har gått över 

rättvisans gräns och visar mig grym och orättvis.I din vanföreställning skulle du då inte kunna förstå att 

ingen skördar en smärta som inte har sått den tidigare. 

78 Om du förstod min undervisning skulle du känna min kärlek och känna igen min närvaro i ditt liv, 

som skonar dig från dina felsteg och fall och återupprättar dig med faderlig vänlighet när din otacksamhet 

eller din nöd har lett dig till fall. En annan gång skulle du se mig lätta den deprimerande bördan av dina 

överträdelser för att få ditt hjärta att bli djupt eftertänksamt, för min kärlek och min förlåtelse är gränslös. 

79 Hittills har endast obildade människor med ett enkelt sinne och ödmjuk kunskap lärt känna mitt 

arbete. De har alltid varit de första som kommit för att höra mig, men nu kommer också forskare, filosofer 

och vetenskapsmän. En del kommer att göra det med avsikt att utforska innebörden av denna 

undervisning, och andra med en föraning om att de kommer att stöta på en verklighet full av ljus när de 

gör det. De kommer alla att lära sig nya lektioner i mitt ord, och den nya visdom som de kommer att 

upptäcka i mina uppenbarelser kommer att förändra hela mänsklighetens sätt att tänka, vara och känna. 

80 Hur mycket kommer de inte att förundras över det enkla och perfekta sätt som jag har valt för att 

förverkliga min uppenbarelse, och hur många förklaringar och lösningar kommer de inte att finna i mina 

läror. 

81 En ny tid anförtror jag denna mänsklighet, som består av varelser med olika andlig mognad och 

med olika slags uppgifter på jorden. 

82 En hård kamp väntar morgondagens människa - en kamp som inte kommer att antändas av begäret 

efter materiella ting, och som inte heller kommer att vara så självisk att den förstör människoliv i sitt lopp. 

Nej, jag talar till er om en ädel och sublim kamp genom vilken fred och kärlek kommer att återupprättas i 

världen. Jag talar till er om arbete, ansträngning och uppoffring för er förbättring, både moraliskt och 

materiellt, och även för er frälsning och andliga utveckling. 

83 På grundval av sann kunskap, kärlek och rättvisa kommer morgondagens människor att bygga en 

värld av fred och ljus. En moraliskt, andligt, intellektuellt och vetenskapligt ny värld kommer att växa 

fram på det förflutnas ruiner, och med den kommer folkens liv att förändras fullständigt. 

84 Här, där det goda har motsatts så mycket, där det heliga har skändats så mycket, där allt som är 

rättvist och tillåtet har förkastats med våld, kommer kärlekens lag att segra. Dagens tårarnas dal kommer 

att förvandlas till en fridens dal. Människans goda vilja att hålla fast vid lagen kommer att få sin rättmätiga 

belöning när hon återfår den andens högsta gåva som är frid. 

85 När människans liv utspelar sig i en atmosfär av fred kommer hennes kunskap att vara större och 

hennes inspiration högre än vad den någonsin har varit hittills. 
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86 Hur skulle dagens människor kunna bli inspirerade mitt i en ond värld där så många tankar om hat, 

ondska och materialism flyter omkring och bildar ett slags ridå som hindrar deras sinnen från att skåda den 

Eviges sanning? 

87 Kom till mig, o folk, be och berätta för mig på ett andligt språk om era önskningar och lidanden. 

För jag kommer då att ta dig vid handen och leda dig in i min helgedoms inre, där jag kommer att avslöja 

allt som kan tjäna dig för att pryda din tillvaro, för att göra den vackrare och ädlare. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 172 
1 Jag har klätt er i en nådens klädnad för att ni ska kunna skilja er från jordens folk och religiösa 

samfund. 

2 Endast genom att praktisera min undervisning kan du hålla detta klädesplagg rent, som inte är 

materiellt utan gjort av ljus, och som du bär i din själ. 

3 Den är så känslig att till och med en ond blick, som återspeglar onda känslor mot din granne, kan 

färga av sig på den. Nu kan du förstå att när du begår allvarligare överträdelser orsakar du inte bara 

fläckar, utan river hela strimlor av ditt klädesplagg. 

4 När ni alla kom ut ur min ande, fick ni alla detta klädesplagg, som är själens renhet. Vem har 

lyckats hålla denna nåd intakt fram till hans återkomst? Vem har överlevt alla strider och frestelser utan 

synd? - Mycket få. Majoriteten av dem såg jag i trasor, och många är utan någon dygd. 

5 Nu har jag kommit för att återigen täcka er, för att klä er genom att hälla mitt ljus över själarna, 

som en enorm mantel som jag delar upp för att pryda er. Var medvetna om att det är just detta ljus som 

världen kommer att känna igen er på. 

6 Jag gör er fria från det onda så att ni kan vara värdiga att ta emot min säd och så den. Hur skulle 

jag kunna sända er nakna eller trasiga, fläckiga eller orena för att vittna om mitt ord? 

7 Nu när du har påbörjat en väg till förnyelse, dröj inte kvar, somna inte mitt på vägen, för då skulle 

du fördröja dina andliga framsteg. 

8 Jag vill att varje steg du tar i mitt arbete ska vara ett steg som tar dig högre upp på din 

pilgrimsfärd, och att du vet att varje arbete kommer att ge dig frukt. Låt inte bli att skörda den, var inte 

nöjd med att så och försumma skörden. 

9 Om ni verkligen vill bli mästare i förandligande måste ni vara uthålliga, tålmodiga, flitiga och 

uppmärksamma, för då får ni möjlighet att gradvis skörda frukten av ert arbete på vägen, varigenom ni 

samlar på er erfarenheter som är ljus, som är kunskap om det sanna livet. 

10 De som lär ut mitt arbete i världen måste vara sanna kännare av människan - både när det gäller det 

som hör till själen och det som rör kroppen. 

11 Från en ande som renats av erfarenhet, stärkts i kamp och renats av godhet, kommer råd som är 

korrekta, ett ord som löser ett problem, en dom som är riktig, en instruktion som övertygar. 

12 Hur många finns det inte i världen som ägnar sig åt andlig vägledning genom de olika kyrkor och 

sekter som finns och som, i stället för att leda sina medmänniskor på sanningens väg, låter dem gå vilse i 

mörkret och driver dem ner i okunnighetens avgrund! Varför? - För att de inte känner människor, för att de 

inte försöker förstå dem. Men hur kan de förstå människor om de inte ens känner sig själva? 

13 Jag vill inte att detta ska hända er, älskade lärjungar från den tredje eran. Lägg märke till att jag har 

lärt er att först rannsaka ert inre, att känna er själva i ert inre, att kunna bedöma er själva. Inse hur många 

prövningar, stora och små, jag utsätter dig för för att du ska kunna tillämpa min undervisning och leva i 

sanning i mitt ord. När ni sedan är redo, när ni har formats av min rättvisas och min kärleks fina mejsel, 

kommer jag att sända er till era medmänniskor med mitt budskap om tröst, hopp och fred. 

14 Vem kan då motstå sanningens kraft som utgår från dina ord? Vem kommer inte att känna sig 

fängslad och djupt berörd av dina råd, din förståelse, din empati och din övertygelseförmåga? Det kommer 

att finnas tro i hjärtan, det kommer att ske omvändelse, återhämtning och otaliga mirakel. Detta är den 

frukt som jag vill att ni ska skörda, detta är den skörd som jag förväntar mig att ni ska ge. Men missta dig 

inte. När jag talar till er om frukten i min undervisning finns det alltid några som tolkar detta ord på ett 

mycket jordiskt sätt och söker frukten av sina verk i form av smicker, heder, uppmärksamhet och till och 

med som betalning i pengar. Hur långt är inte denna frukt från det som jag menar i mitt ord! Ni har redan 

lärt er att jag har talat om frukten av erfarenhet, uppriktighet, förståelse, sinnesfrid och förandligande. 

15 De som fortfarande söker ersättning på jorden i form av pengar och erkännande är själar på en låg 

utvecklingsnivå som inte vill erkänna sanningen och som fortfarande är nöjda med den belöning som 

världen ger. 
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16 De kommer nu att vakna upp ur sina drömmar och bli medvetna om sin nakenhet, trots att de 

trodde att de var festligt klädda. De kommer att inse sitt andliga elände och känna sig andligt behövande, 

medan de trodde att de hade en outtömlig skatt. 

17 Lärjungar, ta hand om era kläder, lär er av mig så att ni i morgon kan undervisa era medmänniskor. 

Befria ditt hjärta från alla onda böjelser och förvandla det till en bördig jord där mitt ord gror och bär 

frukt, till glädje för dina medmänniskor och till ära för din ande. Jag är alltid med dig, men du är inte alltid 

med mig. När ni kommer till manifestationen av mitt gudomliga ljus genom röstbäraren säger jag därför 

till er: Välkomna, ni som törstar efter visdom. 

18 Medan du kommer hit för att hålla ett möte, kommer jag hit för att uppfylla ett löfte, och jag 

välsignar dig för att du inte lät mig predika ensam i öknen. 

19 Jag har inte funnit er utrustade, för under många århundraden har mänskligheten, i stället för att 

studera min lära, ägnat sig åt yttre riter och gudstjänstformer som inte belyser andens väg. Men jag förlåter 

er, jag hjälper er och låter er få tillgång till den kunskap som fortfarande är gömd i mitt ord från den andra 

tidsåldern. När du har gjort den lektionen till din egen, kommer jag att ge dig mitt nya budskap som 

kommer att fylla dig med jubel genom den essens och visdom som det kommer att ge dig. 

20 Jag vill att mänskligheten inte längre ska vara en nybörjare i andlig kunskap, utan bli en god 

lärjunge som förstår det ansvar som han har i denna domens epok, den 

Fadern har en skyldighet att gottgöra och göra andliga framsteg gentemot Fadern. 

21 Och ni, människor, måste vittna om min undervisning genom era kärleksfulla gärningar, så att 

andra samhällen också kan stiga upp till det ljus som är befrielse, sanning och liv. 

22 Länge har jag gett er glädje med denna förkunnelse, men jag finner få som är utrustade. De flesta 

av dem avviker från den uppgift som de borde ägna all sin kraft, kärlek och tro åt, eftersom det är just 

korset som lyfter dem och för dem närmare mig. 

23 Om vissa inte har förstått mitt ord är det inte för att det saknar klarhet, utan för att de inte har vetat 

hur de ska träna sitt intellekt, för att de inte har känt grannkärlek i sina hjärtan förrän idag, för att de inte 

har låtit innebörden av mitt ord tränga in i sina hjärtan för att väcka det till sann kärlek. 

24 Ni klagar ibland över att antalet anhängare av Mitt Ord ökar långsamt. Men jag säger er att ni 

måste klaga på er själva, för ni har till uppgift att öka och föröka de skaror som utgör denna gemenskap. 

Men om era hjärtan saknar tro, om era andliga gåvor inte är utvecklade, om era sinnen saknar ljuset från 

andlig kunskap, hur ska ni då kunna övertyga den icke-troende? Hur ska du kunna beröra honom med din 

tro och din kärlek om du inte har utvecklat dessa dygder i ditt hjärta? 

25 Den som inte förstår kan inte leda till förståelse; den som inte känner kan inte väcka känslor. 

Förstå nu varför dina läppar stammade och stammade när du stod inför behovet att vittna om mitt ord. 

26 Den som älskar behöver inte stamma, den som tror behöver inte frukta. Den som känner har många 

möjligheter att bevisa sin uppriktighet och sanning. 

27 Jag talar ständigt om att ni måste förbereda er genom att studera mina läror noggrant, att ni 

omsätter mina ord i handling, för jag vill att era steg på den här vägen ska vara säkra. De som inte 

verkligen har förstått mig eller som inte verkligen har förandligat sig själva fram till den tid då mitt ord 

inte längre manifesterar sig i denna form och min andliga värld inte längre talar genom mina utvalda, och 

det inte heller finns några fler symboler och riter bland mitt folk, kommer att riskera att ge efter för fel, 

kommer att förbli vid kanten av en avgrund. Men varför är ni rädda för att detta ska hända, när jag har 

varnat er så länge och vid så många tillfällen, så att ni kan undvika faror, fall och besök? 

28 Det är dags för er att reflektera över de steg ni måste ta på denna väg, på vägen för att fullgöra ert 

uppdrag på det renaste och mest tilltalande sättet inför mig. Jag säger er att de som inspireras av dessa 

ideal kommer att få en sann vision av sin framtid och en visshet om allt de måste åstadkomma i livet. För 

dem kommer det inte att finnas några klyftor, mörker eller osäkerhet. 

29 Jag vill att ni alla ska vara så starka själar. Det är därför jag ständigt talar till er om förberedelser, 

andlig fördjupning och utforskning. 

30 Jag ser er ångerfulla, tyst gråtande, som lyssnar till mina ord, och jag välsignar er för att ni har låtit 

den gudomliga essensen av mina läror tränga in i era hjärtan, som fram till idag ännu inte hade vaknat upp 

till kärlek, barmhärtighet och godhet. 
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31 Din ande har haft en stund av vila, vilket har varit en paus från den svåra prövning som den utstår 

genom den jordbundna kroppen. 

32 Hur många själar av dem som kommer till denna manifestation har inte haft ett ögonblicks vila 

sedan den dag de inkarnerade i denna kropp tills de hörde mitt ord för första gången! Hur många varelser 

finner frid endast under de korta perioderna av min manifestation! Till dem och till er alla säger jag att ni 

kan fortsätta att glädja er innerligt åt mitt ord, men att ni också bör komma ihåg att den dag kommer när ni 

inte längre kommer att höra det; då ska ni sätta igång att bevisa er tro, er förandligande och er lydnad, i 

förvissning om att ni då kommer att se era (andliga) framsteg belönade med den direkta dialogen mellan 

ande och ande. 

33 Jag har sett dig kämpa med din kropp för att få den att böja sin motsträvighet. Du har varit tvungen 

att gå igenom stora strider med ditt hjärta för att tvinga fram lydnad och underkastelse till honom. Hans 

natur står emot samvetets krav. Men om du framhärdar i bönen, om du vakar, kommer du att göra honom 

till den bästa medarbetaren för andlig fullbordan. Denna kamp är en del av din gottgörelse vid denna 

tidpunkt. 

34 Alla dina egenskaper har varit dolda sedan du skapades. Intelligens, empati och förnuft har alltid 

funnits hos er för att utkämpa den sista striden. När du har besegrat det onda och din ande är piloten som 

styr skeppet kan du söka upp dina medmänniskor och vara ett lysande exempel för dem, ett sant vittne. 

Utan att skryta om din själsliga styrka och auktoritet kommer du att visa dina verk och de kommer att 

avslöja lydnad och foglighet mot mina lagar och vara ett exempel som uppmuntrar dina medmänniskor att 

följa dig på utvecklingens väg. 

35 När ni inte längre hör mitt ord genom röstbärarna och er ande känner en önskan att förverkliga det 

jag lärde er under denna tid, låt var och en av mina lärjungar betrakta den grupp människor som tilldelats 

honom som sin egen familj för att undervisa och vägleda dem. Uppträd barmhärtigt mot dem, korrigera 

dem med kärlek och visdom, låt dem andas en atmosfär av fred som den ni har skapat i dag, så kommer 

min Ande att anpassa sig för att inspirera och välsigna er alla. 

36 Fråga dem inte varifrån de kommer och varför de söker mig. Elia kommer att vägleda dem när 

deras tid är inne. Redan nu förbereder jag dem som ska komma i den sista timmen, och jag kallar 

välsignade dem som tror på detta ord som jag har gett er genom mänsklig överföring. 

37 Jag instruerar er så att ni kan bli jordens krydda, så att ni kan glädja människornas liv genom de 

goda nyheterna om att Mästaren har gett sig till känna i denna tid av lidande, och har lämnat sitt ord som 

ett arv för alla att äta och leva av för evigt. 

38 Jag ger er inte i uppdrag att omvandla denna mänsklighet totalt, men för mitt ord till hjärtan i en 

ivrigt strävande strävan och det kommer att göra underverk. Vilken stor tröst din nästa kommer att få i sina 

prövningsdagar om du lär dem att tolka min undervisning, och hur ni kommer att längta tillbaka till de 

timmar som ni tillbringade nära mig, när ni drack den gudomliga essensen, när ni kände er som barn som 

fick ta emot all ömhet och kärlek från er Fader. 

39 Dagens mänsklighet är ett fruktbart fält att arbeta på. Fälten är mycket stora och det är ont om 

arbetare. Hur ska du kunna erbjuda mig den andliga utvecklingen för den generation som bor i världen 

idag om du inte arbetar flitigt? Du har bara en begränsad tid till ditt förfogande och det finns så mycket att 

förbereda. Stunden är gynnsam! Återuppbygg de tempel som har kollapsat i människornas hjärtan. Hjälp 

till att återställa hemmen och predika andlighet på din väg. Bär vittnesbörd med era verk. 

40 Se till att dygden förvandlar era bröder och systrar, att barnen blir ett ljuvligt band mellan far och 

mor och ungdomarna en fast grund för de nya generationerna, att man och hustru blir till Guds avbild och 

hans skapelse, och att alla, tillsammans med de skyddsänglar som hjälper er, uppnår perfekt harmoni med 

er Fader. 

41 Dina böner når mig, det ljus som jag har hällt på din ande lyser upp din varelse. Alla dina verk 

finns med och du kan bedöma dina meriter. Det lidande du nu går igenom kommer att gå över och fred 

kommer att lysa i universum. 

42 Be för de nationer som strider mot varandra i krig. Dela ditt bröd och dina kläder med dem som 

har det dåligt ställt. Öppna era spannmålsmagasin och mata dem med sann kärlek. I denna ångestens 

timme, visa ditt broderskap med världen. Utöva aktiv välgörenhet mot de sjuka, förbered de själar som 
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måste gå till det hinsides, stärk de drabbades tro och ge alla fred. Be om det, så skall jag göra underverk 

bland mänskligheten, som jag har hjälpt i alla tider. Om ni tror att jag har lämnat min tron för att göra mig 

känd för er, så har ni fel, för den tron som ni föreställer er existerar inte. Troner är för fåfänga och 

arroganta människor. Förstå att min ande inte bor på någon särskild plats. Eftersom den är oändlig och 

allestädes närvarande finns den överallt, på alla platser, i det andliga, i det materiella och i allt skapat. 

43 Var finns då den tron som du har placerat under mig? 

44 Ta inte mina ord som en förebråelse för er bristande förståelse och erkännande av sanningen, för 

jag visar mig inte för er för att förödmjuka er i er omognad, utan för att lyfta upp er till ljuset. 

45 Tror ni att jag inte känner igen den utveckling och förändring som era kunskaper och övertygelser 

har genomgått sedan ni hörde detta ord? Sannerligen säger jag er: Jag är medveten om de steg ni tar på den 

andliga vägen. 

46 När ni kom till min manifestation trodde ni inte på min närvaro genom en människa, för ni hade 

blivit ledda att tro att ni bara kunde finna mig i bilder, symboler och föremål som era kyrkor hade invigt. 

När ni sedan, trots er bristande tro, förstod att det fanns en mening med min undervisning som upplyste 

och gav frid i era hjärtan, insåg ni att ett gudomligt ljus manifesterade sig genom dessa varelser som var 

ämnade att förmedla mitt budskap. 

47 En ny tro föddes i era hjärtan, ett nytt ljus som gav er insikten att människan kan kommunicera 

direkt med Gud. Men detta var inte allt; du måste fortfarande komma till insikt om att det mänskliga 

intellektet inte är nödvändigt för att Fadern ska kunna tala till dig. Och då visste du att denna gudomliga 

manifestation genom röstbäraren skulle vara tillfällig, för senare skulle tiden för dialog från ande till ande 

komma, när människorna hade avlägsnat det sista spåret av materialism, fanatism och okunnighet från sin 

dyrkan, sina trosuppfattningar och sina gudstjänsthandlingar, och när allt hade förandligats i dem. 

48 En del av er har redan förstått, andra lever redan i enlighet med det, men ni saknar fortfarande 

mycket för att nå målet från vilket ni kan förstå mig i min sanning, i min verklighet, och inte längre genom 

fantasier skapade av er mänskliga fantasi. 

49 Föreställ dig inte längre att jag sitter på troner som de på jorden. Befria er från den mänskliga form 

som ni alltid tillskriver mig. Försök inte att föreställa dig himlen, för ditt sinne kommer aldrig att kunna 

förstå den i all sin fulländning. När ni frigör er från alla materiella ting kommer ni att känna det som om ni 

spränger de kedjor som bundit er, som om en hög mur faller ihop framför era ögon, som om en tät dimma 

löses upp och låter er se en oändlig horisont och ett okänt, djupt och lysande himlavalv, som samtidigt är 

tillgängligt för den godhjärtade själen. 

50 Vissa säger: Gud är i himlen, andra säger: Gud bor i det hinsides. Men de vet inte vad de säger och 

förstår inte heller vad de tror. 

51 Jag bor i himlen, men inte på den plats som du har föreställt dig. Jag bor i himlen av ljus, kraft, 

kärlek, kunskap, rättvisa, lycka, fullkomlighet och harmoni. 

52 Ja, jag befinner mig i det bortomliggande, men bortom mänsklig synd, bortom materiellt slaveri, 

bortom stolthet, okunnighet och begränsning. Jag säger därför till er att jag kommer till er för att jag 

kommer till er begränsning, för att jag talar till er på ett sådant sätt att era sinnen uppfattar mig och ert 

sinne förstår mig, och inte för att jag kommer från andra världar eller boningar: Min Ande bor i hela 

skapelsen. 

53 Ni har kämpat mycket och tagit mycket tid på er för att förändra era övertygelser och 

uppfattningar, och ni måste kämpa ännu mer för att nå det andliga mål som jag har bestämt er för, vilket är 

att lära känna er Fader, älska honom och dyrka honom med anden. Då kommer du att börja känna andens 

sanna "himmel", det tillstånd av upphöjdhet, harmoni, fred och välbefinnande som är det verkliga 

paradiset som vi alla måste uppnå. 

54 Skaka hand som ett tecken på vänskap, men gör det uppriktigt. Hur ska ni kunna vara bröder och 

systrar om ni ännu inte kan vara vänner? 

55 Om ni vill att Fadern ska bo bland er måste ni lära er att leva som bröder och systrar. Om ni lyckas 

ta detta steg på vägen mot broderskap kommer er seger att belönas med en dialog mellan andar. För om ni 

älskar varandra och är förenade i vilja och tanke, ska jag ge er att ni genom inspiration kan komma in i 

gemenskap med era bröder och systrar som bor bortom er värld. 
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56 Mitt verk är fullt av ljus, min sanning är klar, och därför kan ingen vandra i mörker när han eller 

hon påstår att jag finns där. 

57 När jag levde bland er på den tiden, kom ofta på natten, när alla sov, människor som frågade efter 

mig i hemlighet, eftersom de var rädda för att bli upptäckta. De sökte upp mig för att de kände ånger över 

att de hade skrikit mot mig och varit upprörda när jag talade till folkmassan. Deras ånger blev ännu 

starkare när de insåg att Mitt Ord hade lämnat en gåva av frid och ljus i deras hjärtan, och att Jag hade 

överflödat Min helande balsam i deras kroppar. 

58 De kom fram till mig och sade: "Mästare, förlåt oss, vi har upptäckt att det ligger en sanning i dina 

ord." Jag svarade dem: "Om ni har förstått att jag talar sanning, varför gömmer ni er då? Går ni inte ut för 

att ta emot solens strålar när den dyker upp? När har du skämts över dem?" 

59 Sannerligen säger jag er: Den som älskar sanningen döljer den aldrig, förnekar den inte och skäms 

inte för den. 

60 Jag berättar detta för er eftersom många kommer i hemlighet för att lyssna på mig, och de förnekar 

vart de går och döljer vad de har hört, och ibland förnekar de att de har varit med mig. Vad skulle du 

skämmas för? 

61 Ni måste lära er att tala om min undervisning på ett sådant sätt att ni aldrig ger anledning till 

förlöjligande. Ni måste också odla uppriktighet så att när ni vittnar om mig gör ni det med ord som är ett 

uttryck för ert hjärta. Detta är det frö som alltid gror, för det har sanningens övertygande kraft som berör 

hjärtat och når anden. 

62 När jag förankrar mitt gudomliga budskap i er måste det bli ett broderligt budskap. Men för att den 

ska kunna imponera på och röra mänsklighetens materialistiska hjärta måste den ha den stämpel av 

sanning som jag har avslöjat för er. Om ni döljer något, om ni döljer något, har ni inte gett ett sant 

vittnesbörd om vad min uppenbarelse har varit under den tredje eran, så ni kommer inte att finna tro. 

63 Jag har bevisat för er att det är möjligt att ta bort det mörka bandaget från ögonen på den okunnige 

eller vilseledda utan att skada honom, utan att förolämpa eller skada honom. Jag vill att ni gör detsamma. 

Jag har bevisat för er själva att kärlek, förlåtelse, tålamod och överseende har större kraft än hårdhet, 

fördömanden och våldsanvändning. 

64 Kom ihåg denna lärdom, lärjungar, och glöm inte att om ni med rätta vill kalla er för bröder till era 

grannar, måste ni ha mycket godhet och dygd att visa dem. Jag lovar dig att jag kommer att göra min 

närvaro känd i din ande på ett överflödande sätt när broderskapets ljus lyser på jorden. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 173 
1 Ni är inte längre små barn på den andliga vägen, ni är utvecklade själar. Vet du vad "spiritualist" 

betyder? Jag ska berätta det i en kort mening: Spiritualist betyder "den helige Andes lärjunge". 

2 Ni kommer alla att bli stora när ni uppnår sann ödmjukhet, när ni praktiserar sann kärlek. Så länge 

som ondska finns i era hjärtan kommer ni inte att vinna den höga belöning som jag har lovat er. Det är 

därför jag undervisar, korrigerar och renar er i Livets flods klara vatten så att ni kan bli värdiga att komma 

till mig. 

3 Jag kommer kärleksfullt att korrigera dina fel, jag kommer att lyfta dig när du faller och trösta dig i 

dina lidanden. Jag kommer inte att låta er gå under och jag kommer aldrig att överge er. Jag kommer att 

leda dig vid handen på vägen mot fulländning tills du kommer fram till mitt rike. Om du inte har tittat på 

den - jag har tittat på den. Min barmhärtighet och min nåd är med er så att ni i kärlek kan vända er till 

jordens andra folk. Jag har lärt er att erbjuda en tillbedjan som behagar min gudomlighet. Jag har gjort mig 

själv känd i ord genom ditt intellekt, genom intuition och genom uppenbarelse. Jag har också talat till er 

genom min andliga värld. I alla era prövningar, smärtor och omväxlingar har jag visat mig som Fader. 

4 Från alla världar, från alla himlar har jag tagit emot tribut från alla världar, från alla himlar. Men 

när jag har riktat min blick mot den här planeten har jag sökt efter alla sekter och religiösa samfund, men 

har bara fått ta emot smärta och externaliserade kulter som inte längre är lämpliga för den här tiden. Men 

jag överöser alla med min nåd och min kärlek och tar emot det goda fröet. 

Jag har (också) vänt min blick mot mitt spiritualistiska folk och funnit att er dyrkan av Gud också är 

ofullkomlig. 

5 Jag har gjort mig känd för er genom det mänskliga intellektet för att visa er den (rätta) vägen och 

har sagt till er: Spiritualisera er själva, avstå från allt onödigt. Jag vill befria er från avgudadyrkan, 

fanatism och materialism genom att avskaffa traditioner och riter genom min undervisning. För ni har lagt 

till mina läror något av era tidigare seder och bruk, ni har fört in i dem de traditioner och riter som har sina 

rötter i era hjärtan och som är era förfäders arv. 

6 Ni är det israelitiska folket som jag talar till genom det mänskliga förståndsorganet, så att ni efter 

1950 kan kommunicera med mig från ande till ande och lära världen sann tillbedjan. 

7 Förbered era barn, för de är morgondagens generationer som kommer att börja så min sanning utan 

att blanda den med fanatism eller avgudadyrkan. 

8 Hur stor och vacker är inte min undervisning, och hur långt ifrån allt överflödigt! Fundera på det så 

att du inte faller in i fanatism. Tiden kommer när du kommer att kunna förstå den helt och hållet och nå 

bortom med dina tankar. Så vackert det kommer att bli när du har uppnått denna andlighet! 

9 Då kommer du att inse att din efterblivenhet var stor, trots att du hade den största mästaren under 

dig. Då kommer du också att förstå orsaken till så många prövningar, reningar och besök. 

10 Frukta inte världen, belys dess väg med ljuset från din ande, avmaterialisera den och befria den 

från sin synd. 

11 Jag delar inte in er i klasser, utan dessa skillnader försvinner när ni är med mig. Jag förödmjukar 

inte den som är välklädd, för han vill inte förödmjuka andra med sin klädsel. Jag gör den fattige värdig och 

placerar honom bredvid den som han alltid har betraktat som överlägsen, och från denna andliga förening 

ger jag upphov till sant broderskap genom att ge er alla samma ord. För precis som det i en lärd person kan 

finnas en själ med liten mognad, så kan det i en enkel människa finnas en stor själ. Men det är bara jag 

som känner igen detta. Därför inbjuder jag alla raser och stammar att höra samma ord, så att ni alla kan bli 

lärjungar till den helige Ande. 

12 År 1950 kommer att komma, men min andliga värld kommer inte att skiljas från dig. Den kommer 

inte längre att ha tillgång till ditt sinne, men den kommer att fortsätta att skydda och inspirera dig. Jag 

kommer att tala genom munnen på dem som är utrustade. Jag ska bereda vägen för er att gå ut och föra ut 

de goda nyheterna till folket. Eftersom ni har fått kontakt med er Fader och era andliga bröder och systrar, 

hur kan ni då inte korsa länder och hav för att få kontakt med era bröder av andra raser och andra 

tungomål? Jag kommer att ge er auktoriteten och det universella språket för detta, vilket är kärlek. 
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13 Jag vill att du ska vara en tydlig spegel, ett exempel som är värt att föregå med gott exempel. Jag 

vill inte att ni ska bli ännu en sekt på jorden. Jag vill att du ska vara en trygg hamn för den skeppsbrutna, 

en stjärna för den som är vilse i öknen, ett träd för den dödsmattade och utmattade vandraren. 

14 För att hjälpa er att utföra er uppgift välsignar jag er, kära människor. Jag ser den längtan som ni 

har efter att samlas och vänta på mitt ord. Du vill inte missa en enda av mina läror, för i dem finner du den 

näring som stärker anden och vitaliserar kroppen, och du är övertygad om att det inte finns något arv som 

är jämförbart med det som ger dig den kunskap som detta verk innehåller. 

15 I detta ord fann ni uppståndelse och liv, och ni vände er till honom som en skeppsbruten man gör 

när han upptäcker en livbåt. 

16 Människolivet är som en storm, och ni vill rädda er själva från att gå under genom krig, passioner 

och olyckor. 

17 Ni vill leva i fred, ni längtar efter en värld av rättvisa, ni drömmer om människans broderskap, och 

därför, när ni hör mitt ord, upptäcker ni i det det gudomliga löftet om den värld som ni längtar efter. Ni har 

samlats kring denna manifestation för att känna er trygga och utrustade och i hopp om att nå mig, renad av 

era goda gärningar. 

18 Jag välsignar den här generationen som visste hur man lyssnar på mig och tror på min förkunnelse, 

liksom jag kommer att välsigna de kommande generationerna som kommer att erbjuda sin dyrkan och sin 

tjänst med sann andlighet. 

19 Min undervisning kommer återigen att höras av mänskligheten, men inte för att min lag har 

återvänt till människorna, för den har alltid varit skriven i deras samvete. Det kommer att vara människor 

som återvänder till lagens väg. Den här världen kommer att vara en bild av den förlorade sonen i min 

liknelse. Liksom han kommer den att finna Fadern som väntar på den på sitt gods för att omfamna den 

med kärlek och sätta den vid sitt bord för att äta. 

20 Timmen för denna mänsklighetens återvändande till mig har ännu inte kommit, och den har inte 

heller kvar en del av sitt arv, som den kommer att slösa bort i fester och nöjen tills den är naken, hungrig 

och sjuk, och sedan höja sina ögon till sin Fader. 

21 Från avgrund till avgrund sjönk människan andligt till nivån att förneka och glömma mig, till den 

extrema nivån att förneka sig själv genom att förneka kärnan i sitt väsen, sin ande. 

22 Endast min barmhärtighet kommer att kunna bespara människor smärtan av att behöva gå vägen 

igen för att återvända till mig. Det är bara jag, i min kärlek, som kan ge mina barn medel på vägen så att de 

upptäcker frälsningens väg. 

23 Är inte ditt hjärta fyllt av glädje vid tanken på att se Faderns hus framför dina ögon? Är ni inte 

skakade av den moraliska och andliga tragedi som jordens folk lever i? 

24 Åh, om du bara redan hade förstått det uppdrag du måste utföra vid denna tidpunkt! Hur skulle ni 

då kunna bry er om era medmänniskor och hur skulle ni då kunna glömma era egna bekymmer! Men jag 

ser att ni fortfarande inte har någon aning om de gåvor som var och en har. Hur kommer ni att förenas för 

att göra mänskligheten medveten om att frälsningen är nära? 

25 Det är sant att den enas uppgift inte är den andras, men ni måste förenas så att alla i harmoni kan 

bilda en enda "kropp "* och en enda vilja, och på så sätt, förenade i uppfyllandet av min kärlekslag, 

kommer ni att kämpa för en bättre värld. Hur kan ni ha rätt att drömma om en värld av fred, harmoni och 

broderskap om ni inte använder de medel som krävs för att uppnå detta? 
* Här står kroppen symboliskt för samhället. 

26 Ni är inte ensamma i strid, ni är inte blinda när ni går och ni saknar inte heller vapen för att 

försvara er. Jag har fått din ande att förstå det andliga livets skönhet, jag har öppnat din andliga blick mot 

framtiden, jag har avslöjat för dig de gåvor och förmågor som du bär på i djupet av din varelse. 

27 Den idé om onyttighet, oförmåga, klumpighet och fattigdom som ni hade bildat er själva har jag 

avlägsnat från era sinnen så att ni kan förstå att ni alla kan vara användbara och att ni alla måste utvecklas 

tills ni når det hem där er Fader väntar på er. 

28 Vissa säger till mig: "Herre, varför låter du oss inte alla se dig, som våra bröder och systrar som 

vittnar om att de ser dig?" 

29 Åh ni svaga hjärtan som måste se för att tro! Vad är det för förtjänst med att se Jesus i en vision i 

en människas gestalt, när din ande genom kärlek, tro och känsla kan uppfatta mig i mitt gudomliga väsen 
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utan begränsningar och perfekt? Du gör det onda när du avundas dem som har gåvan att se det andliga i 

begränsade former eller symboler, för det de ser är inte exakt det gudomliga, utan en allegori eller en 

symbol som talar till dem om det andliga. 

30 Var nöjd med era gåvor och utforska de vittnesmål ni får, och sök alltid efter meningen, ljuset, 

instruktionen och sanningen. 

31 Bär ditt kors till slutet med tålamod och överlåtelse, så är det min lag som tar det från dig när du 

kommer fram till porten till det hem som jag har lovat dig, där du kommer att njuta av sann frid. För 

närvarande är ni fortfarande resenärer, ni är soldater och kämpar som strävar mot ett högt mål, som ska 

erövra ett bättre fosterland. 

32 Du är inte ensam i din kamp, det har människan aldrig varit, för jag har alltid visat honom den 

bästa vägen, jag har följt honom och gett honom mod. 

33 Om någon skulle fråga mig hur människorna vägleddes innan de kände till Mose lag, som de 

senare fick från Herren, skulle jag svara honom att jag före Mose sände alla andar med lagen skriven i 

deras samvete, så att alla handlingar i deras liv skulle vara tilltalande för min gudomlighet. Därefter sände 

jag till världen andar av stort ljus, patriarker och profeter, för att de genom sina verk skulle lära alla sina 

medmänniskor att uppfylla min lag. 

34 Dessa män hedrade mig genom sina liv; de var inte avgudadyrkare, för de kände redan till 

förandligandet, hade känslan av kärlek och barmhärtighet för andra, var redo att välkomna främlingen till 

sitt land och hem. De var gästfria mot främlingar och trötta resenärer. De hade alla ett gott ord och kloka 

råd. 

35 Men inte alla människor har låtit sig ledas av sitt samvetes inre röst. Detta kräver förandligande, 

och köttets sinnen undviker det. Därför var er Fader tvungen att göra sig känd bland människorna i olika 

former för att förklara lagen för dem och avslöja det gudomliga. 

36 Ni, människor som hör mina läror 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 leva för att få uppleva det lyckliga ögonblick då ni återigen kommer att inrikta 

era liv enligt ert samvetes direktiv, som de första upplysta, som Abraham, från vilken de människor 

härstammar som har varit förvaltare av alla mina uppenbarelser genom tiderna. 

37 Jag vill att när tiden kommer när min manifestation upphör i den form som ni har den i dag, så vill 

jag att ni ska vara utrustade på ett sådant sätt att varje ande hos dem som bildar denna gemenskap här 

kommer att vara som ett tempel för mig, varje hjärta en helgedom, varje hem ett altare, ett fadershus, 

gästvänligt och fullt av aktiv välgörenhet. Hur djup blir då inte din frid, hur starkt blir inte ditt hjärta för att 

gå segrande ur alla prövningar. 

38 Brödet kommer inte bara att välsignas av mig utan också genom er, för då har ni lärt er att 

förbereda det med kärlek, med tro och i en atmosfär av fred. 

39 Den andliga nåd som jag har gett er är fröet till förandligande. Den som kärleksfullt odlar detta frö 

i sitt hjärta kommer inte att bli ett offer för farsoter eller okontrollerade element, och inte heller kommer 

materiella svårigheter att förtrycka honom. 

40 Du ska inte förvänta dig att dessa dagar kommer till dig av sig själva. Nej, människor, ni måste 

hjälpa dem att komma igenom förandligandet, så att ni kan uppleva deras underverk och kunna bedöma 

vad anden är kapabel till när den kan höja sig över leran, dammet och smutsen från ett materialiserat och 

orent liv. 

41 Glöm inte, mina lärjungar, att förandligandet inte kan tillåta någon form av fanatism, 

avgudadyrkan eller fördomar, för då skulle det inte längre vara förandligande. 

42 Den som bär renhet i sitt hjärta och söker hedra mig med sina livsgärningar behöver inga 

förnuftiga kultformer för att känna att han har uppfyllt sin Faders och Herres bud. Den som däremot i sitt 

hjärta känner att samvetet som dömer honom oroar sig, önskar ivrigt riter och synliga kultformer eftersom 

han felaktigt tror att han genom dem kan försona sig med sin Fader. 

43 Var enkel som blommor och ren som fåglar. Var genomskinlig som luften och klar som rent 

vatten, då har du uppnått den renhet och upphöjdhet som gör att du kan känna livets sanning. 

44 Den som påstår att min undervisning är en fara för mänsklighetens materiella framsteg begår ett 

allvarligt fel. Jag, alla mästares mästare, visar mänskligheten vägen till dess uppåtgående utveckling och 
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sanna framsteg. Mitt ord talar inte bara till anden, det talar också till sinnet, till förnuftet och till och med 

till sinnena. Min undervisning inspirerar och instruerar dig inte bara i det andliga livet, utan den ger ljus åt 

alla vetenskaper och alla vägar. För min undervisning är inte begränsad till att sätta alla själar på vägen till 

det hem som finns bortom denna existens, den når också människans hjärta och inspirerar henne att leva 

ett trevligt, humant och nyttigt liv på denna planet. 

45 Om jag sa till er under den andra eran att mitt rike inte är av denna värld, säger jag er i dag att ert 

rike inte heller är av denna värld, eftersom denna värld, som ni redan vet, bara är en övergång för 

människan. 

46 Jag lär dig det sanna livet som aldrig har varit baserat på materialism. Det är därför som jordens 

mäktiga återigen kommer att resa sig mot min undervisning. Jag kommer till er med min eviga lära, med 

min evigt giltiga lära, som består av kärlek, visdom och rättvisa. Men det kommer inte att förstås 

omedelbart, mänskligheten kommer att fördöma mig igen, korsfästa mig igen. Men jag vet att min 

undervisning måste gå igenom allt detta för att bli erkänd och älskad. Jag vet att mina hårdaste förföljare i 

fortsättningen kommer att bli mina mest trogna och avvisande såddare, för jag kommer att ge dem mycket 

stora bevis på min sanning. 

47 Att Nikodemus från den andra tidsåldern, en prins bland prästerna, som sökte upp Jesus för att tala 

med honom om kloka och djupa läror, kommer att dyka upp igen i denna tid för att noggrant undersöka 

mitt arbete och vända sig till honom. 

48 Saulus, kallad Paulus, som efter att ha förföljt mig med raseri blev en av mina största apostlar, 

kommer att dyka upp igen på min väg, och överallt kommer mina nya lärjungar att visa sig, vissa ivriga, 

andra förnekande. Den nuvarande timmen är av stor betydelse, den tid som jag talar till er om närmar sig 

alltmer. 

49 Detta idékrig, de sammandrabbningar som ni nu bevittnar och de händelser som äger rum dagligen 

- talar de inte till er om något som kommer, får de er inte att känna att en tidsperiod håller på att gå mot sitt 

slut och att en ny tidsålder börjar sprida sitt ljus? 

50 Jag vill bara att ni, vittnena till mitt ord i denna tid, ska förbli orubbliga i de ögonblick av prövning 

som måste föregå verkställandet av min lag. För min förnyade manifestation bland er kommer att vara som 

en orkan, vars våldsamhet kommer att skaka och piska upp det land och de hav där denna mänsklighet bor 

och rör sig, så att de kan spotta ut allt som de bär inom sig av orenhet. 

51 När dessa prövningar kommer, frukta inte, för när de är här kommer ni att förstå att början på 

slutet av ett styre har börjat och att gryningen av en ny lyckligare tid är nära. 

52 Ondska, orättvisa, arrogans, slaveri, okunnighet och jordisk makt kommer att falla för att ge plats 

åt kärlekens, ljusets och fredens styre bland människorna. Du ska inte tveka eller låta din lampa slockna, 

även om du känner att prövningen är mycket svår och att bägaren du måste dricka är mycket bitter. 

Tvärtom, ni ska då tända hoppets låga och blåsa upp den, som soldaten gör i stridens hetta när han känner 

att han är på väg att övermanna fienden och att segern är nära. 

53 När ni ser er själva omringade av fientliga skaror vars tungor kastar gift mot er, tvivla inte på mina 

löften, för i dessa ögonblick kommer jag att få er att känna min lugnande närvaro och höra min 

kärleksfulla röst som på nytt säger till er: "Jag är med er". 

54 Du kommer då ofta att uppleva hur ett hjärta dyker upp bland dessa horder som förstår dig och 

som är som en sköld för dig. Men du kan bara uppnå detta om du litar på mig. 

55 Kom ihåg Daniel, profeten som försvarade sitt förtryckta folk i slaveri i Babylonien. 

56 Låt striden komma igång. Du måste på nytt vattna det frö som den Evige sådde i människans ande 

med din kärlek. Låt ogräset slås ner med min rättvisas siklurs slag och åkrarna vändas om så att de blir 

lämpliga för odling. 

57 Det är nödvändigt att ge de människor som jagar efter världens gods ytterligare några ögonblick, 

så att deras besvikelse blir fullständig, så att de slutligen kan övertyga sig själva om att köttets guld, makt, 

titlar och nöjen aldrig kommer att ge dem den frid och det välbefinnande de har i sin ande. 

58 Timmen för självrannsakan i samvetets ljus närmar sig för hela mänskligheten. Då kommer de 

lärda, teologerna, vetenskapsmännen, de styrande, de rika och domarna att fråga sig själva vilken andlig, 

moralisk eller materiell frukt de skördade och som de kan ge folket att äta. Efter den tiden kommer många 

att återvända till mig eftersom de kommer att inse att de, trots den prestige de åtnjöt på jorden, saknade 
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något för att fylla det tomrum som deras själ hade fallit ner i, och som bara kan livnära sig från det andliga 

livets frukter. 

59 Jag har skapat en oas för dessa själar mitt i öknen, för jag vet att de under sina liv på jorden har 

knackat på den ena dörren efter den andra och vandrat den ena vägen efter den andra - en del på jakt efter 

sanning, andra efter makt, ytterligare andra efter lycka. Men i slutet av den väg som de har vandrat på 

jorden, när de är redo att förkasta allting, kommer jag att låta dem vila i min barm, jag kommer att trösta 

dem och visa dem den sanna vägen, så att de genom den kan hitta de fält där de kan så de fruktbara fröna 

av sin erfarenhet. 

60 Oasen är en andlig oas, dit människor av alla raser kommer längs alla slags ökenvägar - vissa 

trötta, andra fulla av sår, gråa och många med tomma vandringssäckar, som skäms för att deras kamp var 

så ofruktsam. Där kommer de att höra min röst, känna igen den omedelbart och utbrista: "Det är Herren!" 

Med denna mening kommer de att uttrycka den ödmjukhet med vilken de äntligen kommer att finna mig. 

De måste alla nå mig genom sina egna meriter. 

61 Den timmen av oändlig lycka, försoning och ödmjukhet kommer också att ge gudomlig förlåtelse 

till de förlorade barnen som äntligen återvänder till Faderns hus och längtar efter den som gav dem livet 

och deras arv. 

62 Ni har avsatt den här novemberdagen för att minnas de varelser som har gått bort till det hinsides. 

Från den första gryningen reser sig många själar i bön för dem som de kallar sina "döda". Jag säger er att 

det är mycket bra att ni minns dem och har en tanke av tacksamhet, kärlek och beundran för dem. Men det 

är inte bra att du gråter över dem som om de vore saker som du har förlorat, och inte heller att du tror att 

de är döda. För om du kunde skåda dem i de ögonblick då dina ögon fäller tårar för dem och ditt bröst 

suckar för de avlidnas skull, skulle du bli förvånad över det ljus som lyser upp dem och det liv som flödar 

genom dem. Då skulle ni utbrista: "Det är sannerligen de som lever, och vi är de döda!" 

63 Du lever verkligen fel om du fäller tårar över en livlös kropp och glömmer att dess själ är full av 

pulserande och vibrerande liv. 

64 Om du i stället för att traditionellt ägna en dag åt dem som har gått över till det andliga livet alltid 

var förenad med dem genom bönens band, skulle deras osynliga men verkliga närvaro i ditt liv och deras 

välgörande inflytande kännas av dig under hela din tillvaro - i din kamp, i dina prövningar och även i dina 

trevliga stunder. 

Och dessa varelser skulle i sin tur få möjlighet att samarbeta i era ädla arbeten och företag, varigenom de 

skulle få mer ljus. 

65 Jag sade en gång: "Låt de döda begrava sina döda", och om ni noggrant och kärleksfullt 

undersöker dessa mina ord kommer ni att inse hur mycket anledning jag hade att säga detta till er. 

66 Ni har alla den sista bilden, den fysiska bilden av er älskade bortgångne i era hjärtan och framför 

era ögon. Den som dog i kroppen som ett barn minns du som ett barn; den som lämnade detta liv i kroppen 

som en gammal man minns du som en gammal man, precis som du alltid minns i detta tillstånd den som 

lämnade en kropp som var utmärglad av smärta eller som dog mitt i en plågsam plåga. Men det är 

nödvändigt att ni reflekterar över skillnaden mellan det som är kropp och det som är själ, så att ni kan 

förstå att när människan dör föds själen till ett nytt liv, där den inte längre ser världens ljus utan det 

gudomliga ljuset som upplyser själens eviga liv. 

67 Jag berättade en gång att människan var avgudadyrkande på grund av sitt beroende av materiella 

ting, och genom att dyrka sina döda ger hon ett slående exempel på sin avgudadyrkan. Men min 

undervisning har som en gryning av oändlig skönhet stigit upp i era liv och skingrat skuggorna från en 

lång natt av okunnighet där människor har levt i villfarelser. Och detta ljus, som stiger upp i oändligheten, 

kommer som en gudomlig stjärna att sända ut sina vackraste ljusstrålar på er ande, i en förberedelse som 

kommer att föra er med säkra steg till att njuta av det liv som ni alla kan träda in i genom er högre 

utveckling. 

68 Ni kommer inte längre att gråta bittert över dem som har gått bort och nu har ett bättre liv, och ni 

kommer inte heller att gråta senare som andar för dem som ni har lämnat bakom er, eller för att ni har 

lämnat den kropp som tjänade er som ett skal hela livet. 
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69 Det finns varelser som lider och fruktar när de upplever att den kropp som de älskade så mycket 

förfaller. Men ni kommer att vara bland dem som sjunger en sång av tacksamhet till sin Skapare när de ser 

att slutet har kommit på en uppgift som den mänskliga kroppen har åtagit sig. 

70 I dag förlåter och förlåter jag alla dina fel och visar dig samtidigt en sida i den gudomliga 

Livsboken där du kan upplysa din ande och ditt sinne så att du kan göra gärningar som är värdiga Honom 

som lärde dig dem. 

71 Ni tar på er ett stort ansvar gentemot mänskligheten vid denna tid, och ju mer undervisning ni får 

från mig, desto större blir det ansvaret, för ni är de människor som ska tala till människorna om 

förandligande. Bland er kommer jag att lämna det perfekta sättet att kommunicera med mig fast rotad - 

utan riter eller avgudadyrkande former, helt enkelt från ande till ande. 

72 Detta välsignade frö, som redan finns i era hjärtan, kommer att vara det bröd som ni delar med era 

bröder och systrar, och det kommer också att vara det andliga arv som ni kan testamentera till era barn. 

73 När jag sa till er: "Älska varandra", menade jag inte att detta bara skulle ske mellan människor, 

utan även från en värld till en annan. Men nu säger jag er att när ni tänker på dem som ni säger att de har 

gått bort, ska ni inte föreställa er dem långt ifrån er eller utan känslor. Älska inte de döda och kom inte 

ihåg dem som döda, utan kom ihåg dem bara som levande, för de lever i evighet. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 174 
1 Älskade lärjungar, varje ögonblick som passerar i ert liv är ytterligare ett steg som för er närmare 

er Fader. Långsamt, steg för steg, går du den väg som leder till ljusets rike. 

2 Du närmar dig en tid då du kommer att veta hur du ska ge din ande sin rätt och världen sin rätt på 

ett rättvist sätt. Det kommer att bli en tid av sann bön, en gudstjänst utan fanatism, där ni ber före varje 

företag, där ni vet hur ni ska bevara det som har anförtrotts er. 

3 Hur skulle människan kunna gå vilse om hon i stället för att göra sin vilja först bad sin Fader? Den 

som vet hur man ber lever i förening med Gud, känner till värdet av de förmåner som han får från sin 

Fader, och samtidigt förstår han innebörden eller syftet med de prövningar han genomgår. 

4 Den människa som ber direkt till Gud är en förandligad människa, som inte har något mörkt 

bandage framför ögonen och som är beredd att upptäcka okända världar av visdom och sanning inom sig 

själv och utanför sig själv, som existerar i människans liv utan att hon är medveten om dem. 

5 Den som upptäcker denna väg kan inte längre stå stilla, för eftersom hans sinnen och hans andliga 

gåvor har vaknat och blivit mottagliga, hör han i dag naturens röster, i morgon får han meddelanden från 

det andliga riket och senare kommer han att höra sin Herres röst i en dialog från ande till ande, som en 

frukt av kärleken mellan Fadern och hans barn. 

6 Människor, avundas inte de röstbärare genom vilka jag gör mig känd; för om ni verkligen 

förbereder er fysiskt och andligt kommer ni att överträffa dem även efter att denna manifestation är över. 

7 En tid av tecken, underverk och bevis är förutsedd för detta folk, vittnena till min manifestation i 

denna tredje era. 

8 Jag har ännu inte sagt mitt sista ord, i vilket jag kommer att ge er stora uppenbarelser. Men min 

vilja och mina instruktioner är skrivna i hela detta folks samvete, så att de kan få full kunskap om hur 

avslutningen av min manifestation kommer att bli, liksom om den dag som valts och bestämts för min sista 

instruktion. 

9 Ni måste förstå att jag vill lära er allt ni behöver veta för att komma in i de världar eller hem som 

väntar er. För precis som din ande var tvungen att förberedas i den värld där den levde omedelbart innan 

för att kunna inkarneras och leva på jorden, så måste den också förbereda sig för att återvända till det hem 

som den lämnade, även om det är hem som är överlägsna i kärlek, renhet och visdom. 

10 Tvivla inte på mitt ord. Jag uppfyllde (också) mitt löfte i den första eran att befria Israel från 

Egyptens slaveri, som innebar avgudadyrkan och mörker, för att föra er till Kanaan, frihetens land och 

dyrkan av den levande Guden. Där tillkännagavs också min ankomst som människa, och profetian 

uppfylldes ord för ord i Jesus. Mästaren som levde och älskade er lovade att göra sig känd i Anden, och 

här har ni uppfyllelsen av det löftet. 

11 I dag meddelar jag er att jag har i beredskap för er ande underbara regioner, bostäder, andliga hem, 

där ni kan finna sann frihet att älska, sprida godhet och skapa ljus. Tvivlar du på detta efter att jag har 

hållit alla mina tidigare löften till dig? 

12 Vet att de stora andarna alltid är verksamma i mitt arbete: Elia, som är ämnad att förkunna 

Mästarens ankomst bland sina lärjungar, är ljuset som gör en brytning för andarna, stiger ner till dem som 

har avvikit från vägen, till dem som sover eller som har förlorat tron på det andliga livet, för att omsluta 

dem i kärlekens eld som strålar ut från honom - en eld som är tro, förintelse av det onda och rening. Hans 

rop ljuder i alla nationer, hans renande eld sprider sig. Det är sant att reningen lämnar ett spår av smärta i 

sitt spår, men snart kommer en gudomlig tröst, förkroppsligad i Maria, för att hälla sin balsam på varje 

suckande hjärta, på varje varelse som plågas av smärta. 

13 Därefter kommer jag att besöka det ena hjärtat efter det andra för att låta människor höra Mitt 

gudomliga kall, som bara säger till dem: Följ mig. 

14 Min undervisning gör det möjligt för människan att utvecklas i alla aspekter av sitt väsen: Den gör 

hjärtat känsligt och förädlar det, väcker sinnet och fulländar och upphöjer anden. 

15 Gör ett grundligt studium av min undervisning som gör det möjligt för dig att förstå det rätta sättet 

att praktisera mina läror, så att din utveckling blir harmonisk, det vill säga att du inte bara utvecklar 
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intellektet utan att ta hand om det känsloliv som du ska kultivera, eller om andens ideal som du ska 

besjälla. 

16 Alla dina förmågor kan i mitt ord finna den ljusa väg på vilken de kan utvecklas och fullända sig 

själva till oändlighet. 

17 Jag har gett er tillräckligt med tid för att absorbera och förstå min undervisning, så att många av er 

som kom hit som barn nu är ungdomar, medan andra som kom som ungdomar nu är gamla män. Vissa har 

vuxit på vägen och hör nu till mina "arbetare", och andra har andats ut och tar nu plats bland mina utvalda. 

18 Jag har gett detta folk här tillräckligt med tid för att ljuset av en fast och sann tro ska kunna uppstå 

i dem, och för att deras ande ska få en djup kunskap om mitt verk. Mitt ord förbereder dig så att du kan 

känna min närvaro och ta emot min inspiration, även när du inte längre hör rösten och måste koncentrera 

dig på kärnan i ditt väsen. 

19 Min undervisning är skriven i ert samvete. Där finns den ark som bäst bevarar min lag, så att när 

dessa timmar av andlig uppfriskning som du har med din Mästare blir avlägsna med tiden, kommer 

essensen av mitt ord att fortsätta att vibrera i din själ, full av liv, fräsch och pulserande av kärlek och 

visdom. 

20 I Mitt Ord säger jag er gång på gång att ni bör uppnå andlighet, för det är det som kommer att 

utmärka er på jorden. Utan spiritualisering kan du inte ge dina medmänniskor det vittnesbörd som du 

borde ge dem. 

21 Frukta inte, för jag avslutar mitt ord bland er. Mitt verk skall inte förgås, och din ande skall inte 

misströsta. I den andliga dalen håller jag i beredskap de varelser som kommer att inkarneras för att bli 

vägledare och profeter för nationerna - ljusvarelser, spiritister som kommer att lära er att ta ett steg framåt 

på den väg som öppnats av mitt ord. 

22 Idag vill jag berätta för er att precis som ni behöver ljusvarelser som kommer till er från den 

andliga dalen för att hjälpa er på er väg, finns det också andliga hem som behöver några av er som 

kommer till dem med ljuset från min undervisning. Ni känner inte till dem bland er som hör mig just nu 

och som snart måste ge sig iväg på ett andligt uppdrag. Det är anledningen till att många hjärtan har renat 

sig själva under lång tid och att deras andevärld känner sig mer och mer kopplad till mitt arbete varje dag. 

23 Jag vill att det bland mina andliga värdar ska finnas några av er som kan ansluta sig till dem som 

samarbetar med mig i detta välsignade arbete för återupprättelse och rättfärdighet för frälsning av alla 

varelser som vandrar långt från livets och sanningens väg. 

24 Behåll detta ord i din ande, som kan tjäna till att förbereda dig för det stora ögonblick då du lämnar 

denna tillvaro för att bli andligt fri. 

25 Detta är en härlig tid av uppenbarelser, älskat folk. En tid av ljus som lyfter upp själar. Välsignade 

är de som förbereder sig, för de får mitt ljus i överflöd. 

26 Men kom ihåg att detta knappast är början på en ny tidsålder, att jag inte har avslöjat för er allt som 

den här tiden har i beredskap för människorna, och att ni inte heller redan har förstått allt ni har fått. 

27 Dagar, år och hela århundraden kommer fortfarande att passera under vilka mänskligheten kommer 

att bevittna mirakulösa ljusmanifestationer och ännu okända andliga uppenbarelser. 

28 Dessa tider närmar sig, så förbered vägen för dem som ska ta er plats. Ni ska välsigna vägen med 

era goda gärningar. Då har ni börjat bygga det sanna templet, som andra kommer att fortsätta, och senare 

kommer andra att komma och fullborda det. 

29 Jag har gett er min undervisning under lång tid för att den ska slå djupt rot i era hjärtan som ett gott 

frö och för att ni alltid ska vara redo att sprida den bland era medmänniskor. 

30 Sammanställ en bok av mina ord och ta med det viktigaste från dem, så att ni kan få en sann 

uppfattning om renheten i min undervisning. Du kan upptäcka fel i de ord som sänds av röstbäraren, men 

inte i betydelsen. Mina sändare har inte alltid varit förberedda. Det är därför jag har sagt till er att ni inte 

ska läsa den ytligt, utan att ni ska tränga in i dess innebörd så att ni kan upptäcka dess fulländning. Be och 

meditera så att du kan förstå det. 

31 Ni behöver alla tro för att kunna leva. Ve den som bara lever för världens fåfänga, för hans själ 

kommer att vara tom och i slutet av sin jordiska resa kommer han inte att ha någon skörd att visa upp. 

Kom ihåg att du har skickats till jorden för att utföra en andlig uppgift, att du efteråt kommer att återvända 
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till mig, medan kroppen kommer att smälta samman med den jord som den kom ifrån. Låt er inspireras av 

min kärlek för att uppnå stor tro, gör ert hjärta till ett tempel. Stäng kroppens ögon och öppna andens ögon 

så att du kan se bortom din värld. Jag är inom och utanför dig, i den innersta delen av din varelse, och jag 

skyddar och bevarar din ande. Jag känner till alla era önskningar och förhoppningar och säger till er: 

Klättra upp på det perfekta berget med tålamod och uppoffringar. När ni är nära målet kommer jag att 

öppna mitt rikes portar lite grann så att ni kan få en glimt av min frid och bli starka i den sista timmen. 

32 Allting utvecklas. Människan gör framsteg inom vetenskapen, men hon använder inte sina 

kunskaper för att göra gott; hon vet inte hur hon ska trösta eller skydda sin nästa. Maktbegäret och den 

falska uppfattningen om den fria viljan har orsakat ett nytt krig, och dess konsekvens är smärta. Jag ser 

föräldralösa barn, elände, öde och död överallt, och för allt detta kommer ni att ställa mig till svars. Vad 

har du gjort med mitt ord? Du har inte lyssnat på den och är förlorad i ett hav av smärta och förveckling, 

men det kommer inte att vara det sista kriget du kommer att utkämpa. - Men domen kommer för alla. I min 

närvaro finns domare och anklagade, bödlar och offer. Alla nationer kommer att höra mitt rop. Jag kallar 

er till bön i denna beslutstimme, och jag ger er ljuset från min Ande. 

33 Min skapelse är beständig och ingenting förfaller. När smärtan förtär köttet och själen lämnas 

naken och bar utan att ha fullgjort sin uppgift på jorden, kommer jag att ge den en ny fysisk klädnad och 

låta den återvända till samma. 

34 Jag uppmanar er att göra andliga gärningar som kommer att stå sig i tidens tand. Bygg på fast mark 

så att ingen naturkraft kan förstöra det du har skapat. 

35 Du står framför mitt bord. Sitt runt mig och lyssna på mig. 

36 Det är min vilja att varje människa och varje andevarelse under den här tiden får denna gudomliga 

kunskap som den Helige Ande nu har uppenbarat för er. 

37 Mitt ord har under denna tid varit som en visdomsbok som öppnats inför människor. 

38 Ni, som jag har kallat mina lärjungar, gör jag till vaksamma väktare av denna undervisning. 

39 Ni är Jesu ödmjuka familj som har fått ett arv. Förstå att jag, Mästaren, har uppenbarat min vilja 

för er. 

40 Ingen jordbo känner till den himmelska världen. Ni är fortfarande vandrare i livets öken. En del 

vandrar omkring utan att veta vart de är på väg. Men i evigheten väntar din Faders kärlek på dig. Det är 

därför jag kommer ner för att hjälpa dig på din mödosamma resa genom livet, så att du kan återvända till 

livmodern som du kom ifrån. 

41 Dessförinnan vill jag förena er i kärlek så att de förtjänster som ni förvärvar kommer att föra er 

närmare mig när ni anstränger er för att komma närmare varandra, förlåta varandra och sträcka ut handen 

till varandra som bröder. Jag har förberett vägen så att ni kan nå den frid som mitt rike har på den - den 

frid som ni inte finner i detta liv eftersom ni bara har upplevt smärta i det. Varför följde ni inte den väg 

som jag stakade ut för er i den andra eran? Du skulle inte ha snubblat eller fallit. Nu är ni mina lärjungar, 

för jag älskar er och vill ge er en ny möjlighet att rädda er själva. Kommer ni nu att dra nytta av den, eller 

kommer ni återigen att stå stilla? Tänk på att det som jag så enkelt har avslöjat för er är något som tillhör 

Faderns hemliga visdomsskatt, som var dold även för forskare och teologer. Men eftersom denna nåd har 

beviljats er, bli inte som vetenskapsmännen som har blivit fåfänga och blinda över sina upptäckter till den 

grad att de förnekar den som skapade allt. 

42 Idag har du det som andra har missbedömt eller föraktat. Men när du börjar sprida mina läror, 

stanna inte upp för att bedöma om den du talar till är värd att ta emot mina läror eller inte, även om det är 

de som har förkastat mig mest häftigt. 

43 Du, vars ande lyser av glädje när du lyssnar till mig, skall göra mitt verk känt. Min avgångstimme 

är nära, och då ska ni vara utrustade. 

44 Under den andra eran valde jag ut tolv män för att sprida de goda nyheterna över hela världen efter 

min avresa. Tolv män räckte för att utföra detta arbete. Under den tiden undervisade jag tusentals män och 

kvinnor och skickade mina andliga värdar för att hjälpa er, eftersom ni befinner er i själarnas befrielsetid. 

Antalet soldater är så stort eftersom mänskligheten nu är större, och dess synder och överträdelser är också 

större. 

45 Var ödmjuk och kom överens med ditt öde. 
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46 Ibland uppstår denna fråga i era hjärtan: "Har jag gjort andliga framsteg eller har jag stannat upp?" 

Och jag, Mästaren, säger sedan till mina lärjungar att - om de är redo att känna sina medmänniskors smärta 

- har de tagit ett steg framåt; om de har kunnat förlåta dem som har sårat dem svårt har de tagit ytterligare 

ett steg; och om deras hjärta identifierar sig med alla människor utan åtskillnad av ras eller samhällsklass 

har de kommit betydligt längre på den andliga utvecklingens väg. 

47 Men vad har motiverat dessa känslor och handlingar? - Den kärlek som min lag kunde ingjuta i 

dig. Endast kärleken kan ge er min undervisning, för alla dygder kommer från den. Det är förgäves som 

människor försöker lösa sina problem på andra sätt. Det är förgäves som de vill skapa fred i världen om 

den inte bygger på ömsesidig kärlek. 

48 Ändå ser jag att min undervisning fortfarande tas emot med likgiltighet och ibland till och med 

med hån av dem som ser på livet med känslor som ett materialistiskt och själviskt hjärta har ingjutit i dem. 

Men jag säger er att även de kommer till slut att komma fram till slutsatsen att endast hög moral, klar 

kunskap och rätt förnuft kan rädda mänskligheten från den avgrund som den har fallit ner i. Och denna 

höga moral kan bara ge den den spiritualisering som jag lär dig. Denna renhet i era gärningar inför 

samvetets ljus och denna rationella rättvisa finner ni endast i Mitt Ord, för jag talar inte om det omöjliga 

och lär er inga fantasier. Min undervisning är baserad på verkligheten, på sanningen. 

49 Människan har försökt att uppnå det omöjliga med medel som Min lag av kärlek och rättvisa inte 

erbjöd dig, och om jag lät honom arbeta i frihet var det för att han skulle kunna göra sina egna 

erfarenheter, även om han alltid hade Min lag närvarande i sitt samvete. 

50 Om människans hjärta inte hade varit så förhärdat skulle krigets smärta ha varit tillräckligt för att 

få henne att tänka på sina misstag och hon skulle ha återvänt till ljusets väg. Men även om han fortfarande 

har ett bittert minne av dessa människoslaktningar förbereder han sig för ett nytt krig. 

51 Hur kan ni tro att jag, Fadern, den gudomliga kärleken, skulle kunna straffa er genom krig? Tror ni 

verkligen att den som älskar er med fullkomlig kärlek och som vill att ni ska älska varandra kan ge er 

brott, brodermord, dråp, hämnd och förstörelse? Förstår ni inte att allt detta beror på den materialism som 

människor har samlat i sina hjärtan? 

52 Människor har avvikit från den väg som deras samvete pekar ut för dem, de har förlorat förståndet 

och avvikit från moralens och de goda känslornas väg. De ville inte stanna i tiden, de gick inte in i sig 

själva och driver mot den djupa avgrund de skapat, mot mötet med mörkret. Ändå har min kärlek förlåtit 

deras överträdelser och mitt ljus har försökt hålla dem tillbaka och visat dem att de är på avvägar. Men 

min lag respekterar den viljans frihet som jag har gett dem, även om min rättvisa kommer att låta dem 

skörda de frukter som de sår i sina liv. 

53 Men när det verkar som om allting är över för människan, döden har segrat eller ondskan 

triumferar, kommer varelser att stiga upp från mörker till ljus. Från döden kommer de att stiga upp till det 

sanna livet, och från fördärvets avgrund kommer de att stiga upp för att lyda Guds eviga lag. 

54 Inte alla kommer att känna avgrunden, för en del har varit angelägna om att hålla sig borta från 

detta krig av passioner, maktbegär och hat, och har bara levt i utkanten av det nya Sodom, och andra som 

har syndat mycket kommer att stanna upp i tid, och genom att de i tid omvänder sig och förnyar sig helt 

och hållet kommer de att bespara sig många tårar och mycket smärta. 

55 Ni som lyssnar på mig ska inte på något sätt ge näring eller bidra till dessa krig. Håll ut på min väg 

så att era liv, era ord och era verk kan tjäna till att få många hjärtan att stanna upp i tiden i sin hisnande 

kurs så att de kan uppleva min frid och slippa tvånget att dricka denna lidandets bägare. 

56 Ta vara på denna dag som du ägnar åt din skapare. Ert hjärta förbereder sig och slår i kärlek till 

min gudomlighet, och ni fylls av min nåd eftersom ni visar er värda att ta emot min närvaro. 

57 Låt din andes glädje återspeglas i din kropp, så att den inte blir en falsk glädje. Hur kan ditt sinne 

vara glad och ditt hjärta ledsamt samtidigt om båda lever tillsammans på ett harmoniskt sätt? 

58 Detta tillstånd är vackert när det är sprunget ur andens lycka. Sträva efter fulländning av dina verk, 

för i fulländning ligger den högsta lyckan. 

59 Vilka brister finner du i skapelsen? - Ingen, säger du. Ändå finns det många brister, och de finns i 

människans verk. Gör min vilja, för allt som görs utanför lagen är ofullkomligt. 
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60 Förstå: Du måste hålla din fantasi i schack. Du får inte döma dina medmänniskors gärningar. Jag 

vill att ni ska vara goda, och dessutom är det min önskan att ni ska bli perfekta, för även om ni är 

obetydliga till utseendet är ni större än materiella ting och världar eftersom ni har evigt liv, eftersom ni är 

en gnista av mitt ljus och andliga varelser. Ni måste inse vad andevärlden är för att kunna förstå varför jag 

kallar er på vägen mot fulländning. 

61 Jag har sökt upp dig i din smärta för att rädda dig. Det är er Faders kärlek som ännu inte har 

tröttnat på att knacka på era hjärtans dörrar. 

62 Sedan 1866 har jag gjort mig känd för er genom män som inspirerats av mig för att visa er 

godhetens och rättvisans väg. 

63 Mästaren säger till dig: Det är min vilja att vittna om att detta är den tredje tidsåldern. 

64 I den första tiden slöt Abraham ett förbund med Fadern. I den andra tiden beseglade Kristus med 

sitt blod det förbund han ingick med mänskligheten, för med sitt blod, som betyder kärlek, liv, offer och 

förlåtelse, visade han världen vägen till förlossning från sin skuld och gav därmed frälsning och evigt liv åt 

anden. 

65 Vid den här tiden häller jag ut mitt ljus i anden, för om ni vill nå mig som människor kommer ni 

aldrig att uppnå detta, eftersom det utlovade hemmet i evigheten är avsett för anden. 

66 Jag rekommenderar min undervisning till er så att ni kan föra den vidare till era medmänniskor i 

samma form som jag ger den till er. Men diskutera aldrig på ett våldsamt sätt när du undervisar i det. Akta 

dig för att döma det du inte känner till, men förstå att ett rent exempel är tillräckligt för att omvända 

människor till andlighet. 

67 I mitt bud som säger till er: "Älska varandra" sammanfattas min undervisning. Varför har inte alla 

förstått mig, trots att jag gav er alla samma grad av kunskap när ni skapades? Varför vet vissa hur de ska 

ge Gud det som är hans och världen det som är dess, medan andra ger allt till världen, som de skapar sin 

Gud, sitt paradis och sitt himmelrike av? - För de har glömt det som jag sa till er i den andra eran: "Mitt 

rike är inte av denna värld." 

Min frid vare med er! 
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Nödvändigheten av att utveckla och uttrycka 

 Guds kärleksfulla rättvisa  46-61 

Inte människan, utan Gud blir fred 

 och skapa rättvisa på jorden  68-72 

Instruktion 152 

 Jesu lidande  1-17 

 Onda andars inflytande på människan  21-29 

 Kampen mot besatthet och mörka krafter  30-34 

 Nya tecken och underverk  35-40 

Den inspirerande karaktären hos de skriftliga vittnesmålen från 

 Guds verk i världen ─ en gång och i dag41-43 

Endast genom att följa instruktionerna själv 

 Kristus ger dig övertalningsförmåga . .  45-53 

 Besked och ödmjukhet i stället för att sträva efter hedersposter  54-62 

Den förvandlande effekten av Andens undervisning på mänskligheten  71 Instruktion 153 

 Den smala vägen för att följa den gudomliga lagen  5-11 

 Domens tid är här  16 

 Meddelandet om andra världskriget blev verklighet  19-20 

 Frälsning - historisk översikt över den andra epoken  44-49 

 Guds frälsande handling i den andra epoken. .  50-57 

Slutförandet av frälsningshistorien genom 
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 Kristi återkomst i Anden  58-73 

Instruktion 154 

 Jesus och Johannes Döparen  4-8 

Kristi uppenbarelsekyrkor ska bli de 

 Att bli en förebild  12-14 

 Omvändning av de kristna dygderna till motsatsen  15-20 

 Vissa forskares fåfänga27 

 Mänsklighetens omvändelse efter den stora reningen  49-55 

 Smärta som lärare och incitament för förnyelse  56-58 

Instruktion 155 

Endast personen i sin andliga och mentala utveckling  

efterblivna människor, de 

Andlig undervisning som något främmande  3-6 

 "Allas ögon kommer att vara på mig"  12-13 

 Guds lagar är till för människans frälsning  14-16 

Orsaken till att många anser att läran om anden är oförenlig med  

 tidigare uppenbarelser från Gud håll  24-30 

Den oemotståndliga övertalningsförmågan hos den 

 Kristi eget liv och handlingar  32-36 

Materialism och ateism genom frånvaron av 

 Kristi sanna apostel  37-42 

 En ny liknelse om Kristus  60-63 

Instruktion 156 

 Den enhetliga formen för tillkännagivanden  4 

 Utveckling uppåt genom reinkarnationer . .  5-9 

Den kommande krocken mellan världsåskådningar 

 och samfund  10-14 

Orsaken till reinkarnationer och de olika   

Folkets intellektuella utvecklingsnivå.  28-

34 

Guds folk utspridda över jorden 35-

41 

Språklig olämplighet i undervisningen Trons och 

kärlekens kraft kan vara en 

 47 

Utföra mirakel  

Den förnyande kraften i omvändelse, förlåtelse och förlåtelse 

 51-

53 
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och bön 

Instruktion 157 

 54-

55 

Världens misstro  1-2 

Framtidsutsikter   7 

Nödvändig harmonisering av kropp, själ och ande   10-

14 

Missbruk av den fria viljan genom lössläppthet   15-

16 

Jesu minnen av sitt liv på jorden . . Utbildningen 

av Jesu lärjungar och deras 

21-

22 

ett fördelaktigt arbete 

Det lysande exemplet på en omvändelse: den 

 23-

28 

Aposteln Paulus 

Att med kärlekens och sanningens vapen 

 40-

47 

kämpande Guds folk  48-

53 

Nödvändig tidsbegränsning av tillkännagivanden  

Instruktion 158 

Den gode herden vakar över sina får. 

 57-

64 

på dem som har gått vilse och fallit . . . Andligt 

förenande av mänskligheten genom den 

1-9 

Andlig undervisning efter den stora reningen   13-

16 

Andens uppstigning till högre världar   19-

22 

Kristi blod som en symbol för den gudomliga kärlekens återlösning 23-33 Om den gudomliga 

återlösningsakten Måste följa Kristus  

Människans förtjänster kommer att läggas 

till Den universella lagen om kärlek 

kommer att vara den 

 34-

40 

Förvandla mänskligheten  41 

Gud använder också syndare som är redo att omvända sig.  42-

43 

Trons ljus upplyser och gör underverk  47-

51 

 

Att övervinna det onda i människan efter 

 stora intellektuella strider  53-59 

 Uppvaknandet av de andliga gåvorna  61-63 

 Elia som väckare och upplysare av själar .... .  64-68 

Instruktion 159 

 Andlighet hos Guds folk under tidigare epoker  3-5 

 En ny andlighet i mänskligheten  6-10 

 Levis reinkarnation  19-20 

Guds rättvisa dömer på ett annat sätt än den 

 mänsklig rättvisa  40-45 
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Uppgifter och ansvar för 

 Uppenbarelseboken, kyrkorna  50-53 

 Israels andliga folk  54-60 

 Mirakel genom andlighet, inte magi  61-66 

 Den stora kampen mellan ljus och mörker67-70 

Guds nya ord ger stöd i den tid då 

 Begreppsförvirring  75-77 

"Ödesval" är tester för att uppfylla  

 Livets öde  79-80 

Undervisning 160 

Användningen av den andliga gåvan att vara seare är  

 Ansvariga  1-5 

 Framtidsvision och öde genom andlighet  6-14 

Ny uppenbarelse av Gud i en tid av största andliga utveckling 

 och jordiska konflikter och strider  15-23 

 Ljusets kamp mot mörkret . .  30-31 

 Det gamla folkets Israels trosmodell . .  32-33 

Elia, folkens befriare från de band som de har fått av 

 Materialism  34-39 

Människors lidande är självförvållat, 

 inte önskad och skickad av Gud  40; 43-45 

Meddelandet om olycksbådande händelser anses vara 

 Varning får inte uppfattas som predestination  41-42 

Uppenbarelsen av Gud som Fader ─ idag 

 som en gång ─ i Jesum  43-49 

Den onda draken i människan blir 

 som måste övervinnas  50-55 

 Förnyad aktivitet av Guds Ande på jorden .  56-64 

Användning av väpnat våld löser inte problem, 

 men orsakar allt större svårigheter och lidande  65-68 

Instruktion 161 

 Vägen till gott och ont  2-5 

 Trädet med kunskapen om gott och ont  7-17 
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 Mänsklighetens avvikelse är avslutad  19-22 

 Manifestationernas gudomliga ursprung  33-36 

 Skapandet av jorden i 7 utvecklingsstadier37-44 

 Den första tiden eller mänsklighetens utvecklingsstadium  45-50 

 Den andra och tredje epoken som uppenbarelseepoker  51-53 

 De 7 sigillerna ─ Frälsningshistoriens epoker ....  54-63 

Kröning av den gudomliga frälsningsplanen under det sjunde inseglet 64-67 

Undervisning 162 

Bristande förståelse och felaktiga reaktioner från 

 Människor mot yttre hot1-3 

 Skaran av Kristi kämpar mot det onda  4-6 

 Trofastheten hos profeterna i det gamla Israel . . .  7-9 

Likheten mellan de gamla profeterna 

 och Herrens nya "munspelare" . . .  10-16 

 Gud är nära människan  17-20 

 Sann bön kommer från hjärtat. .  23-24 

 Brott mot den gudomliga lagen bedöms  25-28 

 Brist på förståelse och medkänsla hos lyssnarna  31-36 

 Hjälp genom böner för människor och behövande själar  37-40 

 Hjälp genom skyddsänglar eller ljusandar . . .  41-43 

 Livet på jorden är förutbestämt  44-45 

 Den sanna kärlekens uppdrag  46-55 

 Andlig kärlek och egoistisk "kärlek"  56-58 

Instruktion 163 

 Uppenbarelse, tröst och helande genom den tröstande Anden  15-19 

Medveten och omedveten koppling mellan 

Den här världen och bortom den  24-33 

 "Människan lever inte enbart av bröd"  37-39 

 En ny liknelse  47-63 

Instruktion 164 

 Prövningar av tron en gång och i dag  1-5 

 Det finns ingen död för de avlidnas själar6-7 

Den förberedda, kunniga människosjälen kan vända sig till 

 De lossnar lätt från sitt kroppshölje i sinom tid  8-10 
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 Andlighet genom att följa kärleksbudet  16-22 

Falska önskningar, förhoppningar och farhågor hos 

 Troende om himmelriket  30-32 

Den monstruösa missuppfattningen om ett evigt straff i helvetet  33-34 

 Egoistiska former av fromhet  37 

Naturkatastrofer bör leda till att människor 

 Orsaka omvändelse  40-42 

 Mänsklighetens ödsliga tillstånd  43-46 

 Andens seger över "köttet"  47-49 

 Boken om Guds visdom, kraft och kärlek51-55 

Undervisning 165 

 Nya insikter och uppenbarelser  7-13 

 Kommunikation genom överföring av tankar. .  15-16 

 Endast en omvänd person kan framgångsrikt missionera  37-57 

Guds treenighet grundar sig på hans tre  

 Uppenbarelsen som lag, kärlek och visdom  55-60 

 Förutsättningar för fred i världen  71-72 

Varning mot obehörig uppsägning av vår 

 Tillvaron på jorden  73-74 

Instruktion 166 

Exempel på bra och dåliga saker 

 Personalförvaltning  3-7; 13-17 

 Effekten av förkunnelserna på de troendes flock  9-12 

 

 Marias betydelse i den nya frälsningshändelsen20-23 

 Guds nya förbund med människan26-30 

 En dag för vila och eftertanke  31-35 

 Den önskvärda harmonin mellan kropp och själ  36 

 Kärlekens helande och förlösande kraft . .  41-44 

 Uppdraget att förkunna, trösta och bota  46-48 

 Hjärtbönens medföljande, välgörande kraft  49-55 

Instruktion 167 

 Nödvändig rening av mänskligheten genom smärta  1-4 

 Gudstro på det goda i människor  5-12 

 Osjälvisk kärlek till Gud och människor  14-19 
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 Religionens kommande andliga praktik .  20-21 

 Den fysiska döden är en befrielse för själen22-27 

Avskaffa konstgjorda gränser mellan 

 Människor och mellan människor  29-32 

 Johannes' Uppenbarelse - hans kärleksmaxime  33-37 

 Hälsa, styrka och kunskap genom rening  40-45 

Spiritualister från hela världen som avancerade bröder 

i anden, vilken intuition och inspiration att ta emot 

 och vet hur de ska användas . .  46-48 

Att följa Kristus kräver självövervinnelse, 

 Offer, aktiv välgörenhet och ödmjukhet53-54 

Instruktion 168 

 Den sanna älskaren har allt  11 

Inte Jesu död på korset, utan uppfyllandet av den  

Kärlekens lag enligt hans exempel 

 ger människan frälsning  14-23 

Det är inte människans öde att lida, 

 utan för att fullända sig själva25 

Förbön och barmhärtigt medlidande för försoning 

 Själar i livet efter döden  36; 45-47 

Arbeta med kärlek i stället för tungt försoningslidande . . . .  54-57 

Instruktion 169 

 Guds barmhärtighet för lidande själar i det hinsides  6 

Lagen och vägen till gottgörelse leder till  

 Fulländning  7-9 

Det är inte jordens öde att vara en värld av 

 Försoning  10-14 

 Inspiration i naturens tystnad och skönhet  28-31 

Nödvändiga villkor för lärarna 

 av det andliga arbetet  35-36 

 Destruktiva konsekvenser av ensidig sinnesträning  47-48 

 Inspiration genom Guds röst i människan  53-54 

 Kristi framtida fredsrike på jorden59 

Jesu undervisning var inte ett lån från mänskliga läror; 
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 han kunde inte lära sig något av människor  62-69 

 Den oförfalskade enkelheten hos röstbärarna  70-76 

Instruktion 170 

 Jesu största smärta på korset  1-3 

 Icke-erkännande av Jesu gudomliga natur  4-11 

 Falska förväntningar på dagens Messias  23 

 Betydelsen av begreppet "andlig värld" i det andliga arbetet  42-48 

 Hjälp genom böner för dem som sitter i regeringen  54-55 

 Andens natur och arbete i människan ....  56-63 

 Uppenbarelsen av Gud i hans skapelseverk  64-65 

Instruktion 171 

 Vägledning genom det egna samvetet  7-10 

 Andens raka väg på "stegen till himlen"  17-30 

 De skriftliga vittnesmålen om manifestationerna . . .  48-55 

 Maria, personifieringen av Guds ömma kärlek  68-72 

Att inte leva upp till Guds kärlek under svåra omständigheter 

 Besök  77-78 

Den mänsklighetsförändrande kraften hos 

 Guds nya ord  79-87 

Instruktion 172 

 Den andliga renhetens ljusklädnad  1-6 

Lärarna i det andliga arbetet måste vara kännare av de 

 att vara människa hjärta  10-14 

Brist på övertalning på grund av brist på 

 Tro, kärlek och kunskap  24-26 

Instruktioner för missionärer  33-43 Korrigera falska föreställningar om Gud48-52  Brist på mod att 

bekänna  57-62 

Att undervisa i en broderlig anda, utan att 

 Moraliskt tvång  63-64 

Instruktion 173 

 Vad betyder namnet "Spiritualist"?  1 

Externa kultformer ─ även i den 

 Uppenbarelseboken Kyrkorna  4-9 

 Människors jämlikhet inför Gud  11 

"Den förlorade sonen" som en liknelse för mänskligheten  19-23 Samvetets inre vägledning ─ en gång 

och idag  32-36; 42 

 Den första kampen mot andens lära  45-46 

Paulus och Nikodemus kommer att reinkarneras som de 
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 Bekänna sig till Herrens verk  47-48 

 Fredsrikets jordskakande förlossningssvårigheter  49-52 

 Självundersökningen i samvetets ljus  57-58 

 Falsk sorg över de "döda"  62-66 

Kärleksfull samhörighet med de andligt levande 

 Avlidna  67-73 

Instruktion 174 

Undvik misstag genom bön ─ före en 

 Handling är frågan om Guds vilja  1-3 

 Uppvaknande av andlig sinnesuppfattning genom bön  4-7 

 Löfte om underbara andliga hem9-11 

 Elias arbete i hjärtan och nationer12 

Utveckling av alla aspekter av människan 

 genom andens lära  14-16 

 Den härliga tiden med nya uppenbarelser av Gud.  25-27 

Uppdrag att ta fram en bok som skulle täcka de viktigaste  

 Betydelsen av anvisningarna innehåller  30 

Att fullfölja livets uppgifter med tålamod 

 och självuppoffring  31 

 Kännetecken för andliga framsteg  46-47 

 Faran för mänsklighetens självförstörelse  48-55 

 Vägen till perfektion  57-60 
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