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Notering om denna fråga: 
 

Denna volym har bearbetats troget till innehållet i det ovannämnda tyska originalet för 

översättningsprogrammet 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: Volymerna IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - de övriga fem volymerna fanns 

redan tillgängliga. 

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  (flerspråkig) 

E-post: a.m.hosta@web.de   
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Förord 
 

I sin gränslösa kärlek har Gud i alla tider gett sig själv till människorna. Herren gav sig till känna för 

människorna för att visa dem vägen för deras andliga utveckling: I bibliska tider, den första gången, 

genom hans profeter, i den andra tiden genom Jesus Kristus och hans apostlar, i nutiden, den tredje 

tiden, genom hans så kallade röstbärare ─ enkla, gudstroende människor. 

Förberedelserna för detta började i Mexiko 1866, och från och med 1884 möttes folk från det vanliga 

folket för att lyssna till det gudomliga ordet söndag efter söndag på enkla mötesplatser. 

I början fanns det en handfull människor på en enda plats. I slutet av 1950 manifesterade sig den 

gudomliga anden på mer än hundra olika mötesplatser i Mexiko på söndagar. 

Denna typ av avslöjande upphörde den 31 december 1950 ─ vilket hade meddelats flera gånger 

tidigare. Under de senaste femton åren har dessa Herrens ord samtexterats och spelats in. 

Av detta enorma antal protokoll valdes 366 ut efter 1950 och publicerades i början av 1960-talet i 12 

volymer i Libro de la Vida Verdadera (boken om det sanna livet). 

Ytterligare information och historisk bakgrund om ursprunget till de gudomliga uppenbarelserna i 

Mexiko finns i volym I av detta arbete samt i Unicon Foundations bok Introduction to the Book of True 

Life. 

Följande originalutdrag ger läsaren en första inblick i några av de viktiga ämnena i denna volym: 

Jag återvände till folket mitt i krigets nyheter, händelser och tecken med vilka jag förutspådde min 

ankomst. Men folket kände inte mig. 

Mitt i denna tystnad, denna fattigdom, detta hörn av jorden (Mexiko), låter jag för närvarande mitt 

ord ljuda genom det mänskliga intellektet, kallar människor, väcker dem till ett nytt liv, förnyar dem 

genom min övertygande och kärleksfulla undervisning, väcker i dem deras slumrande förmågor för att 

höja dem till att följa sin Mästare. 

Jag måste säga er att jag under denna tid har funnit er mer intrasslade i religiös fanatism och 

avgudadyrkan än någonsin tidigare, och samtidigt har jag funnit er själ fattigare på dygder än någonsin 

tidigare. Nu frågar jag er, efter att ni har hört mig år efter år genom denna förkunnelse: vem känner att 

jag har förstört hans livsprinciper? Vem känner sig förvirrad eller ser sin kristna tro förstörd? I sanning 

säger jag er att jag bara har påmint er om det som jag avslöjade för er i det förflutna eftersom ni hade 

glömt eller förvrängt det. Det som människorna har dolt för er har jag fört fram i ljuset, och det som har 

förvarats i min skattkammare har jag avslöjat för er. Denna tidsålder är den andliga frihetens tidsålder. 

Män är upplysta av sin ande och vet hur de ska välja den säkra vägen. (188, 33-35) 

Förväxla inte denna kommunikation med den som människor producerar av egen vilja ─ vissa drivs av 

vetenskap, andra av nyfikenhet, ytterligare andra av vidskepliga föreställningar. (188, 45) 

Jag, Fadern, har inte avvisat någon från min barm av kärlek och förlåtelse, inte ens de som har låtit sig 

förföras av frestelser och fallit ner i avgrunden. Jag har inte dömt någon. Varken på jorden eller i den 

"andliga dalen" finns det försvarslösa varelser. Vem av er skulle kunna kastas ut från min barm för att han 

är en syndare och ovärdig att ta emot min barmhärtighet? Jag lever i hjärtat på den förhärdade syndaren 

som inte kunde ta emot ljuset från Min Gudomliga Ande eftersom han inte lyssnade till kallelsen från sitt 

samvetes röst. Tror ni att jag har avlägsnat mig från honom på grund av hans kedja av missgärningar? 

Nej, förvisso. Jag är alla varelsers Fader utan att förkasta något av mina barn. Jag är Kärlek, och som en 

kärleksfull Fader försummar jag ingen, mitt folk. 

Det är upp till er att be för den vilsekomne, att be om att ljuset från min Ande ska lysa upp hans själ så 

att han kan vakna upp, bryta frestelsens band och skingra det mörker som har förblindat honom. (206, 

36-37) 

Spiritualismens goda såddare kommer aldrig att utmärka sig genom något yttre eller materiellt. De 

kommer inte att ha någon uppsyn, inga märken eller något speciellt sätt att tala. Allt i deras sätt att agera 
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kommer att vara enkelt och tydligt. Men om de utmärker sig genom något är det genom sin aktiva 

välgörenhet och sin förandligande verksamhet. 

Spiritualismens sanna förkunnare kommer inte att utmärka sig genom vältalighet, utan genom sina 

ords visdom och enkelhet, men framför allt genom sanningshalten i sina verk och rättfärdigheten i sina 

liv. 

Kom ihåg att jag inte behövde ett vackert yttre sätt att tala på jorden för att fånga massornas hjärtan, 

utan att jag visste hur jag skulle nå dem genom kärlek, sanning, helande kraft och visdom. Detta är det 

exempel som ni bör ta till er och följa enligt min vilja. 

Jag vill inte heller att ni begränsar er religiösa praktik till materiella gudstjänstlokaler, för då fängslar 

ni er själ och låter den inte sprida sina vingar för att erövra evigheten. 

Det altare som jag låter er fira på är ett liv utan begränsningar, bortom alla samfund, kyrkor och 

sekter, eftersom det är grundat på det andliga, det eviga, det gudomliga. (194, 24-28) 

Jag har tillåtit religioner att existera på jorden som är vägar för själen som leder till Gud. Varje religion 

som lär ut godhet och kärlek och lovordar barmhärtighet är god eftersom den innehåller ljus och sanning. 

När människor förtvinar i dem och förvandlar det som ursprungligen var bra till dåligt, går vägen förlorad 

under materialism och synd. 

Därför visar jag er nu på nytt min sanning, som är vägen, livets väsen och lagen, så att ni kan söka 

denna lag, som är fyren och ledstjärnan, bortom former och riter, bortom allt mänskligt. Den som söker 

mig på detta sätt kommer att vara en spiritualist. (197, 10-11) 

Religionerna kommer att förenas när människans anda höjer sig över materialism, traditioner, 

fördomar och fanatism. Då kommer människorna att ha förenats andligt i en enda gudstjänst: godhet av 

kärlek till Gud och sin nästa. När detta sker kommer mänskligheten att gå in i en period av fulländning. 

Därför kräver jag av er att ni visar mitt arbete genom ett gott och upprätt beteende. 

Var inte ledsen över att du inte kommer att leva för att se förverkligandet av allt detta. Men du 

kommer i alla fall att ha tillfredsställelsen av att ha bidragit med din säd till upprättandet av fredsriket ─ 

en säd som kommer att bära frukt i kommande generationers hjärtan. (187, 43) 

Jag har sagt er att tiden kommer när ljuset kommer att synas på alla platser, i alla länder och på alla 

kontinenter. Detta ljus kommer att lysa i enlighet med människans andliga utbildning. Men genom 

samma sak kommer en ny och mer exakt uppfattning om skapelsen att skapas, ett nytt koncept för 

andlighet. På så sätt börjar ett nytt stadium av andlig utveckling. (200, 41) 
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Instruktion 175 
1 Ljuset från min Ande har kommit för att avslöja för er alla de gåvor som vilar i er varelse ─ allt 

som ni har burit inom er från ert ursprung, utan att veta om det. Jag har låtit er veta att det nu är dags 

för er att verkligen känna er själva, att upptäcka er själva och att veta vad ert arv är så att ni kan bli 

andligt stora. 

2 Ibland har jag gett er uppenbarelser: Först var det lagen, sedan min undervisning och slutligen 

den fulla kunskapen om ditt andliga uppdrag. 

3 Du säger att jag har varit med män tre gånger, men det är sant att jag alltid har varit med dig. Jag 

är den Fader som i första gången uppenbarade sin lag om rättfärdighet för människorna, som i andra 

gången lät sitt "ord" bli människa i Jesus, sin son, och som nu gör sig själv andligt känd för världen. På så 

sätt har jag gett er en gudomlig liknelse genom tiderna, vars innebörd talar till er om er andliga 

utveckling och låter er veta att han som alltid har talat till er har varit en Gud, en Ande och en Fader. 

4 Du frågar mig vad jag vill uppnå när jag uppenbarar mig andligt för mänskligheten i denna tid? Till 

detta svarar jag dig: Det jag söker är ert uppvaknande till Ljuset, er förandligande och er förening, 

eftersom ni alltid har varit splittrade. För medan vissa har sökt efter andens skatter, har andra ägnat sig 

åt att älska världens rikedomar ─ andlighet och materialism i ständig kamp; andliga och materialistiska 

som aldrig har kunnat förstå varandra. 

5 Kom ihåg: När Israel förväntade sig Messias och fick honom framför sina ögon, delade de sig i 

troende och förnekare av min sanning. Förklaringen är enkel: de troende var de som väntade på mig med 

anden och de förnekande var de som väntade på mig med "köttets" sinnen. 

6 Dessa två krafter måste konfrontera varandra igen tills sanningen kommer fram ur denna kamp. 

Kampen kommer att bli hård, för ju mer tiden går, desto mer älskar människorna det jordiska, eftersom 

deras vetenskap och upptäckter ger dem känslan av att leva i ett eget rike, i en värld som de själva har 

skapat. 

7 Dagens människor har utvidgat sina inflytelsesfärer, de dominerar och korsar hela jorden. Det 

finns inga okända kontinenter, länder eller hav längre. De har skapat vägar på land, till havs och i luften. 

Men de nöjer sig inte med vad de har i arv på sin planet, utan utforskar och söker sig fram till himlavalvet 

och längtar efter ännu större domäner. 

8 Jag välsignar mina barns önskan om kunskap, och deras strävan efter att bli kloka, stora och 

starka får mitt odelade godkännande. Men vad min rättvisa inte godkänner är den fåfänga som deras 

ambitiösa mål ofta bygger på, eller det själviska syfte som de ibland har. 

9 Jag hindrar inte människor från att öka sin kunskap och jag döljer inte heller vetenskapens ljus för 

dem. 

När jag placerade det mänskliga fröet i jorden och sa åt det att växa och föröka sig, sa jag också åt det 

att underkasta sig jorden, det vill säga att bland alla varelser som skulle omge den skulle människan vara 

den medvetna varelse som kände till mänskliga lagar och gudomlig rättvisa och som odlade dygder, och 

kring vilken alla varelser och element skulle kretsa harmoniskt. 

10 Hur långt ifrån harmoni har människan inte levt sedan hon började sin vandring på jorden! Hans 

ständiga fall, den outtömliga bägaren av lidande som han har utstått och hans brist på frid vittnar om 

detta. 

11 Jag ger er nu den nya lektionen som gäller för alla människor. Alla har inte bett i väntan på min 

ankomst, men smärtan har hållit dem vakna och beredda att ta emot mig. 

Mänskligheten har redan fått den erfarenhet som Israels folk har lämnat efter sig sedan den andra 

epoken, så att ingen kan ha för avsikt att misstro den gudomliga rättvisan. Vet ni inte att profetians, den 

gudomliga vetenskapens och den andliga kraftens gåvor gavs till de "andligt fattiga" som längtade efter 

Herrens ankomst för att få hoppets och kunskapens ljus från honom? 

Om du frågar mig var dessa själar befinner sig, kommer jag att berätta att de nu bor i hem där alla de 

fantastiska saker som finns på den här planeten för deras ögon framstår som vanligt jordstoft. Men om 
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du frågar mig vad som hände med dem som inte tog emot något från mitt rike eftersom mitt ord och 

mina löften verkade fattiga för dem, ska jag säga dig att de är bland dem som inkarnerar och reinkarnerar 

tills deras själ har utvecklats fullt ut. För de krävde guld och makt, och för sin andliga gottgörelse fick de 

med rätta världen med dess tvivelaktiga rikedomar och falska makt. De drabbades av den gudomliga 

rättvisan, men kastades aldrig ut från den frälsningsväg som leder till sanningens rike. 

Därför kommer jag i dag, när jag skickar er min Andes ljus i överflöd, att söka dem outtröttligt för att 

få dem att förstå att det nu är nog med den prövningstid som tilldelats dem, och för att få dem att förstå 

att det nu är den tredje tiden, just den tid då tidsåldrarna tar slut, som jag talade om när det gällde 

domen över det judiska folket. 

12 Ni har alla ett "möte" med mig och ni måste samlas för att höra mig, för ni måste alla höra mig. 

13 Allt kommer att läggas på min rättvisas våg, där alla verk som inte har dömts kommer att vägas. 

Min närvaro och min makt kommer att kännas som aldrig tidigare. För efter kaoset kommer allt att 

återgå till den rätta vägen. 

14 Be och vakta oavbrutet så att ni inte blir överraskade, o folk. Men sannerligen säger jag er att om 

ni vakar och ber för världen kommer det att finnas en osynlig mantel som skyddar er eftersom ni har 

älskat era medmänniskor och känt deras smärta som er egen. 

15 Jag säger er återigen att jag kommer att göra min närvaro, min makt och min rättvisa kännbar. 

Om jag har tillåtit människan att i sin ondska profanera allt som är heligt i sitt liv, kommer jag att sätta en 

gräns för hennes fördärv. Om jag har låtit honom vandra längs sin fria vilja, kommer jag att bevisa för 

honom att allt som rör honom har en "hittills och inte längre". Om jag har låtit honom leva ut sin strävan 

efter makt och storhet i världen, kommer jag att stoppa honom och få honom att begrunda sitt arbete 

genom sitt samvete så att han kan besvara mina frågor. 

16 Jag har låtit smärta, förstörelse och död göra sig påminda i era liv, så att dessa frukter, som är så 

bittra, kan få er att förstå vilket slags träd ni har odlat. Men jag kommer också att få smärtan att 

försvinna och låta själen komma till vila och kontemplation, för från den kommer en hymn av kärlek till 

sin Skapare att stiga upp. 

Det har sagts och även skrivits ner att den dagen kommer när människorna har klätt sina andar i 

upphöjelsens vita klädsel, när de älskar varandra. 

17 Alla kommer att bli frälsta, alla kommer att bli förlåtna, alla kommer att bli tröstade. Var finns då 

döden, var finns den eviga fördömelsen och helvetet utan slut? 

18 Jag skapade varken död eller helvete, för när min ande tänkte på att skapa, kände jag bara kärlek, 

och från min livmoder kom bara liv. Om döden och helvetet existerade måste de vara mänskliga verk, 

eftersom de skulle vara eländiga, och ni vet redan att inget mänskligt är evigt. 

19 Sannerligen säger jag er att i de ögonblick då Mitt Ord hörs genom röstbäraren, darrar inte bara 

detta folks ande, utan även alla de varelser som är i lika stort behov av det gudomliga ljuset i den 

"andliga dalen". 

20 Ljudet av det mänskliga ordet når inte fram till dem, men meningen och inspirationen i mina 

budskap gör det, eftersom min röst är universell och dess eko når alla världar och hem där ett Guds barn 

bor. 

21 Jag sänder en stråle av mitt ljus till varje värld. Till er har jag sänt detta ljus i form av mänskliga 

ord, till andra hem når det genom inspiration. 

22 I ljuset av denna gudomliga stråle kommer alla själar nu att förenas och göra den till en 

himmelstig som kommer att leda dem till det andliga rike som utlovats till er alla som är en andlig 

partikel av min gudomlighet. 

23 Föreställ er jublet hos alla de varelser som hade materiella relationer med er på jorden och som 

nu lever utanför er värld när de får veta att den röst de hör också hörs på jorden. De har inte vänt sig 

bort från er, de glömmer er inte och de avstår inte heller från att be om dem som stannade kvar några 

ögonblick längre i jorddalen. Deras smekningar och välsignelser är alltid med dig. 
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24 Där bor de som var dina föräldrar, barn, syskon, makar, vänner eller välgörare, som nu helt enkelt 

är dina bröder och systrar som andevarelser. Men deras kärlek till dig är densamma eller till och med 

större, liksom deras kraft att hjälpa och skydda dig. 

25 Be för dem, folk, sluta inte att älska och minnas dem, för ert minne och era böner är en ljuvlig 

tröst i deras kamp. Föreställ dig aldrig att de är förvirrade eller lever i mörker, för det skulle vara som om 

du kände dig bemyndigad att döma dem. Om människorna här på jorden i allmänhet är alltför 

ofullkomliga och orättvisa för att kunna döma sina grannar rätt ─ hur skulle de då kunna döma någon 

andevarelse? 

26 Jag säger er återigen att det bara är upp till er att hjälpa dem i världen genom era böner och goda 

gärningar. 

27 Känn inget behov av att de ska manifestera sig i era liv på något materiellt sätt, vare sig genom att 

använda en hjärna eller på något annat sätt, för ni skulle därmed förneka den andlighet som jag har lärt 

er. Du behöver inte heller ha en särskild dag på året för att åberopa den. Tänk på att det andliga lever 

långt från den jordiska tiden och att därför varje ögonblick kan vara lämpligt för att närma sig dem 

genom andlig bön. 

28 Hur många av de varelser som ni ofta har trott att de lider av svårigheter är inte just de som har 

kämpat för att föra er närmare denna väg till Ljuset, som de själva inte kunde finna när de var på jorden. 

Gråt därför inte över dem och sörj inte heller över att de har gått bort till den "andliga dalen". De "dog" 

inte, de föregick bara med några ögonblick den tid då du måste gå. Det är så som jag har bestämt, så att 

de skulle bereda vägen för er. 

29 Måste jag verkligen säga till er att ni inte har något att göra på kyrkogårdarna och att de tårar ni 

fäller över gravarna är tårar av okunnighet, materialisering och envishet? 

30 Själarna hos dem som ni gråter över lever, men ni envisas med att tro att de är döda i den kropp 

som försvann under jorden. Ni betraktar dem som förlorade, medan de väntar på er full av kärlek för att 

vittna om sanningen och livet. Du tror att de är avlägsna eller okänsliga och döva för dina strider och 

svårigheter, och du vet inte hur många stenar de tar bort från din väg och hur många faror de räddar dig 

från. 

31 Okunskap gör att ni är ovänliga och till och med grymma mot er själva och andra, även om jag 

måste säga er: Vem kan fortfarande vara okunnig efter att ha hört någon av mina 

undervisningsföreläsningar? 

32 Mitt ord är den ljusstråle som måste omfamna er alla så att ni kan förbli sammansmälta i min 

kärleks eld. Om ni efter att ha hört det tror det och omsätter det i praktiken, kommer ni från och med det 

ögonblicket att förenas med alla som älskar mig, tror mig och förhärligar mig. 

33 Jag har i mina läror berättat för er att det jordiska livet är själens väg av lidande, och att slutet på 

dess existens på jorden är dess Golgata, så att ni kan försöka följa mig genom att ta mina exemplariska 

gärningar som förebild. 

34 Välsignade är de själar som med tro och dygd når toppen, för i det ögonblick de lämnar kroppen 

kommer de att uppleva Faderns smekning som en belöning för sin styrka och sin kärlek. Det är de som 

går in i evigheten utan att snubbla. 

35 Mitt ord vid den här tiden kommer att hjälpa människor att förstå innebörden av min lag och min 

undervisning. Det erkännande som mänskligheten kan ge dem kommer inte att ge dem lycka, hjärtats 

salighet och själens frid. För själen kan bara finna fullkomlig lycka i det hemland som den tillhör. 

Hur många möjligheter har du inte att vara god och nyttig för din nästa! Varje hem är ett lämpligt fält 

för att så min säd. Varje stad och varje nation är som en jord som törstar efter kärlek och barmhärtighet, 

och jag ska göra er till såare, så att ni kan vattna världen med kärlek och tröst och så den med fred. 

36 Verk, ord och böner är de medel som du kan och bör använda för att uppfylla uppdraget att tjäna 

och älska dina medmänniskor. 
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37 Jag har lärt er den perfekta bönen, som är andens sanna språk och som för människan i direkt 

kontakt med mig. 

38 Jag har gett er Ordets gåva, som är ett uttryck för det ljus som finns i anden och den kärlek som 

förenar hjärtat. 

39 Människor som lyssnar till mig: säg inte att jag kräver för mycket av er, för jag vet bättre än ni vad 

ni är kapabla till. Idag känner du dig svag, klumpig, oförmögen och ovärdig eftersom du undersöker ditt 

inre och upptäcker många svagheter, många brister som inte får dig att känna den främmande smärtan. 

Men jag kommer att läka er först, få er att känna min frid för att stärka era hjärtan och bana vägen. Då 

kommer du inte längre att känna rädsla, tvivla eller känna dig oförmögen. 

40 Det är därför jag har gett er tid att höra mig och gradvis stärka er i mitt ord, utan att skicka er ut i 

de vidsträckta länderna för att utföra ert uppdrag. Men när din ande är mättad med mitt väsen kommer 

den inte att vänta på bevis eller tecken för att ge sig iväg, för den kommer att få inspiration om vad den 

ska göra. 

41 Be, folk, och när ni ber ska jag sända min frid över alla jordens folk, jag ska välsigna era hem och 

lysa upp era vägar. 

42 Jag kommer att ge dig bevis för att allt jag har lovat dig är sant. Vilket bevis kommer det att vara? 

Att ni kommer att få se något som ni länge har hoppats på, något som för vissa är omöjligt att uppnå. För 

vissa kommer det som jag har beviljat snart att ske, för andra låter jag dem vänta. Men sannerligen, jag 

säger er, det kommer inte att finnas någon som inte tar emot mitt bevis på kärlek. När denna nåd når var 

och en av er kommer ni att minnas mitt ord och er tro kommer att öka. 

43 Förtvivla inte, fäll inga tårar, utan vet hur du ska vänta på den timmen medan du lever och ber 

och vakar enligt min undervisning. 

44 Ser ni hur ni i de stunder då ni lyfter upp er själ glömmer era lidanden och fylls av min frid? Se till 

att du alltid är med mig, följ min undervisning och du kommer att se min frid och mitt ljus segra över dina 

ödesvindar och svårigheter. 

45 Förstå att era lidanden inte är onödiga, att ni har till uppgift att kontrollera er själva andligt och 

fysiskt så att ni kan tillhöra antalet av mina såddare. 

46 De som ger tröst åt människor, som lyfter upp dem som fallit, som ger styrka åt de svaga, måste 

ha blivit upplysta av erfarenhetens ljus och blivit starka i kamp och prövningar. De får inte låta sig 

skrämmas av någon bild av smärta, de får inte darra inför någon annans olycka, de får inte rygga tillbaka 

för någon smärta när deras medmänniskors händer sträcker ut sig mot dem i en önskan om 

barmhärtighet. 

47 Där, bland dem som har förhärdat sig i last och smärta, kommer du att se många som stiger upp 

till ljuset i en önskan om förnyelse och förandligande. Men för att den inspirationen ska nå dem måste du 

sätta ett verkligt bevis på broderskap i deras hjärtan, en handling som är den ljusstråle som lyser upp 

dessa människors mörker. 

48 Förstå därför att den smärta som har följt dig i många former har varit den mejsel som har format 

din själ inåt för att du ska kunna utföra ett känsligt uppdrag. 

49 Den undervisning som jag har gett er i denna tredje tidsålder är ett nytt testamente, som kommer 

att förenas med de tidigare testamenten; ─ för dessa tre utgör en enda uppenbarelse. 

50 Mitt ljus kommer att lysa upp sinnena hos dem som är ämnade att samla alla mina läror i en enda 

bok. 

51 Mina andliga tjänare kommer att vägleda mina utvaldas hand så att det inte finns något fel i 

boken. 

52 De dispyter som har funnits i denna trosgemenskap, deras diskussioner och 

meningsskiljaktigheter kommer att försvinna när ni fördjupar er i studiet av denna bok och förstår 

sanningen i mitt arbete. 
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53 Idag är ni ännu inte medvetna om vilka konsekvenser er splittring kommer att få för er. Men jag 

säger er att ni kommer att gråta över det i morgon. Hur många gånger har jag inte bett er att förena era 

tankar, handlingar och själar, men lika ofta har ni inte lyssnat på mina gudomliga råd! 

54 Jag har inspirerat er att bilda ett folk och har gett er namnet "det nya Israel". Jag har gett er olika 

uppgifter och uppdrag så att ni kan få allt det som behövs på er resa genom livet och i era strider, som 

det hände med Israel under den första eran när de vandrade genom öknen i jakt på det utlovade landet. 

Men ni har ännu inte försökt förstå mina order, och ni har inte heller velat ta hänsyn till det exempel på 

enhet som detta folk lämnade i skrift - ett outplånligt exempel, för det var deras harmoni och 

sammanhållning som gjorde att de kunde övervinna de motgångar som de mötte på vägen. 

55 Ett nytt "löftesland" väntar på dig, men du är fortfarande långt därifrån. Ni vandrar fortfarande 

genom den stora öknen, men ni har lämnat Faraos slaveri bakom er och har redan fått lagen. Ändå har ni 

inte helt övergivit avgudadyrkan och utan att vara medvetna om det dyrkar ni guldkalven. 

56 Du måste först möta prövningar, motstånd och förföljelser så att du kan vakna upp ur din 

slummer. Först då kommer ni att vara utrustade för att utföra mina order och vara ivriga att vakta det 

arbete som jag har uppenbarat för er, precis som israeliterna skapade tabernaklet och förbundsarken för 

att bevara lagen, för prövningarna hade väckt dem till ljuset. 

57 Din själ skall vara ditt tabernakel och Anden din förbundsark. Där skall min lag lysa upp vägen för 

Herrens folk. 

58 Under denna tid har ingen människa framträtt som likt Moses går inför detta folk och stärker 

deras tro genom mirakel. Men med lite förberedelser kan du känna Elias andliga närvaro, som vägleder 

dig, uppmuntrar dig och inspirerar dig på denna vandring. 

59 De skaror som lyssnar till mig fäller nu tårar. Jag är den enda som känner till orsaken till deras 

klagan, jag är den enda som känner till alla hinder och svårigheter som de har stött på på sin väg och som 

stoppar dem. 

60 Stå fast, folkmassor, var trogna mot mig och ni kommer att se hindren falla. Be och arbeta med 

allt större sanning, uppriktighet och perfektion, så att ni i utförandet av ert uppdrag kan finna den tröst 

och styrka som behövs för att uthärda livets växlingar. Om du lever på detta sätt kommer du när du 

minst anar det att se att vägen är klar och att stötestenarna är borta. 

61 Ni är mina åkrar, där vetet och ogräset växer sida vid sida. Mördarens timme är ännu inte inne, 

men när den kommer skall var och en av er dömas för sina gärningar. Då kommer jag att lämna de goda 

lärjungarna på jorden och ta bort dem från denna värld som inte har burit enhetens och förandlighetens 

frukter. 

62 Titta och var uppmärksam på mitt ord. Var inte självrättfärdiga för att ni har fått mina mycket 

stora uppdrag och uppdrag och tro att min dom aldrig kan nå er. 

Kom ihåg David och Salomo som, trots att de var stora i sitt folks ögon, somnade in i sin storhet, bröt 

mot lagen och såg min gudomliga rättvisa, obönhörlig och klok, komma över dem när de trodde att 

eftersom de var så älskade av Fadern skulle de aldrig bli drabbade av honom. 

63 Tänk, o folk, på de nya generationerna, tänk på era barn, som patriarkerna gjorde när de 

förberedde sina nationer för att ta emot Messias' ankomst. 

64 Be för efterkommande, förbered vägen för dem med omsorg och kärlek. Förstå att de har ännu 

högre uppdrag att uppfylla än du och att det är bra om de hittar en stig av spiritualisering att följa. 

65 Vad kommer detta spår att bestå av? I ditt liv, i dina verk. 

66 Varje själ har en stor skuld till sin far. Min kärlek till er och Min rättvisa har erbjudit er en ny 

möjlighet på jorden att rättfärdiga er inför Mig, att göra andlig gottgörelse och att rena er så att ni kan gå 

vidare till nästa hem. 

67 O välsignade Tredje tid, du är den som ger allt det som världen behöver för att rädda sig själv från 

sitt slaveri. Saliga är de som använder ditt ljus, för de kommer att finna frälsning. 
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68 Under hela din andliga livsresa har jag väglett dig, prövat dig och förberett dig för den här tidens 

uppenbarelse. Det är inte folket som kommer att föda den nya nationen Israel: Det är jag som formar 

den, renar den, lyfter upp den och sänder den ut i världen för att fullfölja sitt uppdrag. 

När detta folk växer och förbereder sig kommer jag att jämna ut vägarna, öppna dörrarna och 

undanröja hindren så att de kan gå framåt. Jag gjorde samma sak med Israel när jag räddade dem från 

Egypten och ledde dem över havet och genom öknen. 

69 Detta folk har till uppgift att andligt väcka mänskligheten. Men när det har uppfyllt detta och 

folket blir medvetet om den tid de lever i, kommer du att få fram en önskan om ljus ur deras hjärtan och 

ett ideal om den 

Vi kommer att få se en uppåtgående utveckling som kommer att skaka om människans liv i dess 

grundvalar och förändra världen. 

70 Samvetet kommer att höras och lydas, Andens rop kommer att förstås, andliga behov kommer att 

beaktas och respekteras, och överallt kommer den brinnande längtan efter att lära känna Gud, känna 

honom, komma närmare honom och sprida hans sanning att lysa fram. 

71 Dessa profetior kommer att förverkligas bland människorna när den andliga hungern och törsten 

har fört dem till gränsen för deras motståndskraft, när de med ödmjuk stolthet bekänner sin skuld inför 

sin Herre, när de stiger ner från sina troner, sina domarstolar och hedersplatser, varifrån de har försökt 

ignorera mig, varifrån de har dömt och förnekat mig, och när de ångrar sina fel kommer de att vända sina 

ögon mot mig och tala till mig som barn ─ till en Fader som har väntat på dem i århundraden. 

72 Hur lågt har inte människan sjunkit ner i sin materialism, så att hon till slut förnekade honom som 

skapade allt! Hur kan människans sinne mörkna så mycket? Hur kan er vetenskap förneka mig och 

vanhelga livet och naturen så som den har gjort? 

73 I varje verk som er vetenskap upptäcker är jag närvarande; i varje verk uppenbaras min lag och 

min röst hörs. Hur kommer det sig att dessa människor inte känner, inte ser och inte heller hör? Är det 

ett tecken på framsteg och civilisation att förneka min existens, min kärlek och min rättvisa? Då är du 

inte mer avancerad än de primitiva människorna, som visste hur de i varje kraft och mirakel i naturen 

kunde upptäcka att det var ett gudomligt, överlägset, klokt, rättvist och mäktigt väsen som var verksamt, 

och som de tillskrev allt det goda i allt som existerar och därför dyrkade det. 

74 Med hjälp av en växande intelligens försökte de förstå vad deras fysiska sinnen uppfattade. Vilken 

perfekt tillbedjan kunde de erbjuda mig? Hur skulle de kunna förstå sanningen? Ändå accepterade jag 

deras underverk, deras trohet och deras dyrkan som de första frukterna på ett stort fält som min Ande 

måste odla genom tiderna. 

75 Från då till nu ─ hur många läror har jag inte gett mänskligheten och hur många uppenbarelser 

har jag inte gett den! Och ändå ─ trots att denna mänsklighet redan borde ha nått toppen av förståelse 

och dess religionsutövning borde vara perfekt, har dess själviska, stolta och omänskliga vetenskap pustat 

upp sig själv för att förneka mig, och de existerande religiösa kulterna lever i rutinernas och 

traditionernas slummer. 

76 Jag har gett er viljans frihet som gåva och ni har respekterat denna välsignade frihet som jag har 

gett mina barn. Men jag har också placerat samvetets gudomliga ljus i din varelse så att du, vägledd av 

det, ska styra dina förmågor i rätt riktning. Men jag säger er att i kampen mellan själen och materien har 

själen lidit ett nederlag, ett smärtsamt fall som har avlägsnat den mer och mer från sanningens källa. 

77 Men hennes nederlag är inte slutgiltigt, det är bara tillfälligt, för hon kommer att stiga upp ur 

avgrundens djup när hon inte längre kan uthärda sin hunger, sin törst, sin nakenhet och sitt mörker. För 

smärtan kommer att bli hennes räddning, och genom att lyssna till sitt samvetes röst kommer hon att 

resa sig stark och strålande, eldig och inspirerad, och hon kommer att använda sina gåvor igen, men inte 

längre med den där friheten att använda dem på gott och ont, utan genom att ägna dem enbart åt att 

uppfylla de gudomliga lagarna, vilket är den bästa tillbedjan som du kan erbjuda din Fader som älskar dig 

så mycket. 
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Min frid vare med er! 
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Instruktion 176 
1 Var stark mot världens och köttets frestelser. Närhelst en prövning orsakar dig smärta, kom ihåg 

mina lärdomar från den andra eran och följ mitt exempel. 

2 Ni frågar mig hur det var möjligt att Jesus berördes av världens frestelser? Till detta svarar jag er 

att det inte var oansenliga frestelser som drabbade er Mästares hjärta. 

3 Den kropp han hade i världen var mänsklig och kännande, han var det verktyg som min Ande 

använde för att föra ut mina läror till mänskligheten. Han kände till den prövning som väntade honom 

eftersom min Ande avslöjade den för honom, och den materiella sidan av varelsen led den smärta som 

väntade den. 

4 Jag ville att kroppen skulle ge dig dessa tecken på mänsklighet så att du skulle bli övertygad om 

att min smärta var verklig och att mitt offer som människa var sant. 

5 Om det inte hade varit så skulle mitt offer inte ha haft något värde i människornas ögon. Det är 

därför Jesus tre gånger kallade på kraften i min Ande, som gav honom kraft att segra i den svåra 

prövningen: Första gången var i öknen, andra gången i olivträdgården och tredje gången på korset. 

6 Det var nödvändigt att jag blev en människa och gav er Min 

kropp och mitt blod, så att den smärta som människorna skulle tillfoga den skulle få verkan i den 

kroppen. Om jag hade kommit i andevärlden, vilken uppoffring skulle jag ha gjort för er? Vad skulle jag ha 

avstått från och vilken smärta skulle du ha fått mig att känna? 

7 Den gudomliga anden är odödlig, den känner ingen fysisk smärta. Men köttet är känsligt för 

smärta, det är begränsat i sin förmåga, det är dödligt av naturen. Därför valde jag det sättet att 

uppenbara mig för världen och erbjuda den mitt verkliga offer för att visa er vägen till er frälsning. 

8 Håll den Passionen i minnet så länge ni är syndare, och kom ihåg det Blodet så att ni kan rena er i 

ånger för era överträdelser och försöka följa mig i det exempel på gränslös kärlek som jag gav er. 

9 Så länge du är människa, tänk på mig på korset ─ förlåta mina bödlar, välsigna och bota dem, så 

att du under din svåra resa genom livet också kan välsigna dem som sårar dig och göra allt möjligt gott 

mot dem som har gjort dig ont. Den som agerar på detta sätt är min lärjunge, och jag säger honom i 

sanning att hans smärta alltid kommer att vara kort, eftersom jag kommer att låta honom känna min 

styrka i de ögonblick då han prövas. 

10 Mycket få är de som strävar efter att undervisa sina bröder och systrar genom mästarens 

exempel. I detta samfund, liksom i de flesta religiösa samfund, ges undervisning genom ord som inte har 

någon kraft eftersom de saknar bekräftelse genom gärningar och exempel på kärlek. 

11 Nu har du möjlighet att höra tolkningen av min lära, som gradvis kommer att slipa ditt hjärta tills 

det är redo att utföra det uppdrag som jag har anförtrott din ande. 

12 Var inte rädda för att följa mina steg, för jag kommer inte att be någon annan att göra detsamma 

i mitt offer. Jag måste också berätta för er att den kroppen ensam tömde den bägare som Min Ande gav 

den ─ en annan människa skulle inte ha druckit den. För min kropp fick liv och stärktes i dygden och 

renheten hos henne som erbjöd sitt livmoderliv för att ta emot den: Mary. 

13 Meditera, människor, och dra nytta av den välsignade tystnad som ni träder in i när ni hör min 

undervisning. I sanning säger jag er att i dessa stunder av kontemplation och andlighet kommer mitt frö 

att gro i era hjärtan. 

14 Ni uppnår enhet och fred i era hjärtan denna dag, för att visa er inför mig som en enda varelse, 

medveten om den händelse som den bevittnar när den hör mitt ord genom en röstbärare. Och jag tar 

emot din ande. Allt som ni ger mig rent och enkelt i er bön och i era gudstjänsthandlingar accepterar jag 

som barnens rättvisa hyllning till sin himmelske Fader. 

15 Den mest brådskande begäran ni gör är att det ska bli fred i denna värld, att det patriarkala livet 

från andra tider ska återvända till folket, men jag säger er att den freden inte kommer att återvända 

förrän ni, mina nya lärjungar, har lagt grunden för en ny värld, för vilken jag utbildar er. 
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16 Om ni ser en broder i varje granne, om ni överger deras olika bedömningar och älskar mig i dem, 

kommer ni att se en ny tid gryda. Livet kommer då att vara lugnt för människan, och jag kommer att 

erkännas och älskas som Fader. 

17 Mitt ord i denna tid är detsamma som jag gav er i Jesus. Det är samma kristallklara ström som 

uppfriskade era själar när ni följde mig genom Palestinas landskap. Dess väsen är känt för dig, du kommer 

aldrig att kunna förväxla dess "smak" eftersom dess gudomliga sigill har förblivit inpräntat i din ande. Och 

nu när jag har kommit ner för att göra mig känd genom dessa män och kvinnor, och ni hör ordet som 

kommer från deras läppar, inser ni att det bara kan komma från mig, och ni frågar mig varför jag inte 

valde en annan form för att föra fram mitt budskap till mänskligheten i denna tid. 

18 Ni säger till mig att det inte finns några män med oantastlig dygd bland er som är kapabla att 

tjäna mig. Det finns ingen Moses, inga profeter från den första eran, ingen Petrus och ingen Johannes. 

Men sannerligen säger jag er att jag i alla tider har sänt dygdiga andar, och bland dem finns de som har 

tjänat mig i ödmjukhet. Älska och stöd dem, för deras uppgift är mycket stor. Jag har hållit deras sinnen 

och hjärtan som en ren källa, och ofta har smärta varit det bästa sättet att rena dem. Deras liv liknar de 

liv som mina sändebud från andra tider har levt. Jag välsignar dem. Välsignade är de som har följt mig på 

detta sätt och som har känt den fulla innebörden av den tjänst som jag har gett dem. 

19 Jag bjuder in er att komma in i mitt rike, älskat folk. På samma sätt kallar jag alla jordens nationer, 

utan att någon föredrar dem, men jag vet att inte alla kommer att höra mig. Mänskligheten har släckt sin 

lampa och vandrar i mörker. Men där endast förvirring uppfattas kommer en av Mina upplysta att dyka 

upp och sprida ljus i sin omgivning ─ en andlig vaktpost som vakar och väntar på Mitt tecken för att låta 

väckarklockan ljuda för att väcka och röra om sina medmänniskor. 

Låt kärleken från dessa sändebud bli ett fruktbart frö i era hjärtan. Missbedöma dem inte när de visar 

sig för er i materiell fattigdom, lyssna på dem, för de arbetar i mitt namn för att överföra en kraft till er 

som ni ännu inte känner till. De kommer att lära er den perfekta bönen, de kommer att befria er från 

materialismens band som ni är bundna till, för att ge er andlig frihet och så att ni kan stiga upp till mig. 

20 Ni som hör mig väntar ivrigt på att alla mina ord ska uppfyllas. Om du vill se mänskligheten 

förvandlas till mina lärjungar, be mig att få vara bland dem som jag sänder till andra länder med svåra 

uppdrag. Men sannerligen, jag säger er att ni måste träna er i förväg, för kampen som väntar er är stor. 

Men alla de sändebud som jag talar till er är inte bland er, och alla har inte heller hört mitt ord genom 

röstbärare. Många, många av dem kommer att tala intuitivt eftersom jag har förberett dem andligt. Jag 

har fördelat dem klokt så att mitt ljus kan nå alla era bröder och systrar. 

21 Hur kan ni tro att ─ när jag kom ner till er ─ jag skulle kunna försumma andra nationer, när ni alla 

är mina barn? Tror du att någon är avlägsen eller utanför mig, trots att min Ande är universell och 

omfattar allt skapat? Allt lever och livnär sig på mig. Det är därför som min universella stråle har sänkt sig 

över hela världen, och anden har tagit emot mitt inflytande i den här världen och i andra världar, för jag 

har kommit för att rädda alla mina barn. 

22 Jag vill inte att ni slösar bort den här tiden, att ni går genom världen utan att lämna ett spår på er 

livsväg, utan att ni är sanna vårdare av det frö som jag anförtror er och som ni kommer att fortsätta att 

sträva efter när ni lämnar den här världen tills ni får ert frö att blomma i era bröders och systrars själar. 

23 Jag vill inte binda dig till mina order; jag inspirerar dig bara att göra det, för jag kommer inte att 

acceptera någon annan uppfyllelse än den som föddes ur din medvetna och förberedda själ. Var fria 

inom ramen för mina lagar, men vänj er vid lydnad. Uppfyll de två lagar som styr människan, som är en i 

grunden, för båda kommer från mig. 

24 Be för alla varelser, längtar efter harmoni och förståelse från alla gentemot mig, och att din bön 

må stiga upp som en sång, som en jublande hymn som lyfter upp själarna och visar dem den väg genom 

vilken de kommer att nå målet för sitt öde. 

25 Min undervisning gör det möjligt för människan att utvecklas i alla aspekter av sitt väsen: den 

sensibiliserar och förädlar hjärtat, väcker och fördjupar sinnet och fulländar och upphöjer själen. 
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26 Gör en grundlig studie av min undervisning som gör det möjligt för dig att förstå det rätta sättet 

att praktisera mina läror, så att din utveckling blir harmonisk, så att du inte bara utvecklar intellektet 

utan att anstränga dig för de själsliga ideal som du ska stimulera. 

27 Alla dina förmågor kan i mitt ord finna den lysande väg på vilken de kan växa och fullända sig 

själva in i oändligheten. 

28 Jag har gett er tillräckligt med tid för att absorbera och förstå min undervisning. Under tiden är 

många av er som kom som barn nu ungdomar, precis som andra som kom som ungdomar nu är vuxna. 

Vissa har vuxit på vägen och är nu bland mina "arbetare", och andra har tagit sin sista andetag och har nu 

sin plats bland mina utvalda. 

29 Jag har gett detta folk tillräckligt med tid för att en fast och sann tro ska födas i dem och för att de 

i sin ande ska få en djup kunskap om mitt verk. Mitt ord förbereder dig för den tid då du inte längre 

kommer att höra denna röst och du måste koncentrera dig på det innersta av ditt hjärta för att känna 

min närvaro och få min inspiration. 

30 Min undervisning är skriven i ditt samvete; där finns den ark som bäst bevarar min lag, så att ─ 

när tiden går och de timmar av andlig uppfriskning som du tillbringade med din Mästare är avlägsna ─ 

kärnan i mitt ord vibrerar fullt av liv i din själ, genomsyrad av kärlek och visdom. 

31 I alla mina lektioner kommer du att upptäcka att jag ständigt uppmanar dig att uppnå andlighet 

eftersom det är det som ska utmärka dig på jorden. Utan förandligande kommer du inte att ge dina 

medmänniskor det vittnesbörd som du borde ge dem. 

32 Frukta inte den dag då jag skall fullborda mitt ord bland er. Mitt verk ska inte förgås, och din själ 

ska inte misströsta. I den andliga dalen håller jag redo några varelser som kommer att inkarneras på 

jorden för att bli guider och profeter för samhällena - ljusvarelser som kommer att lära er att ta ett steg 

framåt på den väg som markerats av Mitt Ord. 

33 Idag vill jag berätta för er att precis som ni här är beroende av ljusvarelser som kommer från den 

andliga världen för att hjälpa er på er väg, så finns det också andliga hem som är beroende av att några 

av er kommer till dem med budskapet om mina instruktioner. 

Ni vet inte vem av dem som hör mig i dessa ögonblick som snart måste ge sig av för att fullfölja ett 

andligt uppdrag. Detta är anledningen till att många hjärtan länge har behövt rena sig själva, och varför 

de för varje dag som går känner att deras själar blir mer och mer upplysta av ljuset från min undervisning. 

34 Jag vill att ni förenar er med de andliga värdarna så att ni genom er kärlek till alla era bröder och 

systrar kan arbeta för räddningen av alla varelser som vandrar utanför livets och sanningens väg. 

35 Behåll detta ord i din själ, som kan tjäna dig i dödens stund, när du lämnar denna tillvaro, som en 

förberedelse för att befria dig andligt. 

36 Förstå vilken vacker tid av uppenbarelser detta har varit, älskade människor ─ en tid av ljus som 

lyfter upp själar! Välsignade är de som förbereder sig, för ni får mitt ljus i överflöd. 

37 Men kom ihåg att det knappast ännu är början på en epok, att inte allt har uppenbarats för er 

som den här tiden innebär för människorna, och att ni inte heller har förstått allt som ni har fått. 

38 Dagar, år och århundraden kommer att passera under vilka mänskligheten kommer att bevittna 

underbara ljusbudskap och andliga uppenbarelser som dess ande aldrig har känt till. 

39 Dessa tider är redan på väg, och därför måste ni bereda vägen för dem som kommer att ta era 

platser. Du måste välsigna vägen med dina goda gärningar. Då har ni börjat bygga det sanna templet, 

som andra kommer att fortsätta av egen vilja, och senare kommer andra att komma för att fullborda det. 

40 Jag har sett dig kämpa med ditt kött för att få bukt med dess motsträvighet. Du har varit tvungen 

att utkämpa stora strider med ditt hjärta för att tvinga fram lydnad och underkastelse från honom. Hans 

natur gör uppror mot samvetets diktat, men om du framhärdar i bön, om du är uppmärksam, kommer du 

att göra honom till den bästa medarbetaren i andlig uppfyllelse. Denna kamp är en del av din försoning 

under denna tid. 

41 Alla dina egenskaper har funnits inom dig från det ögonblick då du skapades. Intelligens, 

känslighet och förnuft har upplyst din själ så att du kan utkämpa den sista striden. När du sedan har 
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triumferat över det onda och din själ är den pilot som styr köttet, kommer du att kunna gå ut till dina 

medmänniskor och ge dem ett lysande exempel på hur man uppnår själens utveckling. Utan att skryta 

om själens styrka och självkontroll ska du visa dina gärningar och de kommer att avslöja lydnad och 

uppmärksamhet på min lag. 

42 När ni inte längre hör Mitt Ord genom röstbärarna, och er själ känner en önskan att följa det som 

Jag lärde er vid denna tid, låt var och en av Mina lärjungar betrakta den grupp han tilldelats som sin egen 

familj och instruera och vägleda dem. 

Använd er alltid av barmhärtighet, korrigera med kärlek och visdom, gör en fredlig atmosfär som den 

ni har skapat i dag påtaglig, då kommer min Ande att vara påtagligt närvarande för att inspirera och 

välsigna alla. 

43 Fråga ingen varifrån han kommer eller varför han söker mig. Elia kommer att vägleda dem och 

hans tid har kommit. Redan nu förbereder jag dem som ska komma och välkomnar dem som tror på 

detta ord som jag har gett er genom den mänskliga förmågan att förstå. 

44 Jag undervisar er för att ni ska kunna vara jordens "smak", för att ni ska kunna förgylla 

människornas liv med den goda nyheten att Mästaren har återvänt till dem i denna sorgens tid och har 

lämnat sitt ord som ett arv för alla att äta och leva för evigt. 

45 Jag ger er inte i uppdrag att omvandla denna mänsklighet totalt. För mitt ord till era hjärtan med 

övertygelse och det kommer att göra underverk bland era medmänniskor. Hur mycket tröst kommer de 

inte att få under besöksdagarna om de vet hur de skall höra och tolka min undervisning! Och ni, hur ni 

kommer att längta efter de timmar som ni tillbringade med mig och under vilka ni absorberade den 

gudomliga essensen och kände er som små barn som fick ta emot all hans ömhet och kärlek från er 

Fader. 

46 Mänskligheten är idag ett fruktbart fält att arbeta på. Fälten är mycket breda och arbetarna få. 

Hur ska ni presentera denna generation för mig som omvänd till min lära om ni inte arbetar? Ni har bara 

en begränsad tid på er och mycket måste göras. Det är en lämplig tidpunkt. Återuppbygg de "tempel" 

som har rivits ner i hjärtan! Hjälp till att återuppbygga hemmen, predika andlighet på ditt sätt med 

tankar, ord och verk! 

47 Vakta så att dygden återvänder till människorna och att barnen blir ett starkt band mellan far och 

mor, att ungdomarna blir en stark grund för de nya generationerna, att make och hustru blir en avbild av 

Gud och hans skapelse och att alla, tillsammans med de skyddsänglar som hjälper er, bildar en perfekt 

harmoni med mig. 

48 Era böner når mig, det ljus som jag har spridit lyser upp er varelse. Alla dina verk finns med och 

du kan bedöma dina meriter. Den smärta ni nu upplever kommer att försvinna och fred kommer att lysa 

över hela världen. 

49 Be för de nationer som strider mot varandra i krig. Dela ditt bröd och dina kläder med 

behövande. Öppna era spannmålsmagasin och ge dem mat. Visa ert broderskap i denna stund av nöd för 

världen. Utöva aktiv välgörenhet mot de sjuka, förbered de själar som måste avgå för det hinsides, öka 

tron hos de drabbade, ge fred åt alla dina medmänniskor. Be om det och jag kommer att göra underverk 

bland mänskligheten. 

50 Din värld är full av slavar. Detta är anledningen till att det finns en djup längtan efter frihet i varje 

människa. Men ni får inte skylla detta på andens lagar eller de mänskliga lagarna, utan på er själva. Den 

sanna lagen, vare sig den är gudomlig eller mänsklig, måste vägleda, instruera och skydda, men får aldrig 

fängsla. 

51 Förstå att ni inte är fria i anden eftersom ─ långt ifrån den gudomliga essensen, lagen om kärlek 

till er Fader över allt skapat, om kärlek till varandra som bröder och systrar i Skaparen ─ ni har gjort er 

själva till slavar av religiös fanatism, avgudadyrkan och vidskepelse. 

52 Du är inte heller fri inom mänskliga lagar, eftersom dessa lagar, som borde skapa rättvisa mellan 

människor, påverkas av nationernas själviskhet, av orättvisor och lögner. 
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53 De styrande och de som har till uppgift att vägleda själar är också barn av min gudomlighet. De 

lagar som den ena och den andra tillämpar måste vara mänskliga. Och ändå, hur långt ifrån varandra går 

de och lever. 

54 När kommer mänskligheten att nå fram till att "ge Gud vad som är Guds och kejsaren vad som är 

kejsarens"? 

55 Medan en del nöjer sig med att bara leva upp till världens normer och struntar i varje gudomlig 

lag, strävar andra efter att höja själen längs de vägar som de olika religiösa samfunden har föreskrivit för 

dem, även om de i sina hjärtan gör uppror mot dem och undviker att underkasta sig jordens lagar. 

56 Sannerligen säger jag er att varken den ena eller den andra gör sin plikt. 

57 Se den kungliga stjärnan som dagligen går upp i öster, 

hur den lyser och värmer alla lika mycket, utan att gynna någon varelse? 

58 Sådan är Faderns kärlek till alla sina barn, och sådan bör er kärlek och er rättfärdighet vara, så att 

mina lagar kan tillämpas på människorna på detta sätt. 

59 Känner du inte igen den perfekta harmonin mellan det gudomliga och allt som ditt hjärta har 

skapat? Varför kan det då inte också råda fullkomlig harmoni mellan människor som är Guds barn? 

60 Lycklig är den som hör denna kallelse och känner igen den ljusa tid som han lever i, för han 

kommer att kunna gå vidare på vägen för själens uppåtgående utveckling. 

61 Ni är nu inne i de sista åren då ni kommer att höra mitt ord, som har varit som en gnista av min 

visdom i era liv. 

62 Denna instruktion kommer att förbli nedskriven i böcker och kommer tillsammans med de 

lärjungar som verkligen förbereder sig och bär en obrottslig tro i sina hjärtan att vara det levande 

vittnesbörd som jag lämnar ─ när min avgångstimme kommer ─ till dem som inte hörde mig under den 

här tredje eran. 

63 Saliga är de som är trogna trots prövningar, för de kommer att få visdom och frid. 

64 För att var och en skall kunna fullgöra den uppgift som han har fått måste ni förena er i en enda 

vilja, kasta av er köttets tröghet för andlig undervisning, inte längre rikta ert intresse enbart mot det som 

rör ert materiella liv, utan också tänka på er själ. 

65 Jag är det eviga livet; om du vill få det behöver du bara uppfylla min lag. 

66 Den hängivenhet som du har inom mitt "hinder" när du lyssnar till mina ord bör du också behålla 

efteråt, och i ditt liv bör det finnas ordning, respekt, disciplin och ödmjukhet. 

67 Jag upplyser din själ, ditt sinne och ditt hjärta, jag sätter ditt liv på rätt spår. 

68 Jag vill att min undervisning ska slå rot i era hjärtan så att ni inte glömmer den, för ni vet inte hur 

mycket ni kommer att sakna den i tider av kamp, och ni vet inte heller hur länge ni måste stanna på 

denna jord. Gör därför det goda på grundval av min undervisning, så att när Fadern kallar er, kommer 

denna kallelse inte att överraska er utan ni kommer att arbeta som goda arbetare. 

69 Sannerligen säger jag er att denna undervisning kommer att återställa moralen i den här världen, 

för den kommer att vara ett steg mot förandligande, för den kommer att väcka hjärtan till broderskap. 

70 För närvarande är jag fortfarande den missförstådda, för medan vanligt folk i sin okunnighet 

erbjuder mig fanatiska kulter, säger de som anses vara lärda eller mäktiga att de är tillräckliga för sig 

själva. 

71 Hur få följer mig! 

72 Älskade människor, låt mitt ord fortsätta att utrusta er. 

73 Jag ger ditt hjärta frid, ditt hem frid och din själ frihet i de stunder då kroppen överlämnar sig till 

sömnen. 

74 Behåll denna nåd och ta emot min välsignelse. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 177 
1 Mänskligheten, ni som i detta ögonblick representeras av denna församling som knäböjer 

ångerfull och rädd inför sin Herres närvaro: Med vad kan ni betala er kärleksskuld och verkligen behaga 

er Fader? 

2 Jag ska berätta hur du gör det: genom att kämpa för din frid och själsliga upplyftning. På så sätt 

kan ni tvätta bort era skuldkänslor och lyfta era själar. 

3 Jag ger dig en viss tid för att tillfredsställa din själs längtan. Den nya tidsåldern stiger upp framför 

dina ögon som en strålande dag full av löften och uppenbarelser. Med sitt ljus vill den säga till dig: 

Kämpa! Och i detta ord finns Faderns befallning. Kämpa för fred, för förnyelse, för spiritualiseringens 

seger. 

4 Jag präglar dessa ord på ditt samvete så att det upprepar dem för dig vid varje tillfälle. 

5 Inse att min kärlek är en stad som du måste ta. Det finns många hinder och många fiender som 

du måste besegra. De kommer att ge dig en kamp för att stoppa dig, men ett osynligt svärd gnistrar i dina 

händer om du vet hur du ska hantera det. Det är kärlekens svärd. 

Kämpa, segra med honom och tvivla inte, för till slut kommer du att se staden falla eftersom din 

kärlek har besegrat Fadern. 

6 Jag ville skapa en broderlig och gästvänlig familj bland er, så att de hemlösas "karavaner", som 

längtar efter fred och barmhärtighet, skulle komma in i era hem för att dela med sig av den kärlek som 

jag har placerat i er. Men era förberedelser var långsamma, ni dröjde, och de hemlösas karavaner 

stannade i öknen när de såg att stjärnan som ledde deras steg stannade upp på sin väg. Därför vill jag inte 

att människor ska finna er "sovande" eller syndande när ni är vakna, för då kommer ni inte att kunna 

bevittna min återkomst, utan ni kommer att ha förrått er Mästare. 

7 Jag ger er tid att ångra era överträdelser och bygga upp era liv igen. Låt familjefadern som har 

brutit mot sina plikter genom att överge sina egna gå ut och återställa hemmet. 

8 Låt dem som har anslutit sig till dem som har fallit i syndabocken resa sig upp och övervinna 

köttets svagheter, genom att använda sin andes vilja och styrka tills de blir helgjutna. Låt alla som tjänar 

detta arbete förenas i anda, älska varandra och stödja varandra. Då kommer stjärnan, som har stannat 

upp i sin bana och på så sätt fått "de stora karavanerna i öknen" att stanna upp, att fortsätta sin bana och 

visa dessa skaror av människor vägen som leder till fredens land. 

9 När de människor som kom hit på flykt undan krig, död och förstörelse, med minnen av hat och 

brott i sina hjärtan, kommer in i kretsen av ett samhälle där en helgedom av sann kärlek uppstår i varje 

hem, där min lags ljus lyser i varje äktenskap, där föräldrarna älskar sina barn, och barnen älskar och 

hedrar föräldrarna, där de små barnen leds med ömhet och visdom, och där de äldre respekteras ─ tror 

ni inte att de inför sådana tecken på vördnad för min lag kommer att erkänna att ett mirakel har skett i 

detta samhälle som bara kan tillskrivas Faderns barmhärtighet? 

10 O folk, ni har varit hårda och otacksamma fram till idag! Jag har inte krävt några offergåvor av er, 

och jag har inte heller begärt något omöjligt av er. Om det ibland verkar svårt för dig att följa min 

undervisning beror det på din brist på kärlek. För den som älskar finns det varken hinder, avgrunder eller 

omöjligheter, eftersom kärleken är den gudomliga kraft som besjälar allting, som rör allting. 

11 Kom in på mina fält, ni människohopar. Fältet väntar på att du ska ta emot fröet från din kärlek 

och senare belöna dina ansträngningar med den söta frukten som kommer fram ur dess sköte. 

12 Bind er hårt samman genom broderskapets band, för frestelsen ligger på lur för mitt folk, kriget 

närmar sig i önskan om en port där väktaren sover, så att pest, hunger och sjukdom kan tränga in i denna 

nations sköte med nya och okända kvaliteter. 

13 Jag har gett er jordisk vetenskap för att bekämpa dessa olyckor och för att eliminera dessa 

lidanden. Men jag har lärt er en högre vetenskap som alla fiender till ljuset, alla som förstör hälsa och 

fred, böjer sig för. Denna vetenskap är kärlekens kraft, som stärks i bönen. 

14 Fundera över dessa ord, o folk, och lyssna sedan på vad ert samvete råder er att göra. 



U 177 

20 

15 Min Ande sänder er sin frid, som ni inte alltid vet hur ni ska behålla. När kommer ni att lära er att 

bära Mig inom er utan att någon av era handlingar eller tankar stöter bort Mig? 

16 Låt ingen bli förvirrad när jag säger att jag vill att ni ska bära mig i ert hjärtas innersta, för jag vill 

att mitt ljus och min frid ska bo i er. 

17 Det är Min domsröst som i dag förkastar er brist på pliktuppfyllelse, er brist på kärlek till detta 

arbete som jag har anförtrott er och som är ert öde. Det är den gudomliga rösten som nu når er genom 

samvetet och får ert hjärta att darra när den frågar er: Vad har ni gjort med allt det som jag har avslöjat 

och lärt er under denna tredje tid? 

18 För ögonblicken är du medveten om det ansvar som din ande har fått. Men förståelsen är bara 

som en ljusstråle som tränger in i er för en kort stund, och sedan sjunker ni tillbaka till svaghet eftersom 

ni alltid tänker på er själva som omogna, sjuka och behövande, när ni i själva verket har en skatt av 

gudomliga gåvor inom räckhåll. 

19 Om du finner en förebråelse i mitt ord, är den född av kärlek. Ni ska inte kalla mig orättvis, för om 

jag verkligen var det, och om ni skulle möta "vrede" i mig, som ni brukar säga, skulle min rättvisa ha 

släckt er för länge sedan. Men jag förstör inte mina egna verk; jag placerar er på utvecklingens väg så att 

ni kan nå er fulländning på den. 

20 Jag säger er att den sanna uppfattningen om Gud ännu inte är känd på jorden, trots att jag har 

sänt Jesus så att ni kan lära känna mig genom honom. Förstå: Om jag visste att människan inte skulle bli 

frälst skulle jag inte komma till henne med den kärlek som jag alltid har sökt efter henne. Min närvaro 

bland er är det övertygande beviset på att ni kommer att komma till mig, för Fadern vet mycket väl alla 

sina barns framtid och öde. 

21 Jag kommer att se till att det ord som jag har gett er i denna tid skrivs ner med klarhet, så att 

mänskligheten i den boken kan finna förklaringen till många av de läror som de inte har förstått, och den 

korrekta tolkningen av min lära. Då kommer sann rädsla att uppstå ur denna kunskap, inte rädsla för 

gudomligt straff, utan sorg över att smutsa ner sig själv med synd, att förolämpa Skaparen, att återvända 

till Fadern i livet efter döden med en smutsig själ, utan att ha tagit ytterligare ett steg framåt på vägen 

mot förandligande och sann kunskap. 

22 Med vad kommer du att kunna betala din kärleksskuld till din Fader? Med vad kommer du att 

kunna betala honom som ständigt förlåter dina förolämpningar och din otacksamhet? Jag ska säga er: 

genom att göra gärningar som är värdiga min gudomlighet, genom att tjäna och älska varandra. 

23 Ett nytt år ligger framför er, och under det år som just avslutas kräver jag ingen redogörelse för 

naturen eller dess beståndsdelar: Jag gör mig påmind i ditt samvete och frågar dig vad du har gjort för 

ditt uppdrag och hur du har använt den tid och de gåvor som jag har anförtrott dig. 

24 Det år som går mot sitt slut talade till mig om era kamper, era tårar, era ansträngningar, ert slit, 

men också om sorg, blod, ruiner och hat. Denna smärtsamma balans ledde till att jag fick se det nu 

förflutna året. 

25 Jag ger dig ett nytt år, och inför din blick dyker det upp vid horisonten som en ljusstrimma som 

tänder ditt hopp om framtiden. Det ljuset är den röst som dagligen talar till dig: Slåss! 

26 Ja, människor, kämpa för fred, kämpa för förnyelse, kämpa för rättvisa! 

27 Fyra år, mitt ord, ger dig bara en chans att ta farväl av denna "dag". Vet hur du ska använda 

denna värdefulla tid. Mitt arbete kommer inte att avslutas 1950 eftersom det tillhör evigheten, och inte 

heller din uppgift kommer att avslutas vid den tidpunkten. Snarare kommer er kamp att börja först då, 

för under tiden för min kungörelse har ni bara förberett er. 

28 Förstå att förena den andliga och den jordiska uppgiften i en enda lag, så att du kan erbjuda 

Fadern en god uppfyllelse. 

29 Jag lär er inte bara att ge mig det som tillkommer mig, utan jag lär er också att ge kejsaren det 

som är kejsarens. 

30 Världen kommer snart att få höra talas om dig, och genom dig kommer människor att få höra om 

min ankomst, mina mirakel och min undervisning. Människor kommer att undersöka dessa mötesplatser 
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och döma era liv. Bland dem finns makthavare, präster från sekter och kyrkor, vetenskapsmän och de 

som undersöker det som kommer efter detta. Det är min önskan att ni i era församlingar och i era hem, 

om inte i perfektion, kan visa samma harmoni, moral, respekt, kärlek till varandra och andlighet. 

31 Vad skulle de som kom för att söka sanning tänka om de upptäckte fanatism bland er i era andliga 

andakter, och om de i ert privatliv fann att makarna hade separerat eller att barnen hade övergivits för 

att föräldrarna inte visste hur de skulle fullgöra sina plikter? 

32 Se fåglarna som bygger sina bon i trädens grenar och ta dem som exempel om du behöver. Fråga 

mig inte hur de som är gifta ska älska varandra och hur de ska älska sina barn. Titta upp till dessa bon och 

du kommer att upptäcka en lektion om trohet och ömhet. Om bara alla män skulle älska varandra så! 

33 Vakta och kämpa, så att ni när året 1950 är slut kan ge Fadern frukter som är värda honom. För 

om ni inte är utrustade då kommer det att bli stor smärta bland folkmassorna när jag lämnar er. 

34 Om ni inte förbereder er för att uthärda frånvaron av mitt ord ─ hur smärtsamt blir då inte mitt 

farväl för er och även det som min andliga värld säger till er. 

35 På denna dag när Min Ande har fyllt dig med frid och välsignelser ─ vad mer kan du begära av 

Mig? 

36 Nu är det jag som ber er, som knackar på era hjärtans dörrar och ber er att älska varandra. 

37 Be uppriktigt om fred mellan nationerna, känn djupt mänsklighetens smärta. 

38 Sannerligen säger jag er att plågor och död omger ert land. Ni har inga vetenskapliga metoder för 

att stoppa invasionen av plågor och svårigheter. Men använd dig av bön, och du kommer att upptäcka 

vapen och krafter i den för att bekämpa dessa ödesdigra faror. Be och förena din bön med goda 

gärningar, då kommer du att ha verklig förtjänst inför din Herre, som är allsmäktig och som för din 

ödmjukhets skull kommer att ge dig mirakel som kan förvåna världen. 

39 När naturens krafter släpps loss och ger tecken på dom, be, förbli lugn och gråt inte för din skull 

utan för andras skull. Men torka tårarna hos den som ber om dig, hör hans klagan och ge honom den 

helande balsamen. 

40 Älskade mänsklighet, tro inte att jag har kommit tillbaka i den här tiden för att kräva av er att ni 

ska ta del av mitt blod som utgöts under den andra tidsåldern ─ nej, den livskraften är fortfarande 

förankrad i era själar. Det blodet kommer att tala i var och en av er när tiden är inne. Fram till dess väntar 

många på att Guds Son ska återvända för att återigen kräva sitt blod av honom. I vart och ett av mina 

barns hjärtan lever jag för närvarande genom min gudomliga passion. 

41 Jag föds i människan i hennes oskuld när hon vaknar till tro. Jag lider med honom när hans 

passioner släpps lös och plågar honom. Jag bär det tunga korset av hans synder, hans otacksamhet och 

hans stolthet. Jag dör i hans hjärta när han förnekar mig och förklarar att han inte har någon annan Herre 

eller någon annan kung än världen. Där, i det djupaste och mest dolda av hans väsen, finner jag min grav. 

42 Ibland hör hjärtat som ett avlägset eko mästarens röst ─ den som han skulle vilja döda inom sig 

själv så att han inte skulle lägga hinder i vägen för honom. Det är samvetets röst som lyckas övervinna 

materialismens mur som omger hjärtat, tills den till slut gör sig hörd. 

43 Precis som jag har funnit ett kors och en grav i varje människohjärta ─ sannerligen säger jag er, så 

kommer det också att finnas en tredje dag i alla dessa hjärtan, då jag ska stiga upp full av ljus och 

härlighet. 

44 I dag är utsädesfälten karga. Ibland vill du ge ditt liv ett värde genom att så godhet i alla dess 

former. Men efteråt ger du upp och beklagar dig över ditt företag, för i stället för åkermark, som skulle 

göra det möjligt för dig att så, har du bara stött på stenar, och detta för att du inte har förstått att innan 

du sår måste du känna till de fält där du tänker göra det. Gå med dem, förbered dem, rengör dem och 

gör dem fruktbara. Detta, mina barn, vet ni ännu inte hur ni ska göra. Detta är anledningen till att dina 

goda intentioner, idéer och inspirationer ofta har misslyckats. 

Men misströsta därför inte i er kamp, utan ni kan väcka era medmänniskor genom att öppna deras 

ögon för sanningen och ljuset i dessa tider, så att människorna kan bli medvetna om att varje smärta som 
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människorna tvingas dricka som en lidandets bägare är den rättsskapande sickeln som skär av ogräset vid 

roten. Det är den kloka och obevekliga rättvisan som plöjer upp och förbereder åkrarna. 

Därefter kommer den att väcka människor, folk och nationer, och det kommer inte längre att vara 

nödvändigt att tvätta bort alla överträdelser genom smärta, utan i stället kommer det att finnas 

omvändelse, eftertanke och förnyelse hos dem som vill nå samma mål, nämligen rening. 

Men när ni har uppnått detta kommer en tid då detta ord kommer att höras över hela världen som en 

sång om kärlek och en återgång till fred. 

45 Idag ser jag er oförstående inför allt som kommer över er, eftersom det råder fullständig 

okunnighet och förvirring bland människor. 

46 Majoriteten av människor kallar sig kristna, men i de flesta fall bevisar de motsatsen genom sina 

liv och handlingar. 

47 När de gör något bra gör de det känt och skryter om det, och när de har gjort ett misstag, ångrar 

det och ber mig om förlåtelse, gör de det på ett sådant sätt att de bevisar att de inte ens vet vad min 

förlåtelse består i. 

48 Nu kan du berätta för världen, o folk, att du hör detta ord, att mitt ljus har kommit till 

mänskligheten igen, särskilt som du också kan meddela dem att mänskligheten snart kommer att skaka 

av sig sin slöhet. 

49 Jag kommer inte att ge dig människoblod igen för att rädda dig från synden. Om mitt gudomliga 

blod, som utgjordes i den andra tidsåldern, talade till er om gudomlig och oändlig kärlek, om sublim 

förlåtelse och evigt liv, så ska ni förstå att det blodet inte för ett ögonblick har upphört att hälla sig över 

er, över er varelse, för att med sina spår visa vägen till er uppåtgående utveckling. 

50 Ingen ska förvänta sig eller söka mig som människa. För om jag var villig att uppfylla din önskan 

skulle en sådan manifestation inte komma i rätt tid, och du måste förstå att Mästaren aldrig kommer att 

göra något som inte är perfekt, eftersom hans läror alltid är perfekta, eftersom han lär ut det som är 

perfekt. 

51 När denna form av förkunnelse som jag nu har använt mig av för er tar slut, kommer det inte att 

finnas någon vädjan eller bön som kan få mig att inte uppfylla det som jag har meddelat er. Denna 

förkunnelse kommer att vara över för alltid eftersom dess tid har gått ut och dess uppgift är slutförd. 

52 Snart har det gått 2000 år sedan jag var bland er som människa, och det blod som jag har lämnat 

till er som ett bevis på min kärlek är det arv som fortfarande är färskt. 

53 Ändå kräver världen mitt blod en gång till, och jag kommer att ge det till den, men inte det som 

ger liv åt kroppen, utan det som ger evigt liv åt själen. Med mitt ljus ska jag sända liv och hälsa till 

människorna. Den kommer att vara som en sol som låter sin värme nå mänsklighetens iskalla hjärtan. 

54 Över allt kommer min barmhärtighet att breda ut sig, som om den vore 

skulle vara som en lärkas vingar som täcker sina ungar. Min kärlek kommer att vara mildare och vackrare 

än det blå himlavalvet som dina ögon beundrar så mycket. Du kommer att känna min livsandning som om 

det vore en himmelsk bris som bara din själ kan uppfatta. Jag är tid, liv och evighet. Jag är våren och 

sommaren, hösten och vintern i ditt liv, och var och en av dessa livsfaser är en konkret och levande 

undervisning som den gudomlige Mästaren ger sina barn. 

55 Låt den gudomliga morgondaggen tränga in i din själ så att den får uppleva en evig vår. Låt hjärtat 

bli trött under livets brinnande sol, men låt dygdens, trons och kärlekens blommor förbli fräscha i djupet 

av din varelse. 

56 Varför är du ledsen? Du vet inte. Jag vet mycket väl att sorgen tynger er eftersom ni har låtit era 

själar bli sjuka samtidigt som era kroppar. När passionernas och prövningarnas storm plågar dig, eller när 

vinterns snö får dig att frysa, förlorar du allt hopp och all vilja att leva. 

57 Min ande är också bedrövad eftersom han alltid ser denna gråtande mänsklighet som inte vill 

vakna upp och bli medveten om att denna jord fortfarande är ett jordiskt paradis. Jag ser dig förgås av 

hunger, trots att du är omgiven av fruktbarhet och liv. Det är denna mänsklighet som jag menar när jag 

säger till er: "De har ögon men ser inte." 
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58 Människor har sprungit efter vetenskapen utan mått och mål, och de har upptäckt många 

"mirakel". Men det mirakel som ger sann fred, sann hälsa och sann lycka har de inte upptäckt bland alla 

jordens tillgångar, eftersom det ligger bortom det mänskliga, där människan helt enkelt inte har velat nå. 

Denna "gudomliga vetenskap" lärdes ut av Jesus när han sa till er: "Älska varandra. 

59 Sök Jesu rike, som inte är av denna värld, och du kommer att finna det ljus och den frid som 

behövs för att göra detta jordiska liv vackrare och lättare. 

60 Nu har ni kommit för att ta emot det gudomliga mandatet. Jag ser att du är redo att lyda min lag 

genom att försöka följa det spår som Jesus lämnade. 

61 Det har gått lång tid sedan jag var bland er, men redan nu knackar jag på dörren till era hjärtan 

för att ni ska älska varandra. 

62 Välsignad är den som visste hur han skulle förbereda sig för att ta emot den himmelske Fadern i 

sitt hjärta, för han ger honom möjlighet att alltid göra gott, med tanke på lärjungens önskan att vara med 

sin Mästare. 

63 Om du står inför en prövning under det här året som börjar för dig, var stark och misströsta inte. 

Då kommer du att kunna bevisa för dina medmänniskor vilken kraft som finns i din ande. De kommer då 

att vilja veta från vilken källa du har druckit och kommer att upptäcka att jag, Kristus, är den källa från 

vilken de har avvikit så långt. 

64 Sannerligen säger jag er att människor av alla raser och religioner kommer att komma till denna 

källa, för i alla former av dyrkan som människor sedan kommer att ägna åt mig kommer det att finnas 

andlighet, och slutligen kommer alla att komma mycket nära sanningen, till enhet. 

65 Lärjungar, det fanns stunder då ni kände Min rättvisa och Jag såg er ödmjukt bekänna inför Min 

Gudomliga Ande. Då vände jag min blick bort från era synder och fokuserade den bara på det faktum att 

ni är mina barn som jag älskar och förlåter. Det är så jag lär er att älska och förlåta era grannar. 

66 Låt inte tiden gå utan att använda den, för ingen vet hur länge han kommer att leva i denna värld. 

Därför säger jag till er: Vänta inte på en mer lämplig tidpunkt för att börja arbeta. Låt inte döden 

överraska dig, utan att du får skörda och utan att ditt uppdrag har fullbordats, medan du väntar på bättre 

tider. 

67 År 1950 närmar sig när jag kommer att ta farväl av er med denna proklamation, och detta farväl 

kommer ni att känna på samma sätt som mina lärjungar i den andra eran kände det när jag meddelade 

dem att min avgångstimme hade kommit. 

68 Om de fick trösta sig med att se mig igen efter min död, var det för att med eld prägla sanningen 

om det andliga livet i deras själ. Men bland er är det bara några som kommer att se Jesu mänskliga 

gestalt. De andra kommer att känna honom djupt, och detta kommer att vara ett sätt att förbinda sig 

med mig från ande till ande. 

69 Vakta och be för jordens fred, så att de många svårigheterna får ett slut, för på jorden finns fröet 

till nya generationer. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 178 
1 Människor: Varje gång ett nytt år börjar hör jag frågor av detta slag från dig: "Herre, kommer 

detta år också att föra med sig prövningar för oss?" Till detta svarar jag att livet är en ständig prövning, 

men att du inte behöver vara rädd. För om du vet hur du ska vakta och be kommer du att kunna göra 

framsteg i din gottgörelse tills du når målet för ditt öde. 

2 De prövningar som människor upplever är den frukt de skördar, är resultatet av deras eget sådd ─ 

en skörd som ibland är resultatet av det frö som de sådde året innan, och i andra fall är frukten av det 

som de sådde år tillbaka eller i andra inkarnationer. 

3 Ett nytt år börjar? ─ Gör då som de goda såarna, som först renar sin säd och väntar på rätt 

tidpunkt för att lägga den i bördig jord. Så även du bör först rena ditt hjärta, så att du i morgon kan 

skörda en god skörd av frid, kärlek och tillfredsställelse från dina goda gärningar. 

4 Har du sett den harmoni som hela skapelsen lever i? Har ni inte intrycket att i allt som existerar 

älskar varelserna varandra? Se på solen: är den inte som en far som breder ut sina armar för att 

omfamna alla varelser i en omfamning full av liv och kärlek, ljus och energi? Se hur blommorna öppnar 

sig vid beröringen av dess varma strålar, fåglarna sjunger och varelserna rör sig och ger sin tribut av 

tacksam kärlek till stjärnkungen. 

5 Det är ett vackert exempel på hur man bör vara i harmoni med allt som omger en i naturen och 

med allt andligt. 

6 Från den förståelse som människorna får genom dessa läror och genom lydnad mot de lagar som 

styr universum beror deras lycka, som vissa tror inte existerar på jorden, och som andra tror att jag 

ensam har i överflöd, men som mycket väl manifesterar sig i din själs frid. 

7 Nu vet ni, älskade människor, att er lycka finns i er själva, så att ni kan lära människorna att det i 

kärnan av deras väsen, där de tror att det bara finns bitterhet, hat och förbittring, ånger och tårar, finns 

ett ljus som ingenting kan släcka, nämligen andens ljus. 

8 Mänskligheten har på ett snårigt sätt styrt sina steg, eftersom varje generation tar i arv de 

tidigare generationernas fel, och när tiden går över dig blir felen fler och fler. Den här mänskligheten 

skördar nu frukten av de frön av smärta som den sådde tidigare i världen, precis som kommande 

generationer kommer att skörda frukten av det ni sår idag. 

9 Varför riktar ni inte era övertygelser, strävanden, vetenskaper, ideal och önskningar mot den 

enda rättfärdighetens väg som min undervisning visar er? När kommer människor äntligen att inse 

sanningen i mitt ord? 

10 Min oföränderliga och eviga lag stiger upp inför människorna och visar dem vägen till sann lycka ─ 

en väg som leder till de fält där man sår gott och skördar fred. 

11 Välsignade är de som har känt min kallelse i djupet av sina hjärtan och som har skyndat sig att 

höra den gudomliga instruktionen, för genom dess andliga innebörd kommer deras kunskap att öka. De 

kommer att vara som bålverk bland sina släktingar, och genom sin tro kommer de att kunna stå emot 

prövningar. 

12 Jag ska ta bort all orättfärdighet från ert inre, så att era gärningar kan vara välbehagliga i Faderns 

ögon. 

13 I denna Kristi skola har det funnits många nybörjare som, när de kom hit, sade till all visdomens 

mästare: "Herre, om du är Kristus som undervisar på detta sätt och upptäcker i var och en av oss den 

uppgift och de förmågor som han eller hon besitter ─ ge oss förverkligandet av vårt öde att nå dig." 

14 Sedan har jag visat er ert arv, jag har gett er uppdrag och gjort er till "arbetare". Men sannerligen 

säger jag er att jag inte har några privilegierade bland mina barn, för alla som närmar sig mig med en 

önskan att tjäna mig kommer att få min nåd i sitt hjärta. Men på samma sätt kommer ögonblicket när allt 

ni har gjort med de gåvor som ni har anförtrotts mig kommer att bedömas av mig och ni kommer att 

behöva svara inför mig. 
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15 Nu kräver jag inte ännu någon redovisning av er, för ni försöker tillämpa min lag på era 

livsgärningar och ni är fortfarande för omogna för att bära domen. Men var och en av er skall vara en 

ivrig väktare av min undervisning. Uppdraget ska inte hindra dig från att också uppfylla de skyldigheter 

som din värld har. ─ Se på dem som har förkastat detta arv: I dem finns sorg och tomhet. Men min 

barmhärtighet är stor och visar sig genom att förlåta dem. 

16 Den som har uppfyllt rätt känner min frid, och den som inte har gjort det söker jag genom sitt 

samvete för att hålla honom vaken, så att själen inte överraskas av dödens timme utan goda gärningar, 

för utan dessa kan den inte sväva upp. 

17 Bär min undervisning från hjärta till hjärta. När dina medmänniskor tar emot det kommer vissa 

att säga: "Detta ord innehåller profetia", medan andra kommer att anse att det är en undervisning av 

ringa betydelse. Medan vissa anser att den är progressiv, anser andra att den är mycket bakåtsträvande. 

Var och en kommer att tolka den enligt sin andliga förmåga och renhet i sina verk. 

18 Var ödmjuk så att du kan vara ett levande exempel för människor och så att mitt arbete kan 

erkännas. 

19 Men visa er ödmjuka, inte bara under den korta tid som ni hör mig, utan under hela ert liv, så att 

ni kan förändra era medmänniskors åsikter; för ordet ensamt kan inte övertyga. Förbered er på exemplet 

och till och med på offret. 

20 Om du älskar mig, gå och förlåt den som har förolämpat dig. Om du älskar mig, gå till de sjukas 

läger eller till fångens fängelsehåla. Trösta dem och be med dem. Då kommer din kärlek att bända all 

arrogans som du kan ha inom dig. 

21 Mitt ord är en väckarklocka, för så länge ni är med mig är ni som milda lamm. Men när ni 

återvänder till vardagen "sliter ni er sönder" och nekar er själva förlåtelse. 

22 Tiden för självbelåtenhet är över och ni måste komma ut ur er stagnation för att era själar ska 

kunna utvecklas mer. 

23 Skaffa dig andlighetens vita klädsel så att du när du talar om mina ord till människor gör det med 

ett litet barns opartiskhet. Då behöver du inte vara rädd för att tala om mina verk, för dina verk och ditt 

liv kommer att tala för dig. 

24 Mitt ord genom röstbärarna har samma innebörd. Jag talar till varje samhälle i enlighet med 

deras förståelse och förmåga. 

25 I dag, när ett nytt år börjar, har ni redan under de första timmarna förenat era krafter för att 

fortsätta er kamp. Det är så ni har gjort det känt för mig. Ditt beslut är att resa dig som en god såare som 

lägger fröet i den förberedda rännan ─ med önskan om att få en rik skörd när arbetet är slut. 

26 Det fröet är det ljusfyllda ordet som du sår i dina medmänniskors hjärtan. 

27 Du kommer att behöva möta världen, människans lärdom; för de som har tränats kommer att ge 

dig en kamp, och om du då inte är fast i din tro kommer du att gå ut ur den som besegrad. 

28 Jag har inte fyllt era sinnen med vetenskap för att få er att argumentera med vetenskapsmännen. 

Jag har upplyst din själ så att den kan tränga in i det "outgrundliga" genom upphöjning och inspiration. 

Ingen kommer att kunna hävda att du redan visste vad du fick under denna tid. För många av de 

lärdomar som jag har gett er under den här tiden genom det mänskliga sinnet är nya uppenbarelser. 

29 Ni talar om själen, om dess odödlighet, eftersom den har fått evigt liv. Men innan du kan tala om 

dessa uppenbarelser måste du först känna dem. Först då kan ni kalla er mina lärjungar. 

30 Spiritualist är inte den som går in på dessa mötesplatser där jag ger er mitt ord. Spiritualist är den 

som ber andligt och flyger i anden från vilken plats som helst. Spiritualist är den som kämpar för sin själs 

fulländning och den som lever för att lindra andras smärta. 

31 Förstå att andliga personer kan finnas var som helst. Han kommer att erkännas mer genom sina 

handlingar än genom sina ord. Det är därför jag säger det till dig hela tiden: Var ett exempel på kärlek, 

ödmjukhet och barmhärtighet. 

32 Inse att alla som kallar sig spirituella inte är det. 
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33 Jag har förenklat er religiösa praxis och dyrkan utan att ge er nya lagar. 

34 Jag har fått er att förstå att dyrkan av min gudomlighet med hjälp av bilder var ofullkomlig och att 

ni bör överge all fanatism. 

35 Vet ni inte att er Guds kraft är begränsad för att komma till er? Har jag inte berättat för er att när 

ni tror kommer jag ner till ert hjärta för att ge det liv? Har jag inte lärt er att om ni är rena i hjärtat och 

själen så bor jag i er? 

36 Ni kunde inte ha upplevt denna ljusets era tidigare eftersom den lilla utveckling ni hade inte 

skulle ha tillåtit det. Men nu när du lever det och reflekterar över det, verkar det vara det mest naturliga 

för dig att uppleva att profetiorna uppfylls. 

37 Till och med vetenskapsmännen har upptäckt "mirakel" och gjort framsteg som de tidigare trodde 

var omöjliga. 

38 Varför skulle du inte komma till insikt om att alla dessa fantastiska verk beror på Herrens nåd? 

39 Spiritualismen lär människor och inbjuder dem att upptäcka mig på sina egna sätt, eftersom jag 

kommer till uttryck i allt som skapare, kraft, liv, perfektion och harmoni. Och vem annan än Gud kan 

upprätthålla denna harmoni i universum? Denna Gud har ingen form, och ni får inte föreställa er honom i 

begränsade former, för då skulle ni, när ni lämnar denna värld, konfronteras med en verklighet som ni 

inte kan förstå. 

40 Min undervisning är inte bara kunskap, den är smekande och tröstande. Min barmhärtighet 

breder ut sig över alla som lider, som fäller tårar, som uthärdar orättvisor. Den tröstar modern och 

hustrun, skyddar jungfrun, stärker den unge mannen och stöder den gamle mannen. Hon tänder hoppets 

ljus för den obeskrivliga lycka som väntar er alla. 

41 Under denna tid häller jag ut min nåd över er så att ni fortsätter att följa ljusets väg och att 

varken smärta eller nederlag är tillräckligt starka för att skilja er från dem. 

42 I din själ lever redan längtan efter att nå sitt sanna hem, din Faders fridens värld. Här har ni renat 

er själva i livets kamps smältdegel, i skiftande öden och prövningar. Men jag säger till er: Kom till målet 

med ståndaktighet och hängivenhet, för om ni inte har tålamod kommer ni att göra resan ännu längre. 

43 Hur länge det jordiska livet än varar, är det flyktigt och förgängligt i jämförelse med det andliga 

livet, som är oförgängligt. 

44 Gläd dig åt det liv jag lovar dig, så att du inte behöver vara rädd för att förlora den kropp du älskar 

så mycket. 

45 Jag ska se till att alla människor som har bott på denna jord känner igen varandra i det hinsides, 

älskar varandra och lever i fred. Då kommer du att förstå innebörden av den tillvaro som du har lämnat 

bakom dig, med alla dess lidanden och prövningar som ibland är obegripliga för människan. 

46 Det andliga livet är så nära dig att det ibland räcker med att blunda med kroppens ögon och 

öppna med andens för att kunna skåda underverken i detta rike. 

47 Du är så nära den "andliga dalen" att ett ögonblick kan vara tillräckligt för att du ska kunna gå 

från denna värld till den. 

I alla tider har jag talat till människor om dessa uppenbarelser genom mina profeter som har vittnat 

om min sanning. Under denna tid talar jag till er om den enda vägen som leder till mitt rike, och jag gör 

det genom män och kvinnor som har förberetts för det för min barmhärtighets skull. 

48 Inse att du inte är ensam i det här livet. Om du lever andligt kan du se och känna den andliga 

världen mycket nära dig. Låt sanningen och härligheten i den världen återspeglas i alla handlingar i ditt 

liv. 

49 Tillägna alltid stunder av de renaste tankarna till Fadern som är i himlen, så att du utan att vackla 

och upplyst av ljuset från din ande kan nå den tid då du går in i en direkt dialog med min ande, vilket 

kommer att ske efter 1950 när du inte längre hör mig i denna form. 
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50 Utan höjning kommer du inte att kunna uppnå själens dialog med din skapare. Gör er önskan att 

höja er till mig till er egen och ägna en del av den tid ni fortfarande lever på jorden åt mig, så att steget in 

i det bortomliggande blir lätt för er själ. 

51 Se hur dina sinnen, ditt hjärta och din själ har kommit i harmoni när du lyssnar på mig. Kropp och 

själ har funderat djupt över sin framtid. Den första vet och accepterar sitt slut, den andra gläder sig åt 

den oändliga horisonten som öppnar sig för dess blick. Men vem kan mäta den andliga sträcka som den 

måste gå för att nå mig, som är målet för din fulländning? Vem kan åtminstone veta vilken timme som 

evighetsklockan visar när han lämnar sin kropp på jorden? 

52 Var beredd, vakta och be. Samla på dig meriter och du kommer inte att vara rädd för döden. För 

när din själ lämnar kroppen kommer den att breda ut sina vingar och veta hur man flyger, som fågelungar 

när de lämnar boet för att ta sin första flygtur. 

53 Du bör inte bli ledsen vid tanken på avståendet. Det är bara materialisten som har en längtan och 

lider när han tänker tillbaka på tillfredsställelsen i detta liv. Var inte materialister, utan ägna er åt det som 

rör er själ utan att glömma bort den uppmärksamhet ni är skyldiga den mänskliga delen av er varelse. 

54 Förstå att allt har förberetts för din uppfriskning. Den som vill äta denna kärleksfest kan sätta sig 

vid mitt bord och festa som änglarna. 

55 Ni har inte kommit hit av en slump, ni har blivit ledda av mig för att delta i mina manifestationer. 

Många av er har jag funnit döda för andligt liv, och mitt ord har väckt er upp. Idag andas du liv och det 

finns hopp i ditt hjärta. Jag tar emot alla ─ både de som tror och de som inte tror. Till människorna från 

de olika kyrkorna och sekterna säger jag: Välsignade är de som tror på mitt ord. 

56 Om du uppfattar min inspiration och omvandlar den till en 

Om ni vill uttrycka era tankar och ord, arbeta med er själva: Ni kan alla vara mina medlare. Fadern vill bli 

förstådd av sina barn, och det är därför han bjuder in dig att gå in i det andliga templet. 

57 Sök mig med ett rent hjärta och lyssna alltid till ditt samvetes röst, och sannerligen säger jag er 

att ni kommer att finna mig mycket snart. Även innan din själ tar flykten kommer jag till dig för att föra 

dig till det hem av frid som jag har lovat dig. Men det är nödvändigt att du känner till vägen som leder till 

mig: Din väg går mot förandligande. För att nå toppen måste du be och anstränga dig. 

Jag kan ännu inte se att jordens folk har en helig önskan att andliggöra sig själva. Materialismen har 

ännu inte nått den gräns som jag har satt upp, men slutet på denna period är nära. Därefter kommer du 

att längta tillbaka till kärlekens och barmhärtighetens praktik för att uppnå din själs uppstigning genom 

förtjänst. 

58 De mörka svackor som synden och begreppsförvirringen ger upphov till kommer att lösas upp, 

och den sanna lagen kommer att lysa upp alla varelser. 

59 Jag ger dig stora visioner som talar till dig om framtiden så att du kan tolka dem och vara 

förberedd. Bär vittnesbörd om dem inför dina medmänniskor. Men tiden kommer att komma då 

människor av olika raser och olika folk i oändligheten kommer att se mina tecken, och detta kommer att 

bli en tröst för vissa och en lycklig fullbordan för andra som kommer att se att mitt ord uppfylls i det. 

60 Min undervisning innehåller all andlig kunskap du kan önska dig. I din själ kommer du att 

upptäcka de erfarenheter som du har samlat på dig under din utvecklingsväg, och de kommer att hjälpa 

dig att hitta vägen till andlig utveckling uppåt om du vet hur du ska förbereda dig. 

61 Du skickar upp en lovsång med din bön som når mig. Du erbjuder mig din kamp i mitt arbete och 

hoppas att det frö du har planterat är gott och behagligt för mig. Jag bekräftar dig: Ni sprider min säd på 

välsignade fält, för ni vet att det som jag har gett er inte bara är till er, utan att det också tillhör era 

medmänniskor. 

I denna strävan har jag inte begärt något offer av er, utan bara att ni följer lagen, att ni lever som 

mina barn och uttrycker de dygder som jag har gett er. Var rena kärl inom och utom er, så att den 

gudomliga fulländningen kan flöda över er. 

62 Ibland har jag sett protester och missnöje med ert öde. Det tidsbundna livet du har på jorden 

tillfredsställer dig inte. Men Mästaren säger till dig: Själens sanna hem finns i det bortomliggande. Ha 
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tålamod, gå modigt igenom prövningarna och följ min lag under den perioden. Se till att de dåliga tiderna 

blir bra, och när ni hör nyheter om krig och förstörelse, be och blanda er inte i, ta inte ställning. Dessa 

och många andra katastrofala händelser har utlösts och genomför reningsarbetet bland mänskligheten, 

men det är för själarnas bästa och utveckling. Efter denna stora kamp som Anden utkämpar väntar en 

bättre jord på er, och ni kommer då att ha nått ett högre stadium där ni kommer att vila från ert arbete. 

63 Öppna dina andliga ögon och begrunda den tid du lever i, då kommer du att kunna bekräfta mina 

ord om den andra epoken, som förkunnade stora prövningar för mänskligheten. 

64 Allt har skett så som det är skrivet. Stig upp andligt, följ min undervisning med ett rent sinne och 

glöm inte att jag har sagt till er att kampen är universell, att själen kämpar inte bara på jorden utan också 

på andra plan av varelser. 

Hjälp med ditt exempel de legioner av borttagna själar som fortfarande lever bundna till materien. 

Känn hur de närmar sig dig i sin önskan om bön och hjälp. Avvisa dem inte, utan hjälp dem att hitta vägen 

ut ur sin förvirring, påverka dem med din medkänsla innan de påverkar dig. Då kommer de som genom 

din kärlek når ljuset från min undervisning att bli dina förespråkare, fulla av tacksamhet, och de kommer 

att hjälpa dig att fullfölja ditt uppdrag. Allt kommer att utvecklas inom ramen för mina lagar av kärlek och 

rättvisa. Älska alla i mig, även om ni bor på olika andliga plan. Ni bör också förlåta varandra. 

65 Kämpa med alla krafter i din ande för att uppnå ditt öde. Beroende på ditt beslut kommer du att 

göra det möjligt för din dygd att komma till uttryck och du kommer att kunna bevisa din tro med 

kärlekens ord och gärningar. 

66 I denna epok, liksom i den andra epoken, framträder Mästaren bland sina lärjungar, och då han 

ser en sådan stor enkelhet och ödmjukhet hos dem, ger han dem nåden att höra hans ord. 

67 Kom ihåg att varje verk kommer till mig när det bygger på min lag. 

68 Min lag är det goda fröet som ni har fått från mig och som ni ska placera i era medmänniskors och 

era barns hjärtan. Det finns hjärtan som tänds som trons facklor vid min kallelse och som kommer att 

stanna kvar i mitt arbete. 

69 I er kamp har ni ofta övervunnit frestelser, sporrade av det höga målet att min undervisning ska 

blomstra bland människor. 

70 Jag vill upplysa din själ med min visdom, så att du när du möter den som inte delar din tro kan ge 

honom övertygande bevis på att du vet sanningen och samtidigt hjälpa honom att tro. 

71 De kommer att fråga er om ni tror att ni är profeter och om ni har makt över anden, och de 

kommer att sätta er på prov som Elia första gången. Du kommer att ge dem bevisen. 

Men för detta är det viktigt att ni har tro i denna stund, uppfyller min lag och underkastar er min vilja. 

72 Här talar Mästaren genom det mänskliga sinnet, som är en bild av den gudomliga intelligensen, 

en gåva som jag har placerat i den mest fullkomliga varelse som bor på jorden: människan. Varför tvivlar 

ni på att jag manifesterar mig i denna form, när jag har uttryckts i var och en av er? Den visdom som 

strålar ut från detta ord är den oändliga horisont som jag öppnar för anden så att du kan känna 

sanningen och därmed känna den högsta lyckan. 

73 Den som öppnar sina ögon för detta ljus kommer inte längre att kunna söka mig genom 

bildskapelser skapade av hans egen hand, för han kommer att tillhöra dem som inspireras av sin själsliga 

förhöjning och kommunicerar med min gudomlighet. 

74 Människan måste lära sig att frigöra sig från kroppen i det ögonblick då hon höjer sig, så att den 

korta tid som hennes ande vistas i det bortomliggande tjänar henne till att upplysa och stärka sig själv. På 

så sätt kommer han alltid att hitta vägen till en uppåtgående utveckling och visa den för den som inte 

känner till den. Jag kommer att ge er möjlighet att vittna om dessa uppenbarelser. 

75 I dag säger jag till er att sträva efter att rädda inte bara er själ utan också era medmänniskors själ, 

genom vilken mänskligheten kommer att se mitt ord uppfyllt, som lär er att älska varandra. 

76 Mycket av det du ber mig om, ger jag dig. Men om du skulle be mig att ändra ditt öde, så säger 

jag dig att jag inte skulle bevilja dig detta, eftersom ditt öde, som talar till dig om dygd, perfektion och 

kärlek, har skrivits ner av mig. 
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77 Den som skapades för att vara arbetare på mina fält måste så på dem, och fröet skall vara tro, 

kärlek och god vilja. 

78 Drick ur denna källa, ni törstiga själar, ni som är på väg till 

Du söker efter ljus utan att hitta det. Känn denna ljuva frid som ditt hjärta inte känner till, och när du har 

känt den, kom fram till vem han är som talar till dig. Ni kommer då inte längre att behöva fråga varför jag 

har kommit till mänskligheten igen, för ni kommer att finna svaret inom er själva. 

79 Om det inte fanns någon okunnighet i världen, om det inte fanns något blod, om det inte fanns 

någon smärta och elände, skulle det inte finnas någon anledning för min Ande att materialisera sig 

genom att göra sig själv märkbar för era sinnen. Men du behöver mig. Jag vet att endast min kärlek kan 

rädda er i dessa tider, och det är därför jag har kommit. 

80 Om jag inte älskade dig ─ vad skulle det betyda för dig att förstöra dig själv, och vad betydde din 

smärta? Men jag är er far ─ en far som känner barnets smärta inom sig, eftersom varje barn är en liten 

del av honom. Därför ger jag er i varje ord och i varje inspiration sanningens ljus, som är liv för anden. 

81 Ditt hjärta slår snabbare när det hör detta ord, och du var nära att välsigna mitt namn med hög 

röst. Men det var inte nödvändigt för era läppar att uttrycka den glada upprymdhet som grep era själar, 

för jag visste i förväg om er glädje när ni hörde mig. 

82 Jag är er Mästare, samma person som världen offrade i den andra tidsåldern och som nu kommer 

till människorna med samma kärlek. Jag är han som i korsets kval kände en oändlig törst efter kärlek och 

som i stället för vatten ─ vilket skulle ha varit en form eller ett bevis på medkänsla från människornas sida 

─ fick galla och ättika på sina läppar, som ett tecken på förakt, hån och okunnighet. 

83 Men jag klandrar inte mänskligheten, tvärtom, jag ger den ett nytt budskap som kommer att höja 

den genom att få den att känna den frid som är så nödvändig för själen. 

84 "Jag törstar", sade jag i den stunden; "Jag törstar", säger jag till er igen ─ efter er kärlek, efter att 

ni känner er nära Min Ande, efter att ni älskar varandra. 

85 Även du är törstig; smärtan bränner ditt hjärta och du behöver desperat det friska andliga vattnet 

så att tro, hopp, tröst och frid kan släcka din törst i själ, hjärta och sinne. 

86 Du ber om styrka? Ta den med dig. Behöver du läkebalsam? Ta emot den. Har du ett svårt 

problem? Jag ger dig lösningen. Du presenterar din fattigdom för mig? Ta med nycklarna till jobbet och 

det dagliga brödet. Du lider? Gråt och torka sedan dina tårar på min mantel, känn min smekning och 

återuppstå till liv med ny kraft. 

87 Från och med den här dagen börjar du ett nytt liv. Jag kommer att glädja mig åt dina segrar och 

hjälpa dig att övervinna hindren. Återigen säger jag till er: "Jag är vägen, sanningen och livet". 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 179 
1 Jag talar till världen genom mina utvalda. Välsignade är de som har inspirerats av mig, för deras 

ord har blommat, det har varit vältaligt, och jag har gjort min visdom och min vilja känd i det. 

2 I tidernas begynnelse började människan, utrustad med intelligens och förnuft, få kunskap, skapa 

idéer och dyrka sin Herre. Hans ande blev starkare, och när den hade utvecklats efter stora upplevelser 

sände jag Abraham, Isak och Jakob för att de skulle bli förebilder och grundstammar till ett andligt träd ─ 

fäder till en talrik familj vars släktskap skulle bestå i alla tider, föröka sig och sprida sig över hela världen. 

Från honom kom de tolv stammarna, fulla av styrka och kraft, för att till nationerna förmedla uppgiften 

att lära ut den sanna dyrkan av Skaparen och eliminera synden. 

Jag anförtrodde denna uppgift åt Israels folk, eftersom jag under mänsklighetens första dagar såg 

många inledande svårigheter och dåliga tolkningar av min lag. Den andliga, enkla och rena tillbedjan som 

jag krävde av mina barn urartade till avgudadyrkan, till meningslösa tillbedjanden och till styggelser. Trots 

att jag var nära dem "kände" de mig långt borta, och i tron att de uppfyllde lagen syndade de. 

När jag sände profeter till mänskligheten, missbedömde de dem, och när de hörde deras ord fulla av 

iver och sanning sa de till mig: "Vi kan inte följa dig, Herre, vägen är för lång." Men Fadern, som är kärlek 

och som besjälar och följer alla sina barn, fortsatte att vänta på deras erkännande. 

3 Idag lever ni i den tredje eran, utvalda människor, och jag har skickat ut er med samma uppdrag 

att väcka och ge råd till världen. Om ni förbereder er kommer er inspiration att vara outtömlig, och efter 

1950 kommer ni som mina lärjungar att göra undervisningen känd genom era ord, och därmed min vilja, 

mina uppenbarelser och min barmhärtighet. Din kärlek till människor kommer att göra underverk och du 

kommer att leva ett liv med konstant engagemang. Men när du väl har tagit steg mot förandligande får 

du inte känna dig överlägsen gentemot de av dina medmänniskor vars ande ännu inte har nått din 

mottaglighet. 

4 Flyg uppåt, och om det är nödvändigt att gå ner för att rädda en själ, gör det då. Precis som 

herden går ner i avgrunden där hans får har fallit ner för att rädda det och förena det med de andra som 

utgör hans hjord. Var goda herdar och lär er att kultivera era medmänniskors hjärtan med denna 

undervisning, som är liv, uppåtgående utveckling och ära. 

5 Stäng aldrig ditt hjärta för kärleken, och genom den kommer du att kunna känna igen din Faders 

oändliga verk. 

6 Var överseende med era grannars överträdelser, kära lärjungar. 

7 Saliga är de som inte dömer sina medmänniskors överträdelser och som undviker att bli 

skandaliserade, för de visar renhet i hjärtat och vet hur man övar barmhärtighet. 

8 Rätten att döma har endast han som vet hur man gör det och som också kan korrigera och 

instruera med sann kärlek. I de nuvarande lidanden som mänskligheten upplever kan jag säga er att jag 

är den enda som har rätt att döma. Ty bland alla människor ser jag inte en enda rättfärdig som har rätt 

att göra det. 

9 Om du älskar dygden och är ledsen för andras fel ─ om du slutligen ägnar hela ditt liv åt att 

förbättra din själ ─ kan du vara ett verkligt föredöme. Och om du undervisar och upplyser dina 

medmänniskors väg genom gärningar, ord och tankar kommer du att vara redo att bli som den 

gudomlige Mästaren som, när han var på jorden, visade dig hur man blir en perfekt domare. 

10 Jag lät stora syndare komma in i min närvaro, män och kvinnor. Jag lät stora hycklare korsa min 

väg, lät dem testa mig, ifrågasätta mig, göra narr av mig eller försöka förödmjuka mig. Jag visste mycket 

väl att de inte skulle stå emot Min dom och att alla så småningom skulle känna Min Gudomliga Närvaro. 

Ibland räckte det med en mening för att beröra en person, ibland räckte det med en blick eller tystnad. 

Men jag vill att ni ska veta att det i mitt arbete fanns ödmjukhet, värdighet, kärlek och medkänsla. 

11 Ödmjukhet, godhet och kärlek var kärnan i Jesu rättfärdighet, och ändå hade mänskligheten 

ingen domare som var lika obeveklig som han. Vem kan motstå sann kärlek, absolut renhet, det 

gudomliga ljuset? 
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12 Sannerligen säger jag er: Det finns ingen makt som ni kan sätta emot min kärlek. Fienderna visar 

sig vara små, motståndarna är svaga, de vapen som har försökt kämpa mot sanningen och rättvisan har 

alltid varit bräckliga. 

13 Kampen mellan ondskans krafter och den gudomliga rättvisan har för dig känts som en oändlig 

konflikt. Och ändå ─ inför evigheten ─ kommer det att vara som ett ögonblick, och de överträdelser som 

begåtts under tiden för din själs ofullkomlighet kommer att vara som en liten fläck som din dygd och min 

kärleksfulla rättvisa kommer att sudda ut för alltid. 

14 Den som tar emot mitt ord, som är som kristallklart vatten, kommer inte längre att törsta. Den 

som känner igen mig i den tredje tidsåldern i dessa läror som jag ger er kommer att vara stark i de stora 

prövningar som kommer till mänskligheten och kommer inte att förgås. 

15 Jag förbereder dig så att du inte blir överraskad. Tänd din tro, och även om stormvinden ylar och 

vill släcka din lampa, håll vakt, vakta den noga, så kommer du inte att vara i mörker. 

16 I dag ler världen inte längre när den hör mina läror. Själen vet att den lever under Herrens stora 

dag, när alla dess gärningar måste bedömas och när min blick kommer att tränga in i det innersta av dess 

väsen. Hon vet att hennes skörd är blandad med dåligt frö vars frukter ger henne lidande. Hennes 

samvete säger henne att hon inte har följt de gudomliga instruktionerna, att hon har avvikit från 

underkastelsens och lydnadens väg och att hennes kors därför är mycket tungt. 

Jag har gett alla människor en bägare att fylla med kärlek och goda gärningar, men ni ger mig bara 

bitterhet och gift. Du vill eliminera den eftersom du känner att du håller på att dö, och du söker 

motgiftet. Men jag säger till er: Kom till mig, för ni kan fortfarande återfå livet. Lyssna på mig och arbeta. 

17 Älska, förkasta hatet, lämna de gamla sederna bakom er som förflyttar er från det godas väg. 

Belys din väg med alla tiders ord. Sök det gudomliga arvet i din själs botten och kom ihåg mina principer 

som gavs till dig genom Moses och mitt ord och exempel genom Jesus. Kom ihåg mina uppenbarelser 

som gavs till dig som den Helige Ande under den tredje eran och du kommer att förstå varför du gråter. 

Men jag tar bort bägaren från dig och erbjuder dig min frid. 

18 I mina ord från denna tid kommer ni att finna samma essens som den som Jesus lärde er, samma 

sanning som den som jag gav er i de tio budorden på Sinai. Var och en som vill tjäna mig ska först inse att 

min väg är offer och hängivenhet av kärlek till sin nästa. Men jag säger dig också att jag kommer att 

tillskriva dig alla dina förtjänster för att föra dig till det sanna livet. 

19 Känn min kärlek och kom till mig, människor av god vilja. Lyft upp era ansikten och se på Kristus 

som har återvänt till mänskligheten och uppfyllt sitt löfte. 

20 Jag tränger in i ditt hjärtas inre och tar där emot den enkla hyllningen från din ande, som talar till 

mig i bön och ger mig sin föresats att följa mina läror, att vara stark och visa sig lugn i prövningarna. 

21 Som svar på denna innerliga och ödmjuka bön erbjuder jag er att jag alltid kommer att vara med 

er, och att jag kommer att göra denna närvaro högst påtaglig för er i de svåra timmar som ni kanske går 

igenom. 

22 Ljuset från denna tidsålder bryter den mörka slöja som omslöt människans ande; det bryter de 

kedjor som hade bundit den och hindrat den från att nå den sanna vägen. Sannerligen säger jag er: Tro 

inte att min undervisning förbjuder utforskandet av alla kunskapsområden, eftersom det är jag som 

väcker ert intresse, er beundran och er nyfikenhet. Därför har jag gett dig förmågan att tänka, så att den 

kan röra sig obehindrat i den riktning den vill gå. Jag har gett dig intelligensens ljus så att du kan förstå 

vad du ser på din väg. Därför säger jag till er: Upptäck, undersök, men se till att ert tillvägagångssätt för 

att tränga in i mina mysterier är respektfullt och ödmjukt, för då kommer det verkligen att vara tillåtet. 

23 Jag har inte förbjudit er att känna till de böcker som människor har skrivit, men ni måste utbildas 

så att ni inte snubblar och faller i fel. Sedan får du veta hur människan började sitt liv och sin kamp och 

hur långt hon har kommit. När du är redo måste du vända dig till min källa av lärdomar och 

uppenbarelser så att jag kan visa dig framtiden och det mål som väntar dig. 
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24 Låt var och en förbereda sig på det sätt som hans samvete kräver. Förstå att stridens tid kommer 

att komma och att du då inte ska söka dig till en eremit för att meditera, utan att du ska möta världen 

och frestelserna och inte för ett ögonblick fly från denna strid. 

25 Om ni inte förbereder er, om ni inte utforskar min undervisning, kommer det i morgon att kunna 

uppstå en teori bland människorna som ─ även om den är falsk ─ kommer att ha skenet av sanning, och 

det är inte min vilja att ni ska bli utpekade som bedragare. För de kommer att försöka bevisa att min 

ankomst vid denna tid inte var i enlighet med sanningen. 

26 Använd era egna krafter för att förbereda er och slösa inte bort dem genom att döma andras 

verk. 

27 Många gånger har jag sagt till er: förenas. Men när jag talar till er om att förenas, förstå att jag 

inte bara talar om era samhällen, utan att detta ord omfattar hela jorden. 

28 Inse att jag inte har kommit för att inspirera er till någon form av dyrkan. Varken i den andra 

epoken eller i denna har jag sökt en tron eller en hedersplats i de församlingslokaler som ni har avsatt för 

min tillbedjan. I dag säger jag till er att ni inte ska erbjuda mig jordens skatter eller mänskliga 

fåfängligheter, för då skulle ni göra samma sak som frestaren gjorde med Jesus i öknen: erbjuda honom 

sitt rike mot mitt. 

Ni vet redan att mitt rike inte finns i denna värld. Det är därför jag blev människa, föddes i ödmjukhet 

och levde på samma sätt, för att bevisa för er att jordens makt och härlighet inte är nödvändig för att få 

himmelriket. 

29 Men varför skulle du erbjuda mig materiella rikedomar när du redan vet att allt är mitt? Ge mig 

det som jag ännu inte har: din kärlek. 

30 Det är din ande som jag vänder mig till, för den är en del av mig och måste återvända till mig. 

Men för att rädda den var jag tvungen att komma ner till den. Idag är det din ande som måste stiga upp 

genom dygden tills den når mitt bröst. 

31 Mina lärjungar, ni söker inom er de tankar och gärningar som är behagliga inför mig för att få min 

nåd, och jag, som känner er kärlek och ansträngning, ger er det ni ber om. Det är inte jordiska ting som ni 

ber mig om, ni strävar inte så mycket efter de tillfälliga njutningarna som efter dem som varar. Du 

vandrar på vägen till det eviga livet, där du får vila från din kamp. 

32 Nöj er med det väsentliga som finns i mitt ord, och när ni drabbas av smärta, trösta er med 

tanken att ni i den kommer att upptäcka ett ljus som alltid visar er vägen till det eviga livet. Just denna 

smärta kommer inte att låta själen sova eller bli inbilsk, den kommer att vara som dagg som fräschar upp 

och återupplivar hjärtat. 

33 Jag har alltid talat till er om det eviga livet, om den väg som själen vandrar på och som inte har 

något slut, på vilken den utvecklas, fulländar sig själv och når sin Herre. 

För att ni skulle få ett exempel att förstå och följa, kom jag i tiderna. Jag begränsade mig själv i Jesus, 

föddes och levde som människa, lydde de gudomliga och mänskliga lagarna, kände livets svårigheter, 

arbetade för det dagliga brödet. Men utöver denna pliktuppfyllelse gav jag världen mitt budskap om 

kärlek och mildhet. 

34 När det blev dags att predika och agera, ägnade jag min ande åt att fullfölja detta uppdrag. 

35 Inte alla har förstått att själen är viktigare än kroppen. Och av denna kärleksundervisning som jag 

gav er har ni gett mig mycket lite frukt. Hur bräckligt är inte ditt hjärta! Många påstår sig älska mig men 

inser inte fördelarna med min undervisning. 

36 Vid den tiden, när jag avslöjade för mina lärjungar att jag skulle återvända till mänskligheten, 

frågade de mig när mina profetior skulle förverkligas, och jag sa till dem: "Vakta och be, så kommer ni att 

få se dem." 

Många förväntade sig att jag skulle komma mycket snart, men det var först nu som jag kom som 

domare för att bereda vägen för alla människor. Om de skulle öppna sina andliga ögon skulle de se mig 

stiga ner på det "vita molnet" och därifrån sända ner oräkneliga ljusstrålar på jorden. 
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37 Vem skulle kunna förstå essensen av Min Ande, eftersom Jag är Ljus, Gudomlig Kärlek, eftersom 

det inte finns någon materiell form i Mig? Jag kom till dig mitt i fattigdomen. Den dygd som jag lärde er 

är densamma som jag predikade under den andra epoken. Jag vill föra era hjärtan närmare mig och jag 

vill att ni ska känna igen min förnyade manifestation. 

38 Det finns många som av rädsla eller brist på flit inte har utvecklat sig och bara följer Mose lag 

utan att erkänna Messias ankomst, och andra som, trots att de tror på Jesus, ändå inte förväntar sig den 

utlovade tröstens ande. Nu har jag kommit ner för tredje gången och de har inte väntat på mig. 

39 Änglarna har tillkännagivit dessa uppenbarelser och deras rop har fyllt rummet. Har du känt igen 

dem? Det är andevärlden som har kommit till er för att bevittna min närvaro. Allt som är skrivet kommer 

att ske. Den förstörelse som har släppts lös kommer att besegra människans arrogans och fåfänga, och 

hon ─ som har blivit ödmjuk ─ kommer att söka mig och kalla mig Fader. Älska mig och du kommer att 

känna mig. På så sätt kommer vädjan om fred för folken att komma från era hjärtan. 

Jag älskar er alla och när ni väl återvänder till mig andligt förberedda kommer jag att ingå ett förbund 

med människorna och det kommer att bli stor glädje hos Fadern och barnen. 

40 De som väntade på mig blev inte överraskade av mina ord som gavs genom människor. De andra 

har förnekat att Mästaren har kommit tillbaka för att göra sig känd för världen i denna form. Men jag 

säger er: Be och sök, studera profetiorna, lyssna till samvetets röst i ditt innersta, och du kommer att 

veta hur du ska besvara varje fråga som ställs till dig. 

41 Jag välsignar er, människor. Jag har gett dig liv och uppmuntrat dig på utvecklingens väg eftersom 

jag älskar dig. Jag har gett människan och de lägre varelserna de element som behövs för att leva. Ni 

lever alla i mig och är underställda min vilja. Jag har sagt till er att "trädets blad inte rör sig utan min 

vilja". För att leva har du luften du andas, solen som värmer din kropp, vattnet och frukterna som ger dig 

näring. Men till er som är utrustade med ande, ger jag er tillträde till mina hemliga skattkammare så att 

ni kan få veta allt som är nödvändigt för er andliga uppstigning. Din ande kommer inte att dö, medan den 

materiella naturen existerar i dag och inte längre kommer att existera i morgon. För jag skapade den för 

att vara människans tjänare, och när den har fullgjort sin uppgift kommer den att försvinna. 

42 Jorden, växterna och djuren betalar en tacksamhetstjänst till sin Gud. Hela skapelsen böjer sig 

och underkastar sig lagarna. De vilda djuren i skogen älskar varandra, de dödar inte sina egna artfränder, 

och om de gör det är det för att ge sig själva näring. De respekterar sin partner, förökar sig inte i förtid 

och kritiserar inte varandra. 

Men ni människor gör precis tvärtom eftersom ni har en fri vilja och en egen vilja. Men jag har gett dig 

samvetet och lagen för att belysa din väg. Vakna upp, öppna dina ögon för ljuset från min undervisning. 

Eftersom ni måste komma till mig ─ varför tar ni långsamma steg? Gör inte livets resa sorglig. Låt själen 

söka mig, älska mig, förstå mig och bli stark i sin bön och sitt kärleksarbete och återuppstå. 

43 Jag förbereder er för att uppfylla min lag med iver. På detta sätt kan du instruera dina 

medmänniskor och vara ett stöd för dem. 

44 Jag vill att ni ska älska mig som Fader och se mig i det perfekta verket av min skapelse. Förneka 

mig inte i bäckarnas kristallklara vatten, i fältets grönska, i luften som smeker dina kinder, i det 

stjärnbeströdda himlavalvet. 

Gör inte denna smärta mot mig. 

45 Se hur jag häller ut mig själv i min skapande kraft för att ge näring åt din själ. Jag helar de 

spetälska på kropp och själ. Precis som kroppen behöver näring för att leva, behöver själen andlig näring. 

Den behöver kärlek, gemenskap med sin far, fullgörande av sina plikter. I denna harmoni kan du leva 

lyckligt idag på jorden och imorgon i det andliga hemmet. 

46 Min kärlek är med dig. Min inspiration översätts till ord genom intellektet hos dessa varelser som 

är förberedda för det. De är mina uttolkare, och jag uppenbarar mig enligt deras andliga förberedelser 

och förmåga. Ni kan alla vara mina röstbärare. Människan är för liten för att ta emot kraften från min 

gudomlighet. Men jag sänder en begränsad stråle till hans förståelseorgan för att göra mig själv begriplig 
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och för att mitt ord ska kunna uttalas genom hans läppar. Jag säger till er: Kom för att ta emot er 

Mästares kärlek och undervisningen för att släcka er törst efter kunskap. 

En del av er känner rädsla, men jag frågar er: Varför har ni denna rädsla, när jag alltid har varit med 

alla mina barn, när ni bär mig i ert hjärta? 

47 Min kärlek till er har varit stor, och det är därför jag har valt ut er från olika regioner och nationer, 

eftersom ni är i stort behov av mig. Ni har ingått ett avtal med mig eftersom ni tidigare inte har fullgjort 

ert uppdrag och det är nödvändigt att skynda på stegen så att ni kan komma till mig rena och högljudda 

som ni kom ut från mig. 

48 Ni har ännu inte fulländat er själva och befinner er redan i tidernas fulländning. Under lång tid har 

jag talat i denna tidsålder genom människans förmedling. Jag har talat till er i liknelser, och om ni läser de 

skrifter i vilka Mitt Ord överfördes och skrevs ner av de första röstbärarna, kommer ni att beundra Mitt 

tålamod och känna smärta över er försummelse. I alla kyrkor där folket samlas har jag gett mitt livets ord 

i överflöd, och jag har sagt till er: studera er själva så att ni kan förstå era medmänniskor. Känn deras 

smärta, älska dem som jag älskar dig. 

49 Jag har kommit för att kräva den del av min Ande som finns i dig och som tillhör mig, för att 

återta den. Jag kommer för att göra en krigsförklaring ─ men inte mot mänskligheten, utan mot synden, 

mot ondskan. I denna kamp som redan rasar inom dig måste du vara stark. Använd dina gåvor så att de 

kan öka och bli outtömliga när du gör gott. Om jag talar till er om förnyelse är det för att ni har förlorat 

den nåd och renhet som jag smyckade er med och som ni borde ha bevarat genom tiderna. 

50 Jag sa till er att jag skulle komma "i molnet" och att mina änglar också skulle komma. Har dessa 

profetior inte besannats? Har inte min andevärld talat och bekräftat alla mina ord? Stora prövningar 

kommer att komma och förstöra jorden. 

skaka. Jag vill inte att ni ska söka mig som domare - sök mig som Fader och Mästare. Jag ska visa dig 

livets, kärlekens och ödmjukhetens sanna väg, så att du inte längre vill ha vare sig krona eller spira. Om 

du vill bli stor, var ödmjuk. 

51 Jag vill att ni ska vara enade. För efter 1950 kommer ni inte längre att höra er Faders ord genom 

röstbärarna, och er själ kommer att längta efter uppmuntran för att fortsätta på denna väg, och många 

av er kommer att vara svaga som Petrus, och andra kommer att tvivla som Thomas. Men vem tar 

Johannes som exempel? Sannerligen säger jag er: Om ni älskar mig som den utvalde lärjungen, kommer 

ni att få se mig i all min härlighet, och jag kommer att säga till er: Kom till mig, era lidande hjärtan, jag är 

Fader och känner alla mina barns smärta. Be och du kommer att känna Cyrenianen mycket nära som 

kommer att hjälpa dig att bära ditt kors. Var hängiven och stark i prövningar så blir dina lidanden lättare. 

52 Jag har förberett denna nation och dess invånare för manifestationen av min undervisning, så att 

folket kan höja sina själar och i det följande skåda det andra Jerusalem, det utlovade andliga landet där 

de kommer att förenas med patriarkerna vid tidens slut. Min vilja är att de olika raserna i denna nation 

ska kunna blandas, att de som är trötta på krig och tvister ska kunna finna fred och söka en plats för att 

reflektera över mina läror, och att de som hungrar efter andlighet ska kunna få min Andes manifestation 

för att fylla dem med ljus och tröst, så att de redan från jordens dal kan se trösklarna till det högre livet 

där själen kommer att bo och uppleva uppfyllandet av mitt ord. 

53 Jag ska ge denna nation glans. Den kommer inte bara att höja sig andligt utan också få materiell 

makt. Dess åkrar kommer att vara bördiga, dess invånare kommer att ha energi och moralisk styrka, och 

den ande som tränats av mig kommer att ge prov på upphöjdhet och kunskap om min lag. 

54 När världens människa sedan kommer och betraktar Mitt arbete med dig kommer hon att känna 

en önskan att förbättra sitt liv och hon kommer att söka efter de naturliga principer som kan hjälpa 

henne att förbättra sitt liv. Han kommer att reflektera över lagen, han kommer att längta efter mitt ord, 

och hans själ kommer att få kontakt med mig igen. Jag kommer att tala till honom i hemlighet och med 

kärlek och placera honom i början av vägen. När han sedan har avslutat denna del av vägen kommer han 

att börja stiga upp för att bestiga berget där jag väntar på honom. 
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55 Alla kommer inte att höra mitt ord i samma form som jag talar till er, mina lärjungar. Men vet att 

alla som söker mig kommer att finna mig. Min inspiration kommer att finnas i alla som älskar mig, och 

det ska ni vittna om. Om du har börjat uppfylla uppdraget före dem, förbered vägen för dem genom att 

föregå med ett exempel på kärlek och ödmjukhet. 

56 Var nära mig, låt din andes ögon öppna sig och ditt hjärta känna min kärlek, låt allt du hör och 

känner bevaras i ditt väsen så att du i morgon, när du minns mitt ord och tolkar det, kan undervisa dina 

medmänniskor. 

57 Missa inte dessa lektioner, som är sidor ur Visdomsboken som jag nu ger dig för din frälsning. 

58 Jag tar emot dig och i dig tar jag emot alla mina barn. Min visdom sänker sig över alla mina 

lärjungar som har vetat hur de ska förbereda sina uppfattningar och sina hjärtan. 

59 Jag kommer till era hjärtan som ljus och styrka, som fred och kärlek, så att ni inte känner er svaga 

mot människor. 

60 Ni beväpnar er med tålamod eftersom ni vet att ni har den ädla uppgiften att sprida broderskap 

och fred i världen; eftersom ni vet att ni måste vakta så att den himmelske Faderns vilja kan uppfyllas. Ni 

måste vara som vaktposter som vakar över detta uppdrag som ännu inte har fullbordats. 

61 Min röst kallar ständigt människan till lagens väg. Men ni, som var de första att ta emot mina 

uppenbarelser i denna tid, har blivit de sista, så att ni kan bevittna hur många som kommer till mig. Men 

eftersom ni tillhör dem som först kände igen mig, är ni skyldiga att vara ett exempel kring min 

undervisning, att vara som en stav för era medmänniskor. 

62 Jag ser att ni, med tanke på hur stor er uppgift är, fortfarande saknar mod och tro för att vara den 

tredje tidens apostlar. Ni har fortfarande stunder av svaghet, förtvivlan och kamp med er själva i era liv. 

Övervinna alla hinder. Ditt hjärta har redan känt storheten i mitt arbete. Du har funnit att mitt ord är 

uppmuntrande. I min undervisning har ni lärt er att be för att befria er från frestelser. 

63 Mästaren vill inte att du ska fortsätta att slösa tid. Se hur mänskligheten har utvecklats i vissa 

avseenden. Men jag vill att deras framsteg ska vara fullständiga, att mänskligt liv och andligt liv ska vara i 

harmoni. 

64 Det här livet är ett vackert tillfälle för din själ att utvecklas. Börja, växa, utvecklas. Se hur allt i 

skapelsen utvecklas och förvandlas. I början, i din omognad, var du som en atom, men på grund av den 

intelligens som jag har utrustat dig med tog du slutligen i dina händer de ämnen som naturen har för att 

använda dem. Redan när ni började bo på jorden var den lag som väntar er redan i kraft på den. Fadern 

har sedan dess uppenbarat det andliga livet för dig och skickat dig på väg till det hem dit du måste 

komma för att vila och njuta av frid efter kampen för att uppnå din rening. 

65 Lyssna alltid på ditt samvetes röst, så att den kan tala om för dig om du har uppfyllt lagen eller 

inte. 

(Liknelse) 

66 Lyssna: En man befann sig på ett högt berg. Han kände till bergen, skogarna och de stigar som 

han gick längs i jakten på mat för sina stamfränder. En dag, mitt i sin ensamhet, hörde han en röst som 

sa: "Jag ser dig, människa, och jag ser dina svårigheter. Det är därför jag kommer till er, för jag är livet 

som pulserar i allt som skapas. 

Men lyssna: Stå upp, titta och gå till dem som tillhör er och berätta för dem vad ni har hört och vad ni 

har känt men inte kunnat se. När de sedan är övertygade om vad du redan tror, bildar du tillsammans 

med dem kärnan till ett folk. Sätt dem på väg mot uppfyllandet av löftet om ett land som jag har 

förberett för dem." När mannen hörde denna röst kände han hur hans hjärta bultade av kraft och vågade 

inte lyfta upp ansiktet för att se på den som talade så till honom. Han kände att en okänd kraft trängde in 

i hans väsen, som om ett himmelskt ljus översvämmade hans själ med livskraft. 

När rösten tystnade kände han hur tröttheten i hans kropp försvann, samtidigt som han kände vikten 

av ett ansvar på sin själ. 



U 179 

36 

Därefter begav han sig till sina egna för att vittna om vad som hade hänt, och eftersom han var en 

rättfärdig man trodde alla på hans ord. Mannen sade: "Rösten som jag hörde talade till mig om en väg, 

men jag vet inte vilken av alla de vägar jag känner till det är. Kanske finns det en som leder till en stor 

stad, eller så leder den till ett vidsträckt land med vingårdar." 

En natt, när han vilade på sin säng, hörde han en tydlig röst i sin ande ─ inte längre i sina sinnen ─ som 

sade till honom: "Dina ögon känner inte till vägen, för den är endast känd för anden. Det är min lags väg." 

Därefter hörde han dess bud, där det talades om att älska Gud mer än allt skapat, att inte dyrka honom 

genom enheter som skapats av fantasi eller vidskepelse; han hörde också talas om att älska varandra. 

Detta var kärlekens och godhetens väg. 

När mannen vaknade upp förstod han att allt detta hade varit en gudomlig uppenbarelse som hans 

ande fått. Ännu en gång vittnade han för sin familj om vad han hade fått i drömmarna, och fylld av tro 

och lydnad förenade han hela sin stam så att de genom sin förening skulle bilda fröet till en stark och stor 

nation. 

(slutet av liknelsen) 

67. Det är min liknelse för denna dag, i vilken jag talar till er om Moses, den anda som kyrkoledarna i 

denna tid har 

Han som bad i tystnad och kommunicerade med sin Fader, han som ledde sitt folk på en lång resa genom 

öknen, han som inför folkmassornas svaghet krossade lagens tavlor på marken. 

68. Tre tidsåldrar har gått, och idag frågar jag dig: Vem av er vet vägen? Vem är den som verkligen 

förbereder sig för att höra den Eviges röst? Var finns de som skulle kunna säga till mig, som era bröder 

skulle ha gjort i andra tider: "Herre, om det är nödvändigt att offra min existens för att ditt verk ska 

fungera, så gör med mig som du vill." 

69. I dag finner jag ingen som talar på detta sätt till sin Mästare. Hur kommer du att göra mitt ord 

känt för världen i denna tid? Det är nödvändigt att ni förenar er så att mitt arbete av kärlek och renhet 

kan erkännas. Om du presenterar den med hjälp av riter, symboler eller trosbekännelser kommer du inte 

att lyckas skaka om dina medmänniskors själar. Om du däremot föregår med ett exempel på kärlek 

genom dina gärningar kommer min lag att erkännas och respekteras. 

70. Studera mitt ord, för i det kommer du att höra Faderns röst, som alltid kommer att visa dig vägen 

genom ditt samvete och få dig att se den fulländning som du gradvis uppnår på det. 

71. På samma sätt som ni studerar människokroppen och blir förvånade när ni ser den, som bara är 

människans yttre form, så bör ni fördjupa er i kontemplation och studier av själen, för det är bara på 

detta sätt som ni kan inse dess storhet. 

72. Kämpa, och även om din kamp är hård, får du inte tröttna på att vittna om min sanning. Gör gott, 

även om det innebär att ni måste offra er själva. Du har till uppgift att rädda dina medmänniskor. 

73. Jag ger dig min välsignelse och min förlåtelse. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 180 
(som gavs under andra världskriget) 

1 Jag ger er ljus så att ni, mina älskade lärjungar, kan förstå mitt ord och min undervisning. 

2 "Arbetaren" skall fortsätta att odla och plöja fältet där han måste plantera fröet med tro och 

önskan om att få en rik skörd. Men Mästaren säger till dig: Var noga med att välja en lämplig jord så att 

fröet inte förstörs och du alltid får skörda frukter som motsvarar den kärlek som du har odlat din jord 

med. 

3 Ni kan alla bli "arbetare på mina fält", men innan det är möjligt måste ni känna och förstå detta 

uppdrag. Syftet med denna undervisning är att ta bort de okunnigas mörka ögonbindel och få de "lama" 

att gå, och på så sätt visa dem att jag är den enda Gud de bör tjäna. Därför säger jag till er: Jag förbereder 

er för att visa er själva som ett exempel för andra, eftersom ni har öppnat era ögon för Ljuset och 

ödmjukt erkänt att ni var okunniga. Genom dig ska jag också så och skörda frukterna av min 

barmhärtighet. 

4 Dina medmänniskor kommer att fråga dig hur du fick den här undervisningen, hur mina 

manifestationer fortsatte och varför du följer den här vägen. Du ska svara på alla frågor med absolut 

sanning. För om ni inte håller fast vid sanningen kommer ni inte att vara starka och ni kommer att bli 

besegrade. Då kommer fröet inte att gro. 

5 Jag vill inte att ni ska vara tomhänta då, och jag vill inte heller att ni ska vara utan skörd i slutet av 

er kamp, efter att jag har tagit er från världen för att följa min väg och kallat er "mina lärjungar". Det 

skulle inte vara rättvist om ni skulle skörda besvikelse och bitterhet bara för att ni inte har lärt er att 

försvara Mitt verk genom att studera och utforska det för att få tillräckligt med styrka, sinnesfrid och 

kunskap för att stå emot prövningarna. 

6 Min undervisning är en enda lektion som uttrycks på många olika sätt så att ni kan förstå den, och 

som ni inte har något att tillägga. Men även om det är en lag vill jag inte tvinga den på er, för då skulle ni 

falla in i hyckleri genom att utåt låtsas följa den medan ert hjärta bryter mot den. 

7 Jag har placerat samvetet i din varelse för att det ska vara närvarande i alla dina vägar, för 

samvetet kan skilja gott från ont och rätt från fel. Med detta ljus som ledstjärna kan du inte bli lurad och 

du kan inte heller bli kallad okunnig. Hur skulle en andlig människa kunna lura sin egen granne eller 

försöka lura sig själv, när hon i sin egen varelse har sin Skapares ljus? 

8 Vid den tiden kom en rik ung man fram till Jesus och sade till honom: "Mästare, jag tror att jag 

förtjänar det rike som du lovar eftersom jag följer läran." Jesus frågade honom: 

9 "Håller ni lagen?" Den unge mannen svarade: "Ja, Herre, jag fastar, behandlar mina 

medmänniskor väl och gör ingen illa. 

ondska och ge en del av min förmögenhet för att stödja templet." 

Jesus sade då till honom: "Om du vill följa mig, lämna allt du äger och följ Mästaren." Men det fanns 

så mycket som den unge mannen ägde i världen att han inte ville ge sig av med sina rikedomar och 

föredrog att skilja sig från Herren. Han trodde att han uppfyllde min lag men lurade sig själv. 

10 Hur ofta har jag inte sagt till er: öva på aktiv grannsämja, visa denna dygd, men skryt inte om den, 

för då skulle den inte längre vara barmhärtighet och ni skulle lura er själva! 

11 Lärjungar: Om ni inte vill begå fel eller misstag, granska era handlingar i ljuset av ert samvete. Och 

om det finns något som stör den, undersök er själva grundligt och ni kommer att upptäcka fläcken så att 

ni kan rätta till den. Det finns en spegel inom er där ni kan se er själva och se om ni är rena eller inte. 

12 Spiritualisten bör kännas igen på sina gärningar, som för att vara rena måste vara dikterade av 

samvetet. Den som agerar på detta sätt kommer att känna att han har rätt att kalla sig min lärjunge. 
13 Vem skulle kunna lura mig? ─ Ingen. Jag bedömer dig inte efter vad du gör, utan efter den avsikt 

med vilken du gör det. Jag är i ditt samvete och bortom det. Hur kan ni tro att jag inte kan känna till era 

handlingar och deras motiv? 



U 180 

38 

14 Förbered er för strid så att mitt verk inte attackeras på grund av era dåliga gärningar. För i många 

fall kommer mänsklighetens erkännande eller icke-erkännande av mitt arbete att bero på er. 

15 Men vad kan upphäva mitt verk, eftersom det är sanningen själv, eftersom det är fläckfri renhet? 

Du skulle dock mycket väl missa möjligheter att förvärva meriter och höja själen. 

16 Om någon inte känner till min sanning är det för att han inte brydde sig om den och drack från 

denna källa som häller ut sitt kristallklara vatten för alla läppar som törstar efter kärlek. 

17 Den sanning som jag uppenbarade för patriarkerna, profeterna och de rättfärdiga är samma som 

jag uppenbarar för er idag. För min lära, som ni tar emot idag, är alla tiders lag, med vilken jag har visat er 

vägen uppåt, så att ni kan fortsätta er livsresa tills ni når målet. I min undervisning har jag aldrig berättat 

något som inte har en sanningsenlig förklaring. Men om ni skulle ge förklaringar som är annorlunda och 

komplicerade, om ni ändrar Min undervisning eller ger en felaktig tolkning till dem som behöver en 

förklaring av den, kommer ni att skörda en dålig skörd. 

18 Var uppmärksam på hur du förmedlar och hur du talar. Förstå att du är ansvarig för en mycket 

stor gåva. 

19 Jag är fröets ägare, ni är arbetarna. Om någon är lat och inte fullgör sin uppgift ─ om någon 

avviker från vägen, klandra inte Mig som kallar er överallt. Inse att den som vill vinna sin frälsning måste 

anstränga sig. 

20 Se, jag vänder mig till era hjärtan, så att ni, som känner mig, kan säga: "Mästare, jag följer dig." 

21 Lyssna noga: Fadern har i alla tider gjort sin kärlek känd för mänskligheten genom budskap till 

sina budbärare. Denna kärlek som du försöker förstå och känna fram till detta ögonblick är just den 

kärlek som alltid har smekt dig. 

22 Jag vill att ni fyller er med detta ljus, för utan kärlek når ni inte fram till mig. Utan denna kraft kan 

ni inte förstå min härlighet. 

23 Mitt ord rör vid de ömmaste strängarna i ditt hjärta så att du kan vakna upp till kärlek och förstå 

att om du bara lever för att vinna världens rikedomar och du varken har utrymme eller tid kvar för hjärtat 

och själen att utveckla sina förmågor, kommer de inte att utvecklas på sin utvecklingsväg. 

24 Låt inte ditt hjärta bli övermodigt, för det symboliserar den eviga elden hos honom från vilken 

allting kom fram och där allting återupplivas. 

25 Anden använder hjärtat för att älska med hjälp av kroppen. Om du bara älskar enligt materiens 

lag kommer din kärlek att vara tillfällig eftersom den är begränsad. Men om du älskar andligt är den 

känslan lik Faderns, som är evig, perfekt och oföränderlig. 

26 Allt liv och alla skapade ting är relaterade till Anden eftersom den har evigt liv. Begränsa inte er 

själva, älska mig och älska er själva eftersom ni har den Guds gnista av "varande" som inte känner några 

gränser i kärleken, vilket är Gud själv. 

27 Förstå att allt som existerar är till för dig, precis som allting enligt sitt öde är en oavbruten 

hyllning till Skaparen. 

28 Från alla varelser får jag deras frukt, men allt får livgivande kraft från mig. 

29 Jag förklarar alla dessa läror för dig så att din själ inte längre ska vara en fånge av dina sinnen ─ så 

att du, när du börjar sprida mina läror, kan göra det känt att själen, liksom alla skapade ting, är föremål 

för evolutionens lag. 

30 "Utveckling" ─ ett ord som kommer att vara på människors läppar när de har att göra med själen, 

för det betyder framsteg, uppstigning, omvandling och fulländning. 

31 När kommer människan äntligen att bli fri från fördomar, så att hon inte längre vänder sig till 

former och inte heller ser allt som omger henne som större än hon själv? När han sedan uppnår andlig 

frihet. 

32 Ni kan mycket väl förstå att när jag alltid har gjort mig känd för människor i visdom har det varit 

för att befria de själar som är fängslade av begränsade sinnen. 
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33 Det finns fortfarande människor med begränsade sinnen och utan inspiration i denna tid. Även 

om människor redan borde ha ett klart och uppvaknat sinne tack vare sin utveckling, tänker och lever 

många fortfarande som under den primitiva tiden. 

Andra har gjort stora framsteg inom vetenskapen, men i sin fåfänga och själviskhet har de avskurit sig 

själva genom att tro att de har nått kunskapens höjdpunkt. Men de har stannat upp på vägen mot sin 

andliga utveckling. 

34 Till er som har hört mig i denna tid och som har hört ordet "ande" ständigt upprepas i min 

undervisning, säger jag att storheten och ljuset som detta ord innehåller kommer att skaka om 

mänskligheten när den väl förstår det. 

35 Fortsätt att göra er värda denna nåd genom en rätt förstådd ödmjukhet. "Ödmjukhet" betyder 

inte fattigdom, inte heller materiell fattigdom. 

36 Behåll den moraliska styrkan, för ni har stärkt er själva som stålet på ett städ genom detta livs 

lidanden. 

37 Jag ser att du håller med ditt öde. Om ditt förflutna var smärtsamt, se inte längre på det. Glöm 

det och lev fredligt i nuet. Frukta inte framtiden, för "morgondagen" är jag. 

38 Alla mina profetior kommer att gå i uppfyllelse och er lilla nation kommer att betraktas av 

mänskligheten som "det utlovade landet". Jag kommer att se till att hjärtan känner frid i henne och att 

själar blir upplysta. Höga ledare för andra nationer kommer att komma till henne och inspireras i hennes 

famn att regera med kärlek. 

39 De "förlorade stammarna i Israel" kommer att samlas i detta land som har förberetts av min 

barmhärtighet och känna min frid. 

40 Du måste vara beredd, för dina medmänniskor kommer att vända sig till dig. Du vet inte hur eller 

när, men mitt ord kommer att gå i uppfyllelse. 

41 Därför uppmanar jag er att förena er så att era medmänniskor kan känna att de har kommit till 

Herrens folks sköte där de kommer att få det som Min 

Det är Will. 

42 Jag gör dig medveten i förväg om alla framtida händelser. När det gäller dessa "stammar" säger 

jag er att de, drivna av min visdom, kommer att komma och ta emot det arv som ni har fått. De kommer 

inte att komma av en slump, utan det är nödvändigt att ni förenas så att ni kan se mitt ord uppfyllas. 

43 Under den andra epoken, när kejsaren styrde över Palestina, var landet uppdelat mellan sig självt. 

Israels folk var hedningarnas slavar, och på deras axlar kändes bördan av tyranniets ok. 

44 Det var just då som Guds son kom till folket. 

45 Hur mycket smärta fanns det inte i det folket, och hur stor var inte folkets själviskhet! Men mitt 

ord hördes, och det var som en balsam på alla sår hos det arvlösa folket. Jag släckte deras törst efter 

kärlek, och därför sade de som trodde på mig: "Bara nasarén vet hur man älskar." Ändå blev jag 

felbedömd. 

När folket fick mig att offra offret frågade de mig: "Jesus, var är de som följde dig?" I det ögonblicket 

såg jag på Jerusalem och sade: "Det är ännu inte dags för fröet att gro. Men tiden kommer att komma, 

och då kommer mänskligheten att känna frukten." Och sannerligen ─ efter min avresa ─ gav sig mina 

lärjungar ut och spred mitt ord. 

46 Nu berättar jag för dig: År 1950 kommer de som inte lyder mitt ord att dyka upp och de kommer 

att få mig att återigen lida den offerdöd som är olydnad och oenighet mellan er. Då ska jag säga, som jag 

gjorde då, "Jag har placerat min säd i dessa hjärtan, och den ska blomma, och av dess frukt ska de 

nationer äta som kommer att lära känna mitt ord som är nedtecknat i Skrifterna." 

47 Detta arv är avsett för dig. Kom ihåg att du alltid måste så det goda i din väg. 

48 Dagarna närmar sig när den kristna världen fokuserar sitt hjärta på att minnas det drama som 

ägde rum på Golgata för cirka två tusen år sedan. Sedan funderar en del på om deras handlingar i livet är 

i harmoni med deras samvete eller om de har varit svaga inför frestelsen. 
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49 Men detta folk, som nu hör mig, känner att de inte behöver betrakta bilden av den korsfäste, 

eftersom de förstår att det blod som utgöts på Golgata fortfarande är verksamt i människornas hjärtan. 

För den "vattnades" för att visa honom hur han skulle fullfölja sitt uppdrag. 

De spiritualistiska människorna behöver inte återuppleva detta drama; de har lärt sig att flyga andligt 

tills de känner och skådar de härligheter som finns i anden. Vem gillar 

Thomas tvivlade, men jag har tillåtit honom att stoppa sina fingrar i Jesu sår och se Mitt Blod, som 

fortfarande är färskt och som, likt en outtömlig källa, fortsätter att strömma ut i kärlek och styrka i varje 

själ. 

50 Jag har berättat för er att jag är så nära er att jag känner till era hemligaste tankar, att jag finns 

överallt där ni är eftersom jag är allestädes närvarande. Jag är ljuset som lyser upp ditt sinne genom 

inspiration eller lysande idéer. 

51 Jag är i er, för jag är Anden som besjälar er, samvetet som dömer er. Jag är i dina sinnen och i din 

kropp, för jag är i hela skapelsen. 

52 Känn Mig mer och mer inom dig och i allt som omger dig, så att du, när det är dags att lämna 

denna värld, helt och hållet kan gå in i det andliga livet, och det kommer inte att finnas någon störning i 

din själ från de intryck som sinnesvärlden kan lämna efter sig. Och du kan närma dig Mig ytterligare ett 

steg, som är källan till oändlig renhet från vilken du kommer att dricka för evigt. 

53 Du vet inte hur mycket tid du har kvar för att ta detta steg. Se därför upp, för frestelser kommer 

att försöka få dig att snubbla. Jag förbereder dig och jag lovar dig att min barmhärtighet kommer att vara 

redo att rädda dig från stormen. Jag kommer att erbjuda dig min hjälp när du riskerar att falla, för för mig 

finns det ingen som är värd mer, och ingen som är värd mindre. Jag är Fadern, och närhelst du kommer 

till mig och ångrar dig, kommer jag att ta emot dig och ge dig din belöning enligt dina förtjänster. 

54 Reflektera och granska era liv. Låt din själs ljus lysa upp dig. Jag kommer att få dig att se dina 

andliga framsteg. 

55 Tolka mitt ord på rätt sätt och vet att det inte är dess form som ska utforskas, utan dess innebörd 

och det mål som det pekar ut. Mina röstbärare kan göra misstag, men det som kommer från Gud är rent 

och kan inte bli orättvist. 

56 Jag har gett dig ett frö från vilket du ska skörda en riklig skörd. Ta mig som exempel och sprid 

kärlek och barmhärtighet bland dina medmänniskor på livets väg. Då kommer mänskligheten att känna 

igen den tro och styrka som du har uppnått. 

57 Försök att förstå innebörden av Mitt verk så som det har uppfattats och tolkats av dem som 

följde Mig till slutet. 

58 När du har förberett ditt hjärta som en helgedom där du väntar på din Faders besök så att han 

kan känna din kärleks värme i det, då kan du verkligen säga att "lärkan" har varit med dig. Män, kvinnor 

och barn omger mig, och alla är som ungar på livets träd. 

59 Du har vandrat oavbrutet och sökt efter vissa träds rötter i jorden för att bedöma deras frukter, 

och ofta har du upptäckt den gnagande masken i dessa rötter. Då har ni sökt mig på berg och i dalar ─ i 

hopp om att höra en faderlig eller åtminstone vänlig röst som skulle befria er från osäkerhet och leda er 

på sanningens väg. Nu när ni hör mitt ord tackar ni mig för att ni har fått höra min undervisning, som 

förbereder er för en mer fulländad andlig kommunikation än den ni har för närvarande. 

I dag måste jag begränsa mitt ljus för att ni ska förstå mig. Men det ögonblick kommer när din själ och 

ditt sinne kommer att kunna bära min visdom direkt. I dag räcker det för många med lite ljus och fred i 

hjärtat ─ en smekning för barnen, barnens kärleksfulla blick för de trötta äldre, för genom detta känner 

de en ljusstråle i sitt trötta och sorgsna hjärta. Men efteråt kommer alla att söka efter ett ljus som kan 

lysa upp deras väg i livet. 

60 Om du skulle fråga många av mina barn vid den här tiden om de har en önskan att höra min 

undervisning, skulle de svara att de är ovärdiga till det. Men jag säger er att inget av mina barn är 

ovärdigt att höra mig. Alla behöver mitt ord: de rättfärdiga för att fräscha upp sig genom att höra sin 
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Gud; de okunniga för att lära sig och få sin själ att utvecklas genom Mästarens läror; syndare för att 

förnya sig genom sin omvändelse när de lyssnar till Fadern. 

61 En röst kommer till mig och säger till mig: "Kom och se hur svag jag är på jorden, hur fläckig min 

själ är. Jag vet att du älskar mig och kan förlåta mig, att du är en vägvisare i mitt mörker och en hjälpare i 

min ensamhet. Kom mig till hjälp, för i denna timmes prövningar känner jag smärtan av dödsångest." 

62 Vem talar till mig på detta sätt? Vem låter sina rop nå mig på detta sätt i sin längtan efter 

barmhärtighet? Är det ett hjärta? Nej, människor, det är mänskligheten som inte har glömt att jag är 

Kärlek. Den erkänner sin skamlighet och ber om upprättelse. 

63 Jag grät över ditt avsked från det ögonblick då du lämnade det andliga hemmet för att gå till 

jorden. Sedan dess har det varit mina tårar och mitt blod som har förlåtit dina synder, och min vänliga 

och lugna röst har ständigt gett dig råd på din resa genom livet. Min skugga har följt dig på alla dina 

vägar. Det är jag som har saknat dig i verkligheten, inte du. För när du gick därifrån kände du dig stark 

och trodde att du inte längre behövde min hjälp. Din väg var fri vilja, dina sinnen expanderade för att 

andas in och röra vid allt som omgav dig, och du var tvungen att falla mycket lågt för att vända dina ögon 

mot mig igen. 

Redan då kom du ihåg att du hade en far vid vars bord du satt. Då ropade du på din Herre, men jag 

hade redan kallat dig tidigare och hade inte hört ditt rop. 

Närvaro vid mitt bord. Jag hade sökt dig som en far som ser sitt barn gå bort som ett litet barn, med 

oskuld i hjärtat och utan kunskap om vägen. 

64 Om ni förstår mitt ord kommer ni att förstå att Faderns avsikt när han sände er ut i världen för att 

vandra på dess stigar fulla av faror och frestelser inte var att ni skulle gå vilse på dem. För de var 

utformade i förväg så att ni skulle få de nödvändiga lektionerna för själens utveckling, för att ge er den 

erfarenhet som ni saknade och slutligen för att få er att återvända till mig full av ljus. 

När din ande kom ut från mig var den som en gnista som vindarna var tvungna att omvandla till en 

låga så att ditt ljus skulle bli ett med det gudomliga när du återvände till mig. 
65 Jag talar till er från toppen av det nya berget. Där väntar jag på er, och sannerligen säger jag till 

er: På dagen för din ankomst kommer det att hållas en fest i detta rike. Ni kommer att komma dit på 

smärtans väg och därigenom rensa ut era överträdelser ─ en väg som jag inte ritade upp i förväg, utan 

som människan skapade. Du lät mig också gå den här vägen. Men sedan dess har offerets och smärtans 

väg förhärligats genom Mitt blod. 

66 Hör ljudet av min röst i oändligheten som du hör ljudet av en klocka. 

67 Kom ihåg att det är dags för domen, för sannerligen säger jag er att varje överträdelse skall sonas. 

Jorden själv kommer att ställa sig till svars för det onda bruk som människan har gjort av den och dess 

naturriken. Allt som har förstörts kommer att ställa er till svars och därmed få människor att inse att de 

skapades av Skaparen i kärlekens syfte och att den vilja som skulle kunna förgöra dem bryr sig om dem, 

skyddar dem och välsignar dem. 

68 Kan en själ lugnt lämna den här planeten när den som skändade och förstörde den ställer den till 

svars? Det är de som har varit tvungna att skapa en värld där ånger, materialism och konsekvenserna av 

ett liv i olydnad mot min lag är som mörka moln av dimma i vilka de vandrar i smärta tills det blir ljust 

inom dem så att de kan börja återställa allt som de har förstört. 

69 För att hjälpa dem säger jag till dem: "Se, här är Mästaren återigen bland sina lärjungar. 

70 I dag kommer jag för att väcka tro hos dem som är modfällda för en kort tid. 

71 Om jag har kommit till dig, kommer jag också att komma till alla dem som stiger upp till mig. Min 

kärlek, mitt ljus är för alla. 

72 När Herrens manifestation äger rum bland hans lärjungar känner ni oändlig glädje i er själ, och 

även om min manifestation är kort visar ni er nöjda. 

73 Jag vill att ni ska känna den frid och glädje som ni upplever när ni hör mig och när ni söker mig i 

bön, så att när ni når den inre höjningen kommer era tankar att bli som en fruktbar dagg som faller ner 

på de karga fälten. 
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74 Medan världen är i uppror, kaosets skugga lägger sig över nationerna och kriget skakar 

mänskligheten, hör jag dem som säger: "Om inget är omöjligt för Gud ─ varför stoppar han då inte kriget 

och skapar en ny värld full av fred?" Men jag säger er att precis som det finns krig i människan finns det 

också fred i henne. Varje människa har ett strängt och klokt samvete, och genom detta kan hon välja den 

väg som är nyttig för henne. 

75 En ny kamp har redan brutit ut i världen. Hela nationer kämpar för att besegra sina fiender. Andra 

strävar efter överlägsenhet för att underkuva folk och hålla slavar, och ytterligare andra för att deras ras 

ska kunna bevisa att den är den högsta av alla, men i sin blindhet inser de inte den avgrund som väntar 

alla. 

76 I denna atmosfär av mörker och förvirring kan du låta dina tankar tränga in som en ljusstråle. 

Med hjälp av dem kan du hjälpa dina medmänniskor att tänka klart i prövningens ögonblick. På så sätt 

kommer ni att fullfölja det uppdrag som jag har gett er. 

77 Var stark och kontrollera dina passioner, och ta inte ställning för den ena eller andra sidan. Ditt 

hjärta måste vara uppeldat av medkänsla och broderskap för alla och du måste innerligt dela med dig av 

de lidanden och svårigheter som drabbar denna mänsklighet. På så sätt kommer ditt hjärta att slå i 

samklang med mitt. 

Allt det goda du gör kommer att få sin belöning. Eller tror ni inte att freden bland människorna skulle 

vara en belöning för era böner? 

78 Se, det är inte ett offer som jag ber er om. Jag skickar inte ut er för att predika bland dessa 

obefriade skaror, jag ger er inte i händerna på hedningarna. Nu räcker det med att ni renar era sinnen så 

att ni med dem kan lysa upp vägen för era medmänniskor. 

79 Kämpa, be, vakta, så att frestelsen, som har förmågan att presentera sig för dig i de mest 

attraktiva former, inte distraherar dig från dina goda avsikter och hindrar dig från att fullgöra din plikt. 

Lär dig att kämpa mot den och besegra den. Sov inte, för hon kommer att kämpa in i det sista. 

80 Din kamp är större än du kan föreställa dig, eftersom motståndaren är osynlig. Ofta letar ni efter 

honom på många ställen, men ni bär honom ändå gömd inom er själva, i era känslor och i era passioner. 

Det finns inget bättre vapen för denna kamp än bön. 

81 Fadern har gett dig sina råd. Även om varje undervisningsadress är annorlunda är dess väsen, 

dess innebörd och syfte detsamma: att ge er min kärlek och visa er vägen till fullkomlighet som ger er 

frälsning. 

82 Under minnesdagarna känner även det hårdaste hjärtat min närvaro. I oändligheten genljuder 

ljudet av den gudomliga klockan, som förkunnar den nya tidens manifestation, oavbrutet. Men hur dövt 

är inte hjärtat i denna mänsklighet! 

83 När människor då vaknar upp och kommer i längtan efter mitt ord kommer det redan att vara för 

sent eftersom jag inte längre kommer att finnas där. Då kommer de bara att kunna ta emot vittnesmålet 

om min manifestation. Många kommer att klaga på sig själva för att de inte besökte mig på de platser där 

jag gjorde mig känd och för att de inte hörde min röst. 

84 Vid den här tiden drabbas mänskligheten av stora prövningar. På alla platser i världen finns det en 

klagosång. Anledningen till detta är att själar har kommit till jorden för att skörda frukterna av vad de sått 

i andra tider, för ingen undgår min rättvisa. Jag skulle inte längre vara fullkomlig om jag inte klargjorde 

detta för er, om jag inte lät er skörda frukten av era gärningar. Men jag utrustar också människor genom 

ljuset från detta budskap. 

Till alla öron kommer nyheterna om min återkomst, om de lärdomar som jag lämnade till 

mänskligheten. Mina lärjungar kommer att ge de sjuka den helande balsamen, de kommer att bära 

korset till dem som är tyngda av deras korsets börda. Jag upprepar ofta dessa instruktioner för er så att ni 

inte glömmer dem efter min avresa. 

85 Vakta och be så att du kan bli stark. Men be med anden så att du kan uppnå och njuta av 

fullkomlig gemenskap med Herren. När du ser att det som du har fått genom inspiration i bönens 
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ögonblick har blivit verklighet, är detta ett bevis på att du har haft en stund av andlig gemenskap med 

Mästaren. 

86 Förbättra ditt sätt att söka mig, att be, till perfektion. Kom ihåg: när Mitt Ord inte längre hörs i era 

mötesrum kommer kyrkans män att försöka ta tillbaka er, de kommer att försöka vinna tillbaka er. 

Kommer du då att kunna blunda för detta ljus och lägga undan den uppgift du har fått för att i stället nöja 

dig med att utföra en ritual? 

87 Var inte rädda när jag ibland talar om att ni blir förtalade och förföljda. Jag säger bara att om ni 

uppfyller min gudomliga lag och om ni lyder jordens lagar har ni inget att frukta. 

88 Bevisa redan nu att ni inte har hört Jesus tala förgäves under den här tiden, att ─ när jag kallade 

er "lärjungar" ─ ni vet hur ni ska bära den titeln med värdighet. Med tanke på sanningen och renheten i 

dina handlingar kommer de mest envisa att böja sig. Då, när tiden för konflikter mellan religiösa 

doktriner och idéer är inne i världen, när människorna starkast motsätter sig förkunnandet av min 

andliga lära, kommer de mirakel som jag beviljar er att vara störst, och dessa bevis kommer att få världen 

att darra. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 181 
1 Ni många lyssnare, kom till ljuset, blunda kroppens ögon för några ögonblick och skåda med 

anden strålningen av min närvaro som kommer till er. Det är det gudomliga ljuset av kärlek och visdom 

som jag vill ge dig som ett klädesplagg. Det är ljuset som skingrar okunnighetens, fanatismens och 

illviljans mörker. 

2 Jag ger er mina instruktioner på denna dag som ni har ägnat åt fysisk vila och själens vård. Det är 

den sjunde dagen då du vilar från veckans slit, då du skördar frukten av ditt arbete och samlar kraft för 

att fortsätta din resa. 

3 Ta den här dagen som en symbol för det sjunde steget i din utveckling, det steg då det sista 

inseglet kommer att öppnas, då du kommer att vila efter livets långa resa. 

4 Många tror att mitt ljus bara kommer ner på de platser där mitt ord manifesteras, men sanningen 

är att min andliga närvaro finns hos alla. Det är därför som jag har kallat det ljus som jag sänder till er för 

den universella strålen. För i samma ögonblick som den lyser genom röstbärarna känner alla varelser den 

på olika sätt. Ja, människor, eftersom jag är allsmäktig och allestädes närvarande manifesterar jag mig i 

olika former, som alla är andliga. ─ När ni såg mig som människa under den andra eran var det för att jag 

försökte nå ert hjärta. Men nu "ser" du mig komma andligt, för det är din själ som jag vill upplysa. 

5 "Frälsare" har ni kallat mig, och "Frälsare" kommer ni att fortsätta att kalla mig, för jag leder er 

bort från de onda vägarna. 

6 Förbanna inte de prövningar som drabbar dig och hela mänskligheten. Säg inte att de är Guds 

straff, vrede eller hämnd, för då hädar du. Jag säger er att det är just dessa lidanden som för 

mänskligheten allt närmare frälsningens hamn. 

7 Kalla dem rättvisa, försoning eller lärdomar, och det kommer att vara sant och riktigt. Ilska och 

hämnd är mänskliga passioner, som tillhör varelser som fortfarande är långt ifrån sinnesfrid, harmoni och 

fulländning. Det är inte bara så att du ska ge min kärlek till dig, som bestämmer alla mina verk, det 

vulgära namnet "straff" eller det ovärdiga namnet "hämnd". 

8 Tänk på att ni frivilligt har gett er ut på taggiga stigar eller in i mörka avgrunder, och att ni inte har 

lyssnat till min kärleksfulla kallelse eller till ert samvetes röst, vilket är anledningen till att det blev 

nödvändigt för smärta att komma till er hjälp för att väcka er, för att stoppa er, för att få er till sans och 

för att få er att återvända till den sanna vägen. 

9 Det har varit nödvändigt att erkänna att smärtan finns i mörkret och att freden bor i ljuset, så att 

du frivilligt kan välja det andliga tillstånd som du strävar efter. 

10 När jag ser att ni låter er besegras av smärtan och att ni i stället för att lära er de lärdomar som 

varje prövning innehåller, nöjer ni er med att gråta, förbanna eller helt enkelt vänta på döden som slutet 

på era lidanden, då närmar jag mig er för att kärleksfullt vända mig till ert hjärta, för att ge det tröst och 

hopp och för att stärka det så att det kan övervinna sig självt, sin svaghet och sin brist på tro, och så att 

det kan triumfera över prövningarna; för i denna triumf finns fred, ljus och andlig lycka, som är den sanna 

lyckan. 

11 Därför har jag kommit, folk, för att avlägsna den oändliga natten som täckte er och ge er en ny 

dag full av glans. Mitt ord kommer att utföra miraklet att smälta isen i ditt hjärta så att det börjar känna 

det andliga och slå för allt som är gott. Mitt ord kommer att öppna gallren i det fängelse som din själ såg 

sig själv fängslad i. Men din uppgift är att utföra det andra miraklet: att uppnå fred och uppstigning 

genom dina verkens förtjänster. 

12 Hur långt borta är inte de stigar där du skadade dina fötter och lämnade ett spår av blod och 

tårar, och där du drack lidandets bägare till fullo! 

13 Min gudomliga önskan är att rädda er och leda er in i en värld av ljus, skönhet och kärlek, där ni 

kommer att vibrera av glädje på grund av själens upphöjdhet, känslornas upphöjda karaktär och idealet 

om perfektion. Men känner ni inte igen min faderliga kärlek i denna gudomliga önskan? Den som inte 

förstår detta måste vara blind. 
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14 En del hävdar att de kan förstå mig med sitt intellekt och tror att de kan förstå mig på detta sätt. 

Andra, som är ännu mer omogna och materialistiska, vill se mig i mänsklig form för att tro på mig, utan 

att tänka på att det finns ett högre sinne i deras väsen genom vilket de kan förstå mig, känna min närvaro 

och skåda mig. Men denna känsla kan bara manifesteras genom tro och förandligande. 

15 Hur mycket glädje får inte min ande av de lärjungar som verkligen strävar efter att höja sig. För 

även om de är obetydliga och dåraktiga i världens ögon vet de hur de ska känna min närvaro i sina 

hjärtan, hur de ska tolka eller förstå mina inspirationer och hur de ska gå med på det som min vilja ger 

dem. 

16 Var som dem så att ni alla kan känna mig och njuta av mina fördelar, för jag är till för alla. Se: 

efter att ha banat vägen med min undervisning vänder jag min blick mot er, ni små antal hjärtan som är 

bland de yngre som i denna tid är kallade att följa mitt spår. 

17 Ljusets ord som jag ger er är det andliga bröd som jag ger er näring med under den tredje eran. 

Alla mina barn längtar i sin övertygelse efter detta. 

Mat ─ vissa i sin yttre form, andra i sin betydelse. Jag tar emot alla med kärlek och ger min nåd till alla. 

18 Jag sade till mina apostlar under nattvarden: "Ta brödet, det är min kropp. Ta vinet, som är mitt 

blod, och när jag har gått bort skall ni komma ihåg denna föreskrift." 

19 Nu säger jag till er: Ta mitt ord, som är evigt liv, och behåll dess innebörd. Kom ihåg den efter 

1950, när den inte längre hörs, och ge er själva näring av den. På samma sätt som mina lärjungar visste 

hur de skulle få ordning på sina liv genom min undervisning och hur de skulle sprida den ödmjukt, så bör 

ni också vara det, så att ni kan ge detta själens bröd till alla som är hungriga. Ty det står skrivet att mitt 

ord inte ska förgås och att det ska höras av alla människor. 

20 Jag har sagt till er: Hör mitt ord och ni kommer att finna Guds nåds bröd i dess kärna. Jag har sagt 

till er: Begär Faderns kärlek, för det som är nödvändigt för ert liv på jorden kommer att ges till er ovanpå 

det. 

21 När det gäller detta frö måste ni svara mig, eftersom jag har anförtrott det åt er i alla tider. Vem 

kan säga om sig själv att han har fullgjort sin uppgift och att han är fri från alla fel? 

22 Att utöva välgörenhet är den högsta uppgiften i ditt öde. Sprid den i verk, i ord och till och med i 

tankar, för en tanke som sänds med kärlek ger tröst åt dina medmänniskor. 

23 Jag vill att du ska lära dig att förlåta. Jag inbjuder dig att ta upp mitt kärlekskors och följa mig. Jag 

hör och tar emot den som innerligt säger till mig: "Herre, jag ska följa dina steg." 

24 Men samtidigt frågar jag dig: Vem blir det som förråder mig i den tredje tiden? Undersök er själva 

och ni kommer att svara mig när tiden är inne. 

25 Den som inte håller min lag, den som förnekar mig, den som på något sätt vanhelgar eller 

besudlar mitt verk, det är han som överger mig åt pöbeln, som genom sina verk ropar: "Korsfäst honom!" 

För hans sätt att agera kommer att få människor att fråga: "Är detta Mästarens lärjungar? 

Är det dessa som hörde hans ord?" 

26 Älska folket, gör inte era goda gärningar kända, det kommer att räcka för att bli den tredje tidens 

apostlar. 

27 I dag står jag inför världen och är närvarande bland människor, och jag säger till dem: Vad 

anklagar ni mig för? Jag har talat sanning, jag har gett goda råd, jag har uppfyllt mitt löfte om att 

återvända. Jag förnekar inte det jag sa till er i den andra, för jag är en förebild i fråga om 

sanningsenlighet. Jag fortsätter att bära det tunga korset, och det är människan som skadar min kropp. 

28 Kom ihåg att vid den tiden närmade sig Guds Son folket och de förstod honom inte. Men idag kan 

du äntligen förstå mig. 

29 Jag är fortfarande korsfäst, för jag har skurits i bitar i form av var och en av er. Säg mig: Kan jag 

inte känna din egen smärta? Varför känner ni då inte mig? 

30 Jag kommer att offras igen. Vilka kommer att korsfästa mig i denna tid? Vilka av dem kommer att 

ropa till mig: "Kom igen, sätt igång med det! 
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31 Min blick är genomträngande och samtidigt kärleksfull. När en tår kommer från den faller den 

inte till marken utan tränger in i era själar. Jag kommer alltid att vara med dig. Världen behöver mig 

fortfarande. 

32 Tiden kommer att komma då broderskap kommer att kännas bland er när ni går in i mina tankars 

helgedom. 

33 Var jag kommer ifrån och vart jag går kan du inte gå för närvarande. Men den dag kommer att 

komma då ni kommer att träda in i min närvaro och känna igen mig genom detta ord. Då kommer du att 

se dödens övervinnare som gav dig evigt liv genom sitt offer. För jag är uppståndelsen och livet, jag är 

trösten som söker upp varje bedrövad själ för att ge den frid. 

34 Detta ljus som jag lyser på er vid denna tidpunkt kommer att vara fred och moral för kommande 

generationer. 

35 Jag säger er återigen att jag lider i alla som lider. Människors hunger och törst efter kärlek är 

också min Andes hunger och törst. I dem lider jag, och i dem blir jag genomborrad. Men Min Kärlek säger 

till er: Lärjungar, var orubbliga, för hycklare, fariséer och hedningar kommer att närma sig er och fråga er 

om ni har erkänt mig och om ni älskar mig. Med dessa frågor kommer du att bli rädd, och om du är svag 

kommer du att säga som aposteln: "Jag kände aldrig den där galiléaren". 

36 Glöm inte att din belöning inte finns i denna värld. Om du skulle bli skadad för min skull, 

misströsta inte. Förlåt och älska, var mina lärjungar. 

37 Gör inte korsets tecken utåt, eftersom jag själv hänger på korset i er. 

38 Jag kommer att göra mig kännbar i samvetet hos alla dem som firar min gudomliga passion med 

hedniska och världsliga firanden, och jag kommer att få dem att känna ånger och deras hjärta att slå och 

gråta. Jag kommer att acceptera deras omvändelse, för det är aldrig för sent att öppna deras ögon för 

sanningen. 

39 Rengör er från synden och älska varandra, så att ni kan bära ner Jesu kropp från korset och ert 

hjärta bli hans begravningsduk. 

40 Känn att mitt löfte har uppfyllts: "Templet" förstördes och jag återuppbyggde det på tre dagar. 

Den andliga helgedomen där Herren bor har nu byggts. 

41 Jag stötte på en from kvinna och när jag såg henne gråta frågade jag henne: "Varför gråter du?" 

Hon svarade, som på den tiden: "Jag gråter för att Mästaren har försvunnit. Jag har letat efter hans 

kropp, men han är inte där." Då sade jag till henne: "Se upp och vet att Mästaren är med dig." 

42 "Gå och säg till era bröder och systrar att samlas, för Mästaren kommer att överraska dem och 

jag kommer att visa evigt liv för den som kan känna mig på grund av sin tro." 

43 Älskade lärjungar, ni ser för närvarande på mig med er tros blick, för jag har tagit form i detta 

ords väsen, i människans inspiration. Men jag upptäcker också att Thomas satte sina fingrar i mina sår för 

att kunna tro. Idag kan du inte röra min kropp eftersom jag är oåtkomlig. Det är inte längre den tid då du 

kan röra vid mig. 

44 Jag har kommit till er i andevärlden, och tiden kommer att komma då ni kommer att ta emot min 

undervisning med hjärtat och med anden. Jag, materiens, frestelsens och dödens erövrare, har trängt in i 

mörkrets grottor och fört in ljuset i själarna hos dem som levt i denna värld och gått över till det andra 

livet. Jag har låst dem i kedjor av ånger och självanklagelser, men jag har fått dem att se ljuset av min 

härlighet och har befriat dem. För även om jag bor i ljuset, stiger jag också ner i avgrunderna där själarna 

renar sig själva, eftersom jag är uppståndelsen för alla. 

45 Var trogna vittnen till dessa manifestationer. Känn dem och kom ihåg dem med hängivenhet så 

att du kan plantera deras frön i bördig jord. 

46 Sannerligen säger jag er: Detta släkte kommer inte att förgås utan att min undervisning blir känd. 

47 Ni kommer att bli missbedömda och tillrättavisade, men jag säger er: Var inte rädd för 

förlöjligande, inte ens för kroppens död. Ingen kommer att kunna döda dig, för jag är med dig. 
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Efter denna konfrontation kommer världen att känna den andliga glädjen i gemenskapen med Fadern. 

Fred kommer att komma till nationerna eftersom de kommer att följa mina instruktioner när de ändrar 

sitt hjärta. Var trogna lärjungar, kom ihåg att jag har gett er tillräckligt med tid och möjligheter att lära 

känna världen. Vad kan du förvänta dig av den? 

48 Om du är svag materiellt sett är du stark i anden. Du har förstått meningen med det mänskliga 

livet och nu försöker du förstå meningen med det andliga livet. Vem av er har inte känt de gåvor som jag 

har gett honom? Tro på mig så att ni kan tränga in i det osynliga och stärka er själva, för ni måste 

fortfarande kämpa med er själva. 

49 Jag har uppväckt er till nytt liv, för ni var döda. Jag har öppnat min härlighet för dig, jag har 

smyckat din själ med ljuset från mitt ord. Behåll denna nåd och känn att det sanna livet kommer till dig. 

50 Förlåt och älska nu dem som kan ha förolämpat er, och tänk på att det inte var ni som blev 

förolämpade utan jag, som är i alla mina barn. Om jag förlåter alla ─ varför kan du då inte förlåta? På 

grund av köttets själviskhet och fåfänga! Men vart tar ditt kött vägen? Där den smälter samman med de 

element ur vilka den bildades, medan själen kommer att överleva för att stå till svars för alla sina 

gärningar som begåtts med hjälp av dess kroppsliga hölje, medan Skaparens oändliga ljus väntar på att 

den ska smälta samman med barnet i en kärleksfull omfamning. 

51 Vem skulle inte vilja vara värdig den belöningen i det ögonblicket? 

52 Lärjungar, jag vill att ni under denna tid ska känna den glädje som de som såg mig stiga upp till 

himlen upplevde. Min manifestation inför lärjungarna var för att uppfylla det löfte jag gav dem dagen 

före offerdöden. 

Jag lärde dem då om själens liv och vad den kroppsliga döden innebär. De förstod inte, så jag var 

tvungen att meddela dem att jag skulle återvända som en andevarelse för att bekräfta allt jag hade sagt 

till dem. När jag sedan var bland lärjungarna ─ redan som en andlig varelse ─ och en av dem stoppade 

sina fingrar i mina färska sår, sade jag till dem: "Jag kommer alltid att vara med er och jag kommer att 

komma som den Helige Andes ljus." 

När de tänkte luta sina huvuden mot Mästarens bröst försvann Jesu gestalt, eftersom det bevis som jag 

hade gett dem för min sanning var tillräckligt. Jag lovade att återvända till folket "på molnet", och dessa 

lärjungar bevittnade också uppfyllandet av mitt ord från sitt andliga hem, och ni har sett detta löfte gå i 

uppfyllelse i er värld. Detta är den uppståndelse som jag har uppenbarat för er i denna tid. 

53 Jag lämnar dig min frid. Behåll min undervisning och låt den vägleda dig så att du inte går vilse i 

mörka skuggor. Efter 1950 kommer ni att träda in i min gudomliga inspirations helgedom så att ni kan 

börja lära ut dessa goda nyheter som era bröder, mina apostlar, gjorde under den andra eran. Du 

kommer att se min rena undervisning blomstra, fri från riter, traditioner och fåfänga. För jag har ingen 

önskan om materiella kyrkor, utan om mina barns hjärtan, för att förvandla dem till en sann helgedom 

där Jehovas kärlek bor. 

54 Vad för du fram inför mig i dag? Varför gråter ni när jag har gett er min frid och fått er att känna 

min kärlek och min ömhet? ─ Du är tyst som svar på min fråga. Jag har fyllt dig med nåd, men du känner 

att du inte vet hur du ska använda den. Det är därför det finns smärta i era hjärtan. Men vad är det som 

hindrar dig från att uppfylla ditt uppdrag? 

Den värld som ni lever i är en teststen, och ju mer ni renar er själva, desto friare kommer ni att känna 

er. Dina tidigare skulder kommer då inte längre att tynga din själ och du kommer att kunna utveckla din 

själ uppåt. 

Var inte rädd för fattigdom. När världen berövar dig dina ägodelar, när den kräver dina ägodelar, ge 

upp dem så har du inte förlorat någonting. Frukta den som vill beröva dig freden ─ den som försöker 

släcka din tro. För dessa varor är inte bara din skatt, utan de tillhör också dem som anförtrotts dig. Det är 

det medel genom vilket jag kommer att ge dig frälsning, tillsammans med frälsningen av dem som jag har 

anförtrott dig. 

55 Till mig kommer Marias förbön, den kärleksfulla och osjälviska modern, och herden Elia lägger 

folket på mitt hjärta. Gudomlig ömhet, herden och dina skyddsänglar vädjar oavbrutet för dig. Men jag, 
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Fadern, vet och känner din smärta, och min barmhärtighet är med dig. Bli hela människor och rädda 

mänskligheten. Jag har visat er vägen, och om ni vill ha fred, var människor av god vilja, förkasta 

själviskhet och ge av det som finns i era hjärtan. 

Idag älskar ni inte varandra i anden, men den tid kommer när ni i varje medmänniska kommer att se 

en förkroppsligande av mig, en bild av min gudomlighet, och denna kärlek kommer att skingra smärtan. 

56 Förstå att ni alla tillhör mig. Priset för din frälsning är det exempel som är märkt med Mitt blod, 

Min offerdöd av kärlek, och det är nödvändigt att du inser att Jag kommer för din själs skull för att föra 

den till portarna till "det förlovade landet". 

Mitt ord kommer inte att lämna er före den fastställda tiden, och efteråt, när ni har utrustat er, 

kommer de goda nyheterna att bli kända genom er och genom mina budbärare i olika nationer. Mitt ord 

kommer att utforskas och slutligen studeras och förstås. Omkring år 2000 kommer mänsklighetens 

andliga förmågor att börja manifestera sig och vittna om mitt ord. 

57 Förbered er och inom kort kommer ni att inse era andliga gåvor. Ni har alla haft ett arv sedan ni 

skapades. Därför kan ni alla bli aktiva och bli mina "arbetare". 

58 Fälten är förberedda och väntar på utsäde och vård. Var inte senfärdiga, börja fullfölja ditt 

uppdrag. Tiden är gynnsam och er bön och er verksamhet i lagen kommer att fylla era själar med frid. 

59 Det har bara gått några få ögonblick sedan du, fokuserad på din ande, mindes den timme då du 

såg Guds Son korsfästas. 

60 Jag har kommit för att berätta för er att den korta tid som har gått sedan dess har varit till nytta 

för mänskligheten. Jag har kommit för att vittna om min kärlek och jag kommer att vara mycket nära er 

för att göra mig känd för varje ande, för varje hjärta och för allt kött, för det är ljusets tidsålder, den 

Helige Andes tid. 

61 Ta mina läror som en måttstock och omsätt dem i praktiken. Men tro inte att detta innebär en 

uppoffring för dig. Om det vore fallet skulle det tyda på att din själ inte har förberett sig och därför inte 

upplever lycka. 

62 Om du vill följa Jesus måste du lida. Men i botten av denna smärta finns lyckan av att lida för din 

nästas skull. Nu kommer ditt offer inte att bestå av blod, för tiderna har förändrats och mänskligheten 

har utvecklats; det kommer att bestå av kärlek. 

63 Din själ drar mödosamt efter sig en kedja som skapats av de liv som jag har gett dig som 

möjligheter till fulländning och som du inte har utnyttjat. Varje tillvaro är en länk i kedjan. Men om du 

styr ditt liv enligt mina läror, om du håller lagen, kommer du inte längre att komma till denna värld för att 

lida. 

64 Om du låter tiden gå utan att studera mitt ord kommer jag, som är tiden, att överraska dig. 

Studera så att du kan ta din plats i mitt arbete. 

65 Jag vill att bristen på förståelse och de olika åsikterna om min gudomlighet ska upphöra. Förstå 

att ni alla har uppstått ur en enda Gud. 

66 Jag fortsätter att visa dig den enda vägen som leder till mitt bröst. Den är bred, den är grov och 

det finns blodspår på den. Men i slutet av livets resa kommer du att finna blommor med utsökt doft och 

frukter med god smak. 

67 En del av er sörjer den tid då ni var lyckliga och fridfulla. Jag säger till er: suck inte. Jag har gett er 

lycka och frid på nytt, och dessa nådegåvor varar i evighet. 

68 När jag säger till er: "Be, så skall ni få det", ber ni mig om jordiska ting. Men sannerligen ─ hur lite 

begär ni av mig! Be mig framför allt om allt som är för din själs bästa. Samla inte skatter på jorden, för 

här finns tjuvar! Samla skatter i Faderns rike, för där är din rikedom säker och den kommer att tjäna din 

själs lycka och frid. 

69 Jordens skatter är rikedomar, makt och titlar av falsk storhet. Andens skatter är de goda 

gärningarna. 
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70 Jag förnekar inte den kunskap och vetenskap som människan har uppnått. Tvärtom, jag upplyser 

deras kunskapsförmåga så att deras arbeten kan ha ett ädelt och högt mål. För då kommer de säkert att 

uppnå sann storhet. 

71 Under den andra eran visade jag världen vad människan kan göra med hjälp av tron. Jag 

uppväckte den som var död, jag gav syn åt den blinde, jag gjorde den spetälske ren, jag fick den lame att 

gå. 

72 Jag välsignar människans vetenskap som helade och räddade från döden den som stod på 

gränsen till graven. 

73 Nu har jag kommit för att än en gång visa er min visdom, som är högre än alla vetenskaper, och 

jag säger er: Världen kommer att lära känna tröstaren i den tredje tiden. Men medan ni vet att jag 

återigen är bland människorna väntar de fortfarande på mig, även om min avresa redan är nära. 

74 I Mitt Ord från den andra eran låter jag er veta att jag kommer att komma till er på nytt, att mina 

andliga värdar kommer att stiga ner med mig. Men mänskligheten har inte förstått och tolkat innebörden 

av mitt ord korrekt. 

Därför väntar varje religiöst samfund på mig mitt ibland sig, därför förväntar de sig att få se mig med sina 

dödliga ögon, men de som nu väntar på mig på detta sätt är samma personer som en gång förnekade att 

Jesus var Messias och trodde att han var en drömmare. 

75 Så länge du har tro kommer du att se din väg upplyst. 

76 Jag har kommit i denna tid för att bygga mitt tempel. Jag ska återuppbygga ditt hjärtas tempel, 

som du förstörde, på "tre dagar". 

77 Ni behåller alla era rustningar och det är så ni visar er för mig. Varje gång du har öppnat ditt 

hjärta för att ta emot mitt ord har du känt frid. Vem av er som har sökt mig med kärlek har inte haft en 

dialog med mig? Men om ni har uppnått denna barmhärtighet ─ varför lär ni inte ut den till era 

medmänniskor? Om du finner livet i kärlekens aktivitet, älska osjälviskt. Om du känner dig frisk när du 

fullgör dina plikter, arbeta outtröttligt. 

78 Jag vill finna dig värdig mig. Jag vill se fred i era hem och att var och en av er odlar och främjar 

godhet så att ni kan leva med mig och bli ett med era bröder och systrar. 

(Liknelse) 

79 Det var en gång en ödmjuk mästare som instruerade sina lärjungar. Bland dem fanns hjärtan 

fyllda av tro, ivriga att ge sig iväg för att fullfölja sitt uppdrag. En kort tid efter att de hade tagit emot 

Mästarens undervisning frågade de honom: "Du som är vis och lär ut ren kärlek och själens befrielse ─ 

säg oss: När kommer vi att kunna gå ut och lära ut det vi har lärt oss i vår Faders namn? 

Men Mästaren svarade: "Lärjungar, vill ni redan nu föra min undervisning vidare? Har ni redan ätit er 

mätta på den? Är du inte rädd för farorna, är du inte rädd för misstro? 

inte av? Är du redan tillräckligt stark?" 

Men en lärjunge insisterar: "Du har gett oss ett motgift, vi känner oss starka och vill omsätta din 

undervisning i praktiken." 

Mästaren, full av ömhet och vänlighet, välsignar sina lärjungar, ger dem auktoritet och låter dem gå. 

Så lärjungen ger sig iväg, bearbetar hjärtan och ger dem den stora undervisningen. 

Många söker honom, och när de hör hans ord omvänder de sig till hans undervisning och följer 

honom. Men efter att ha utrustat de nya lärjungarna säger "arbetaren" till den folkmassa som följer 

honom: "Ni måste visa er inför honom som gav mig instruktioner om att ta emot den sista lektionen. 

Mästaren är nämligen på väg att gå bort och vill lämna dig full av sin visdom. Vill du följa mig?" 

80. I stora skaror gick de till denne Mästare och såg med förvåning att det var Mästarnas Mästare, 

den oändlige Guden, Skaparen av allt skapat. Sedan knäböjde de, kände djup ånger och deras själar 

förenades med honom, och frid flödade genom lärjungarnas hjärtan. 

(slutet av liknelsen) 



U 181 

50 

81. I dag säger jag till er, mina lärjungar: Den stund kommer då ni får se mig i all min härlighet. Vid 

den tiden kommer jorden och dess invånare att renas, och själens dygd och skönhet kommer att 

återställas. Smärtan kommer att försvinna och allt kommer att vara lycka, en oändlig "dag" utan slut för 

dig. Vill du inte se dessa underverk? Vill ni inte att era barn ska kommunicera med min Ande och skapa 

en värld av fred, fri från synd? 

82. Jag har gett er andens gåvor så att ni kan tillämpa min undervisning. Var uthållig i det goda. Om 

din beslutsamhet är stor kommer du att besegra det till synes oöverstigliga, och världen som inte har 

trott på min ankomst i denna tid kommer att älska mig och bli räddad. 

83. Människor, ni kommer att glädjas när ni ser att mina manifestationer blir mer andliga för varje 

dag. Kom till mig av kärlek, inte av rädsla. 

84. Var stark, för prövningar kommer och ni måste övervinna dem med tillförsikt. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 182 
1 Be för mänskligheten mer än för er själva. Det är som en skeppsbruten mitt i ett hav av mörker 

och vedermödor som i sin förvirring inte upptäcker den "fyr" som måste lysa upp honom för att rädda sig 

själv. 

2 Var och en som tror på mig och lyder mina bud är i en räddningsark var han än befinner sig, vare 

sig han är i den "andliga dalen" eller i denna värld. Den som älskar andligt och sant är med mig. Varje 

mänsklig varelse har inom sig själv medel för att rädda sig själv, och dessa är: samvetets ljus och den 

intuitiva kunskapen om det goda som lever i själen. Det är egenskaper som jag har gett dig. 

3 Bön är en tröst och en stav för hjärtat i prövningens timmar. För att vara starka måste ni förenas i 

min lag. Även om ni är på olika vägar ─ om ni följer min undervisning på ett andligt sätt ─ kommer ni så 

småningom att älska och förstå varandra. 

4 Alla som har hört mitt ord tror inte på det, och alla som påstår sig älska mig älskar mig inte 

verkligen. För att kalla er mina lärjungar måste ni lyda min lag och följa mitt spår. 

5 Min kärlek är densamma för alla. Har ni inte sett att jag inte har nekat någon ljuset, värmen och 

brödet? Även om själens prövningar är svåra ─ Mitt skydd kommer aldrig att lämna dig. 

6 Vill du se mig i kroppslig form för att kunna tro på mig och känna mig nära? Fördjupa er sedan i 

essensen och livet i denna glob som ni bor på, och ni kommer att se mig uppenbarad i alla varelser som 

tillhör den. 

7 Jag har gett er alla det dagliga brödet. Ändå ser jag att vissa är mätta och andra hungriga, och det 

beror på att ni inte delar frukterna av ert arbete eller ert hem med andra. 

8 Jag har placerat er i början av er utveckling så att ni alla kan komma till mig. Min kärlek, som ni får 

i dessa manifestationer, är för alla mina barn. Kom till mig, sök mig med din förberedda själ och jag ska 

vara med dig. Ni kan alla känna min närvaro och få näring av mig. 

9 De stora andliga verken uppnås genom att öva sig i ödmjukhet, genom att uppmärksamma 

själens renhet och det ljusord som kommer från dina läppar. Men tala inte om dina verk, tala om det 

gudomliga arbetet och låt mig döma dig och belöna dina ansträngningar. 

10 Glöm inte att be för freden i världen, för den hotas av stor ondska. Men ta inte för givet att 

inkräkta på mina höga råd. Låt mig med vishet dra upp de onda träden med roten och drabba 

institutionerna med stränghet. 

11 Du bör be och åtminstone hjälpa så många som möjligt. Den tiden är nära och jag varnar er så att 

ni kan leva vaksamt och leva för att se uppfyllandet av dessa profetior. 

12 När ni väl har förstått mitt ord kommer ni alla att vara som en enda hjord och jag, er Gud, 

kommer att leda er som en herde till det eviga livets källa där ni inte längre kommer att törsta. 

13 Mästaren är bland er och det är min önskan att låta er vara förberedda tills rätt tid är inne. 

14 Jag undervisar er i detta ögonblick när världen är i uppenbar vila. 

15 Människan har gett sig hän åt materialismen, och bara för en kort stund tänker hon på det 

exempel som Guds son lämnat henne, för att sedan genast återvända till kampen för livet i sin värld och 

till det som rör det rent materiella livet. Han är inte beredd på förandligande. 

16 Människan har vissa årliga datum för att fira Jesu lidande. 

att minnas, och först då kan han röra sitt hjärta. 

17 Men ni som har hört mitt ord förstår att det inte finns några specifika timmar eller dagar för att 

komma ihåg eller följa de läror som den gudomliga mästaren ger er. Du har äntligen förstått att du i varje 

ögonblick kan göra något för din nästas bästa, inspirerad av detta exempel på gudomlig kärlek och 

barmhärtighet. 

18 Jag vill att ni ska föra vidare den här lektionen som ni just nu lär er till era medmänniskor. Allt 

som krävs är att ditt hjärta är redo att så. Då kommer den första skörden att fylla dig med glädje och lust 

att fortsätta med dagens arbete. 
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19 När mitt ord når alla mina barn kommer det att vara som en ljusstråle för de förvånade 

vetenskapsmännen och lysa upp deras sinnen. Och så snart de upptäcker den allians som finns mellan 

Gud och människan, förhållandet mellan den mänskliga vetenskapen och Skapelsens mysterium, kommer 

de att ha tagit ett steg framåt som kommer att vara till gagn för kommande generationer, för allt 

kommer då att utvecklas i perfekt harmoni. Människor och händelser kommer då att utvecklas mot 

perfektion utan att stanna upp. 

20 Under det nuvarande århundradet nådde den mänskliga vetenskapen en stor utveckling, vilket är 

anledningen till att de kallade det ljusets århundrade, utan att förstå att denna tid också visade sig vara 

själens ljusets tid. De vet inte att den Helige Ande för närvarande gör sig känd och upplyser alla 

människor i enlighet med profetiorna. 

21 I de stora mänskliga verken finns inflytande och arbete av höga andliga varelser som 

oupphörligen verkar på och strålar genom sinnets organ och introducerar eller avslöjar det okända för 

sina inkarnerade bröder. 

22 Därför vill jag alltid säga till forskare och vetenskapsmän: Ni får inte skryta med vad ni förstår eller 

vad ni gör, för allt är inte ert verk. 

Hur ofta tjänar ni inte de andar som jag talar till er endast som verktyg! Har du inte ofta blivit förvånad 

över dina upptäckter? Har ni inte ofta innerligt erkänt för er själva att ni är oförmögna och oförmögna att 

genomföra det som ni redan har åstadkommit? Här har du svaret. Varför skryter du om det? Förstå att 

ditt arbete styrs av högre varelser. Försök aldrig att ändra deras inspirationer, för de är alltid inriktade på 

det goda. 

23 Min undervisning är obegränsad och djup; i den ligger den essens som alla religioner livnär sig på. 

I min undervisning gör jag er till allas bröder och systrar, utan hänsyn till trosbekännelser. Lås aldrig in er i 

en cell för att be, för det skulle vara som om ni separerade er från mänskligheten och som om ni flydde 

från frestelser av rädsla för att falla. Jesus lärde dig att möta varje strid. Jesus visste att han var 

sanningen och att den, liksom ljuset, inte kan dölja sig själv. Redan då lärde jag dig att följa mitt spår. 

24 Jag blev fördömd, jag blev förtalad, men aldrig kunde man finna någon ofullkomlighet hos mig. 

Eftersom naturen är perfekt som det verk som du har anförtrotts ─ vem skulle kunna upptäcka en 

brist eller en ofullkomlighet i detta verk som jag har skapat? Vem kunde göra det som hon? 

25 Närhelst ni inte förstår mitt ord, lyft upp er själva i bön innan ni faller i fel. För hur kan ni tro att 

jag ger er en tanke som inte innehåller förnuft eller sanning? Lyft er upp så att era tankar kan nå den 

gudomliga strålningen. 

26 Ni ska förkunna min undervisning utan att lägga till egna idéer, för ni kommer inte att kunna lura 

någon. Lögnen kommer förr eller senare att besegras av sanningen. 

27 Om ni är ärliga mot er själva kommer ni att känna igen sanningen, för ni kommer att upptäcka 

den hos er själva och hos era medmänniskor om ni älskar dem, om det finns hjärtlighet i er blick, om era 

ord och handlingar präglas av välgörenhet. Se inte tro som något enkelt, med den grundlösa övertygelsen 

att miraklet kommer att förverkligas med våld. Kom ihåg att ni måste visa att ni är värda dessa förmåner. 

28 En övertygad tillit till mitt ord och kraften i din bön kommer att förbereda dig för att vinna tro och 

utföra stora verk. 

29 Jag ger dig ljuset och förklaringen till det mysterium som många profetior har förblivit i 

århundraden. 

30 Be om ljus och det kommer att ges till dig. Jag vill att det ska finnas en gemenskap mellan din och 

min ande. 

31 Denna nåd, som jag utstrålar med vartenda ett av mina ord, kommer att vara det som tröstar er 

när jag inte längre gör mig känd genom den mänskliga intellektuella förmågan. Genom denna nåd 

kommer ni att bli mästare bland era medmänniskor, för ni kommer att veta hur ni ska hålla min lag. 

32 Det kommer inte att finnas något som kan förvirra er, varken ideologer eller doktriner kommer 

att leda er vilse, eftersom allt ni har lärt er av mig kommer att vara ingraverat med eld i er själ. 
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33 I alla samfund presenteras människan för två vägar: den ena ─ själens vilodag, och den andra ─ 

den eviga straffets. Ju mer människan har kämpat för att erkänna verkligheten, desto mer stöter hon 

bara på mysterier som hennes sinne är förvirrat i. 

34 Men ni enkla lärjungar, som inte har känt till vetenskaperna, har däremot fått min inspiration och 

mina kloka ord, genom vilka mysteriets slöja har rivits, och ni har lärt er att efter detta liv, efter kampen, 

striderna och reningen, väntar er alla den fred och det lugn som ni längtar efter. 

35 Ni som redan känner till denna verklighet vet hur ni ska avslöja den för dem som inte känner till 

den. 

36 Du kommer att vara den profet som förkunnar min vilja. 

Då kommer din omgivning att kunna se att du har talat sanning, för de kommer att se att det som dina 

läppar har sagt har blivit sant. 

37 Freden finns inte i nationerna. Det verkar som om människorna är lugnt och förtröstansfullt, men 

kriget hotar i öster (från Mexiko, dvs. Europa). I själva verket kommer krig att bryta ut och världen 

kommer att hamna i en dyster situation. Detta kommer att ske "snart". 

38 Mina naturkrafter kommer att släppas loss och ödelägga hela landområden. Forskare kommer att 

upptäcka en ny planet och ett stjärnregn kommer att lysa upp din värld. Men detta kommer inte att leda 

till några katastrofer för mänskligheten, utan kommer bara att förkunna för människorna att en ny tid 

har börjat. 

39 Jag gör dessa profetior kända för er så att ni inte blir överraskade när de inträffar. 

40 Ni måste också vara i harmoni med mina naturkrafter, för även de är mina tjänare och redskap 

för min rättvisa. Stora katastrofer kommer att inträffa i världen som kommer att sysselsätta 

vetenskapsmännen som kommer att söka orsaken till allt detta i naturen själv. Det är vetenskapsmannen 

som söker sin existens i cellerna och därmed missar det väsentliga, det vill säga andens rike, den första 

och enda källan från vilken allt som existerar kommer. 

41 Mycket kommer jag att avslöja för dig medan du fortfarande är i denna värld. Men när du stänger 

dina fysiska ögon för detta liv och öppnar dina andliga ögon för att skåda oändligheten, kommer du att 

inse att det finns mer klarhet och ljus i andens liv. Vilja, intelligens och förnuft kommer inte att lämna dig, 

för de är andens medfödda förmågor. 

42 I religiösa samfund erkänner man ondskans makt och har personifierat den i en mänsklig form; 

man tillskriver den ett mäktigt rike och har gett den olika namn. Människor känner rädsla när de tror att 

det är nära, utan att förstå att frestelsen har sin grund i passionerna, i svagheterna, som både det goda 

och det onda rör sig i människan. ─ Vid den här tiden råder ondskan i världen och har skapat en kraft, en 

kraft som manifesterar sig i allt. Och i det andliga finns det legioner av ofullkomliga, störda själar som är 

benägna till ondska och hämnd, vars kraft förenas med mänsklig ondska för att bilda ondskans rike. 

43 Denna makt reste sig mot Jesus under den andra epoken och visade honom sitt rike. Mitt kött, 

som är känsligt för allting, frestades, men min andliga styrka övervann frestelsen. För jag var tvungen att 

vara en övervinnare av världen, av köttet, av frestelsen och av döden. För jag var Mästaren som kom ner 

till människorna för att ge ett exempel på styrka. 

44 Efter att Jesus andades ut sitt sista andetag på korset, uppstod han bland de döda, han steg ner i 

mörkrets avgrunder där de förvirrade själarna bor för att leda dem in i ljuset, och sedan återvände han i 

andevärlden till apostlarna för att visa dem det högre andliga livet. 

45 Jag har sagt till er i denna tid: Håll inte fast vid den föreställning som finns bland mänskligheten 

om helvetet, för i denna värld finns det inget annat helvete än det liv som ni har skapat med era krig och 

fientligheter, och i det hinsides finns det ingen annan eld än själens ånger när samvetet visar den sina 

överträdelser. 

46 Min undervisning kommer att tala till teologen, filosofen och vetenskapsmannen, och de kommer 

att upptäcka att mitt arbete är en outtömlig källa till uppenbarelse. 
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47 Genom sin förnyelse kommer människan att släcka sitt helvete, och när hennes själ sedan går in i 

det hinsides kommer den bara att finna ljus, harmoni och nåd. För i själens livsvärld kan det inte finnas 

något som endast mänsklig vidskepelse har skapat. 

48 Förbered er, låt era sinnen vila, för ni tar nu emot det ljus som jag sänder er. Gör ditt hjärta 

mottagligt och säg inte bara till mig med dina läppar att du älskar mig. Älska mig verkligen, för jag vill att 

ni ska leva i harmoni med mig. Se till att den egenskap som du bär i din själ och som du har skadat 

återigen lyser. Jag vill att ni ska känna att ni är ägare till mina eviga gåvor och att ni vittnar om mig. 

49 Jag har haft ett oändligt tålamod med dig och väntat på att du ska erkänna, men fortfarande 

säger du till mig att jag inte ska störa din sömn, att du inte vill leva i verkligheten. Men det står skrivet att 

jag skulle komma tillbaka för att väcka mitt utvalda folk och ge dem vapen för att bekämpa mörkret. Hur 

kan det komma sig att ni ignorerar ljuset, trots att ni är ämnade att föra det till mänskligheten? ─ Mycket 

snart kommer ni att förvandlas till fredens, sanningens och kärlekens soldater. De prövningar som jag 

skickar er gör era hjärtan mjuka och ställer dem på rätt väg. Du är på väg att ta på dig din börda och börja 

"dagens arbete". Andra kommer att söka efter uppfyllelse när de är i anden och befinner sig på andra 

livsplan. 

50 Jag vill inte se en lärjunge bland er som förråder sin Mästare, som byter ut sina gåvor mot falska 

rikedomar, för då kommer mina sår att öppnas igen och vatten av barmhärtighet och blod kommer att 

flöda för att tvätta bort den älskade lärjungens fläckar. 

51 Var välsignade ─ ni som har rusat hit på min uppmaning. Ni kommer att få stora bevis på kärlek 

och stärkas inför den tid av kamp som närmar sig. Dina lidanden kommer att lindras och du kommer att 

få sinnesfrid. 

52 När du ber mig om uppdrag, sök i den bok som jag ger dig och du kommer att finna i varje ord ett 

uppdrag, en oföränderlig lag som talar till din ande om den värld som den ska erövra. När du känner att 

timmen har kommit för att arbeta, kommer du med förvåning och glädje att se hur vidsträckta de fält jag 

har anförtrott dig och hur rikligt sädesslaget är. 

53 Jag vill att det jag har lärt er ska föras vidare oförfalskat till dem som inte kommer att höra mitt 

ord i denna tid. I ert liv kommer ni att finna det som behövs för att vägleda, ge råd och trösta människor. 

Jag förväntar mig att under denna tid från människohjärtat få den förståelse, den skörd som jag inte fick i 

tidigare tider, för att hjälpa er att bestiga det höga berget där jag är och väntar på alla mina barn. 

54 Mänskligheten: Vad har du gjort med det frö som jag gav dig i den andra tidsåldern som en 

kärleksgåva? Ni kallar er kristna, men ni är det inte riktigt, för jag finner ingen kärlek bland människorna, 

ingen barmhärtighet och ingen rättvisa. Utan att vara medveten om det älskar du en annan Gud och har 

skapat en annan värld. Där har du dina känslor, ambitioner, ägodelar, ideal och rikedomar; utöver allt 

detta finns det ingenting för dig. Var finns din tro? Var finns den faktiska följningen av mina läror? Du har 

dem bara i ditt sinne, som ytterligare en av dina teorier. Hur många av er tror att det jag säger är en 

överdrift, och hur många av dem som kommer att få höra dessa ord i morgon kommer att bli 

indignerade. 

Men sannerligen säger jag er: Elia kommer att bevisa för er i denna tredje tid att ni dyrkar en falsk 

Gud, fastän ni tror att ni älskar mig. Jag säger er igen: Precis som han vid första gången överraskade 

Israels folk när de dyrkade Baal, och med den auktoritet som Gud hade gett sin profet, utsatte han det 

folket för en prövning som hade fallit in i mörkret och var på en felaktig väg ─ på samma sätt kommer Elia 

vid den här tiden att blixtbelysa Guds stråle över själar och få era avgudar att falla till marken. Vilka är 

dina idoler? Världen, köttet, vetenskapen, religiös fanatism, last och pengar. 

55 När ljuset stiger i varje själ kommer ni att förstå att världen och vetenskapen inte kan vara det 

mål som ni strävar efter, inte heller kan de vara den högsta fulländningen, utan att de bara är medel som 

Gud har placerat på er väg så att ni kan gå steg för steg mot honom som är den perfekta Anden. 

56 Elia är pionjären, profeten, budbäraren; jag är ljuset som jag på nytt kommer att bevisa genom 

Elia för människor som tror att de kan flytta världen med sin vetenskap och kan göra allt. Men när 

prövningens ögonblick kommer, när ödeläggelsen breder ut sig överallt, kommer Elia att säga till de lärda 
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och vetenskapsmännen: kalla på er vetenskap och stoppa de otyglade elementens framfart. Använd din 

kraft och lugna stormens vrede. Om du gör detta kommer jag att erkänna din makt och visdom. Men jag 

kommer att inspirera dig med en kraft och kunskap som är högre än din vetenskap, och den kraften är 

bönens kraft. 

57 Nu är det dags att Elias pekar med sin pekfinger på er, människor, och hans röst kallar er att 

genom de nya lärjungarna bevisa för världen bönens sanning och andlighetens kraft. 

58 På ett andligt sätt kommer du att genomleva de prövningar som de gamla, Israels folk, fick 

genomgå. För innebörden av dessa lektioner, själva orsaken till de uppmaningar som Herren riktade till 

sina barn, har ännu inte tolkats tillräckligt. 

59 Det är sant att människor övertygade sig själva om sina misstag och ångrade sig, skrämda av den 

gudomliga rättvisan. Men de nådde inte fram till sanningens kärna, där ljuset finns ─ det enda som ger 

själen sann visdom. 

60 Jag har berättat för er att i denna ljusets tid har alla de tidigare gudomliga uppenbarelserna från 

tidigare tider förståtts och tolkats på rätt sätt. Människosjälen har genom sin pilgrimsfärds enorma öken 

och sina erfarenheter på otaliga vägar nått den mognad som krävs för att få kontakt med det andliga, för 

att komma i kontakt med sitt samvete i 

att vara i harmoni och att förstå den verkliga meningen med sin existens. 

61 Människan är på väg att vakna ur sin sömn för att resa sig och utföra de stora verk som hon är 

ämnad för ─ verk som inspireras av anden, dikteras av samvetet och återspeglas i känslorna. 

62 När det stora antalet spirituella kommer att bilda en enad och stark gemenskap, kommer deras 

steg att lämna ett spår av ljus på jorden. Det kommer att vara för mänskligheten som en storebror som 

generöst sträcker ut sin hand för att hjälpa sin lillebror att resa sig upp. 

63 Jag har talat till dig med kärleksfulla ord för att ditt hjärta ska bli vänligt och din hårda karaktär 

ska mjukas upp. För i morgon är det ni som måste göra Mitt verk känt för era medmänniskor. Men om du 

vill röra de ömma strängarna i dessa hjärtan måste du vara mycket hjärtlig och genomsyras av kärlek och 

barmhärtighet i alla dina handlingar. 

64 Lär dig att kommunicera med mig från ande till ande, med en bön utan ord ─ den bön som är 

tanke, som är känsla. Det är den som kommer att föra dig närmast Min gudomliga närvaro. Kom ihåg att 

du i morgon måste lära ut alla dessa lektioner, och därför är det nödvändigt att mina nya lärjungar redan 

nu praktiserar det som min Doktrin har lärt dem. Om du undervisar med dina gärningar och predikar med 

dina goda exempel kommer mänskligheten att känna sig rörd att göra detsamma, och den kommer att 

sluta dyrka avgudar som är döva och utan liv, och slutligen söka den sanna, levande och eviga Guden som 

endast bor i det andliga. 

65 Bönen är räddningsbåten för alla skeppsbrutna i detta stormiga hav, för den som vet hur man 

ber, stärker sig själv och fylls av tro. Han känner sig redo för alla prövningar och kan med tillförsikt vänta 

på fredens ankomst. 

66 Många av de läror som jag har gett er har som grund att varna er för de faror som hotar er i den 

största bitterhetens tider. För ni kommer att bli en del av mina ljus- och fredsvärdar, som alltid är 

förenade med mina arméer av andliga varelser. 

För var och en av er kommer det att finnas en mängd osynliga varelser som kommer att vara väktare 

och beskyddare. Båda parter måste förenas för att nå det högsta målet: den universella freden. Redan i 

dag säger jag er att från denna andliga harmoni bland alla mina tjänare kommer en kraft att födas som 

kommer att göra denna gemenskap oövervinnelig. 

67 De andligt fattiga kommer att inspireras; de som är tröga i tal och förståelse kommer att få 

tillgång till en ström av ord som genomsyras av sanning och liv. 

68 Jag har redan påpekat för er att det kommer att finnas stötestenar längs vägen. Men jag säger er 

också att den som förbereder sig kommer att kunna undvika dem. Endast de som sover nu, medan jag 

talar till dem, kommer att vara de som snubblar, faller och slutligen vänder om, i tron att de stenblock 

som dyker upp på deras väg är oöverstigliga. 
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69 Bön, meditation, glädje och upplyftning är värden som bör ingå i ditt dagliga liv som en viktig del 

av det, så att ingenting kan hända dig oväntat. 

70 Förstå varför jag i alla tider har sagt till er om och om igen: "Vakta och be!" 

71 Nu erbjuder jag er det bröd som ska ge er näring. Den är utan surdeg, den har evigt liv i sig. 

72 Istället för att avslöja dig i min undervisning vill jag läka ditt hjärta och lindra din själ. Jag inbjuder 

er att stiga upp till min fridens plats och där ska ni bekänna alla era synder för mig. Jag tar hänsyn till din 

smärta och kommer inte att döma dig med stränghet. Om denna smärta orsakas av din ånger behöver du 

inte oroa dig. För jag har kommit för att söka just de bland er som varken har funnit nåd eller förståelse 

bland sina medmänniskor. Jag vill rädda dig så att du snart kan vara med mig. 

73 Jag tränar ditt intellekt, dina läppar, så att du inte känner dig för obekväm för att tala och vittna 

om mitt verk. Om du känner kärlek kan du tala, om du har tro kan du göra stora gärningar i mitt namn. 

74 Jag ger dig ett vitt ark där du kan skriva ner ditt liv, och samvetet kommer att tala klart och tydligt 

till dig. På så sätt kan ni veta när ni har hedrat er far och när ni har varit olydiga mot honom. 

75 Du frågar mig i dag, men ─ vad behöver du som Min kärlek inte skulle ge dig? Men om ni dricker 

en bitter bägare som gottgörelse för era överträdelser, klandra mig inte och fråga mig inte varför jag inte 

gav er en bägare av mjölk och honung att dricka, eftersom ni tillhör det utvalda folket. Det är upp till dig 

att uppnå fred. Jag har gett er viljans frihet så att ni kan välja vägen och höja er till mig genom era 

förtjänster. Varför tar ni inte de goda lärjungarna som exempel? Varför lever ni inte patriarkernas liv? 

Eftersom ni ännu inte förhärligar mig genom era gärningar. 

76 Ge, du har alltid något att ge. Uppför dig inte som den rike snåljåpen. Fördriv inte de sjuka och 

behövande för att du tycker att de är dåraktiga. Förkasta inte de hungriga. Om du vet hur du kan leva dig 

in i deras hjärtan kommer du att upptäcka deras smärta och känna medlidande med dem. 

Jag har gett dig balsam med kärlek för att läka allt lidande. Är du rädd för att bli kritiserad för att du 

liknar mig när du praktiserar barmhärtighet? Vad fruktar du från denna orättvisa och själviska 

mänsklighet som inte vet något om mig? Kom och håll dig till mina oföränderliga lagar, drick min andliga 

essens och känn dig full av sanningens ande. 

77 Sanningen är mitt rike av kärlek, av ljus och av 

Rättvisa ─ en sanning som lär dig den lag som jag har uppenbarat för dig. Sanningen är den väg som min 

kärlek har stakat ut för att du äntligen ska kunna bli stor, lycklig, perfekt och odödlig. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 183 
1 Håll mitt ord, lärjungar, för redan nu närmar sig människor av olika trosriktningar denna nation 

och de kommer att kräva bevis från er att ni har tagit emot min undervisning. 

2 För närvarande tar jag bort lidande och sjukdom från er så att ni kan lära er att trösta er själva 

och utöva barmhärtighet mot era medmänniskor på samma sätt som jag gör mot er. 

3 Min undervisning kommer att glädja dem som tar emot den med beredskap. Det kommer att vara 

kristallklart vatten för törstiga läppar, bröd för de hungriga, vila och frid för den trötta själen och 

uppmuntran och ljus för alla. 

4 Jag upplyser detta folk ─ från de styrande till de mest obetydliga, så att de kan öppna sina armar 

för dessa grupper som kommer i längtan efter Mästaren. 

5 En del kommer att komma till mig med ångerfullhet, andra är rädda, för smärtan kommer att ha 

tagit tag i deras innersta väsen, och deras samvete kommer att tala och berätta för dem att domen har 

kommit för varje själ. Men för alla har jag en ny möjlighet till frälsning i beredskap. Själen kommer att få 

bekräftelse av alla sina förmågor, och när tron vaknar upp kommer den att förstå varför jag har kommit 

till människorna en gång till och hur mycket jag älskar dem. 

6 Jag kommer inte med mina ord från den här tiden för att radera det som jag sa i den andra tiden. 

Jag vill snarare påminna er om den eftersom ni har glömt den och förklara den för er eftersom ni inte har 

förstått den. Jag avslöjar bara det som jag inte berättade för dig då och som jag sparar för dig för den 

nuvarande tiden, då din själ utvecklas. 

7 De som skrev ner mitt ord med kärlek, med blod och tårar, lydde sitt minne och sin inspiration; de 

överförde troget min vilja. Men sedan kom andra, mitt ord förvrängdes, dess verkliga innebörd 

förlorades under ideologi och kultformer som inte hör till min lära. Men vid den här tiden river ljuset 

sönder varje slöja för att avslöja min sannings renhet. 

8 Jag lär er att inte missbedöma er själva på grund av Mitt verk, att inte diskutera orättvist. Men på 

samma sätt varnar jag er med dessa uppenbarelser: Falska lärare och profeter kommer att dyka upp, till 

och med i Israels folks famn. 

9 Många som äter brödet vid mitt bord i dag kommer att söka enbart materiellt välbefinnande, 

herravälde och beröm i morgon, och ni måste akta er för att bli vilseledda. 

10 Stor är er kamp, trogna lärjungar, som vakar för denna sak. Jag lämnar ett hundra fyrtiofyra tusen 

utrustade personer som kommer att bära detta ansvar. Bland dem finns de som vänder mig ryggen ─ de 

som använder mitt namn för att säga: Här står Mästaren framför er ─ och de som inte har släckt sin törst, 

och även de som inte vill höra mig i sinom tid. Till dem ska de som törstar efter sanning vända sig och bli 

vilseledda. 

11 Ödmjuka dig och smickra inte dina medmänniskor och låt dem inte heller smickra dig. Vänd er 

bort från dem som vill göra er gott, men som väcker er fåfänga och fördärvar er. 

12 Lyssna inte på frestelser. Den auktoritet som jag har gett er är för att ni ska använda den till 

andliga gärningar, till kärlekens och barmhärtighetens gärningar. 

13 Berika aldrig er själva med min undervisning. 

14 Jag skyddar er, människor, jag gömmer er från era medmänniskors blickar så att ni kan höra mitt 

ord i fred fram till år 1950. Om du "slits sönder" för att du tror på min ankomst i denna tid, kommer jag 

att försvara dig. Om du hamnar i fängelse ska jag öppna portarna och du ska bli räddad. Jag säger er bara: 

uppfyll min lag, fall inte in i profitering och hemlighetsmakeri. När du blir kallad att bota en sjuk person, 

öva dig i barmhärtighet och se till att dina gärningar är andliga. 

15 Under den andra tiden, efter min avresa, stannade er himmelska mor kvar och stärkte och följde 

mina lärjungar. Efter smärta och prövning fann de skydd i Marias kärleksfulla hjärta. Hennes ord fortsatte 

att ge dem näring, och uppmuntrade av er, som hon fortsatte att instruera för den gudomlige Mästarens 

räkning, fortsätter de på sin väg. När hon gick bort började deras kamp, och var och en av dem tog den 

väg som pekades ut för honom. 
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I denna tredje tid kommer du att ha Marias kärlek mycket nära ditt hjärta, som uppmuntrar och 

stärker din själ i alla dina prövningar. 

16 Ni öppnar gradvis era hjärtan för att känna mig och älska mig, men jag säger till er: Lyssna på 

mina instruktioner och vet hur du ska lyda dem. Älska inte bara mig, utan också dina medmänniskor. 

Döm inte varandra orättvist. Lämna varje rättvis eller orättvis fråga till min rättvisa, för jag är den enda 

som vet orsaken till den, och det är bara jag som dömer. De som inte har uppfyllt min lag bjuder jag in till 

denna väg. De kommer då snart att komma till mig och jag ska säga till dem: Det är inte en ny lag som jag 

nu presenterar för er. Det är samma sak som jag skrev in i den första människans samvete och som jag 

sedan tillkännagav klart och tydligt genom Moses. 

17 Låt er inte styras av era medmänniskors ord om de inte är baserade på Min lag och ni därför går 

in i mörkrets väg i tron att ni är på ljusets väg. Pompösa uttryck är inte det som behagar mig. Jag har 

alltid talat enkelt till dig. Men om du upptäcker sanning i dessa ord, ta det som är sant från dem. 

det väsentliga, ─ det som de innehåller av kärlek, barmhärtighet och frid, som tillhör mig, och ni kan 

sedan använda och tolka det på rätt sätt. 

Jag har gett er en domare som aldrig ljuger, och han finns inom er, det är samvetet. För att höra dess 

röst måste du gå in i den, be och meditera; då kommer den att tala till dig med sann visdom och höjd. 

18 Världen har gjort er besvikna, och när ni i dag hör mitt ord bli känt genom sådana obetydliga 

varelser, i enkla församlingslokaler, inser ni att ni inte behöver bygga palats för att ägna dem åt andlig 

tillbedjan, att ni inte får begränsa min undervisning, och inte heller representera den genom materiella 

bilder. 

19 För att föra ut detta uppdrag till världen under den tredje eran beordrades ni att återigen 

inkarneras som ljusandar fulla av kraft, och på grund av dessa nådegåvor har era medmänniskor 

missbedömt er. De har tittat snett på er tro och tillit till mig utan att förstå att jag inte har gynnat någon 

och att jag respekterar och skyddar alla. 

Men ni som har kommit till mig fulla av ånger ─ hur nära jag är er, och genom er omvändelse är ni 

värdiga att ge min gåva av kärlek och barmhärtighet till de sjuka, till de andligt fattiga. Din tro kommer att 

tala och fylla de försvagade med energi och deras själ kommer att stiga upp till ett nytt liv. Många 

"förlorade söner" kommer att komma till mitt bröst under den här tiden, och jag kommer att fira en fest 

på grund av deras återkomst, och den israelitiska familjens hjärta kommer att stiga och fortsätta att 

attrahera hjärtan. 

20 Om ni ser att en av mina lärjungar ökar i visdom på grund av sin hängivenhet till mig, avundas 

honom inte, utan hjälp honom ännu mer, för genom honom kommer jag att göra mirakel och det 

kommer att gynna er alla. 

21 Vrede fläckar hjärtat och gör själen sjuk. Det är min vilja att ni alla utvecklas uppåt och får en 

perfekt gemenskap med mig och lever i harmoni. 

22 Använd ditt förnuft, så att du förstår hur du kan 

mycket rättvisa ligger i alla varelsers öde. 

23 Du lever inte i onödan; även de minsta och märkligaste prövningarna har ett syfte som jag har 

bestämt. 

24 Tänk på min lag och studera den. Låt din 

själen att nå mig genom bön, så att den kan fyllas med min helande kraft när den hör mitt ord, och så att 

den kan ta emot den helande balsam som läker era sjuka kroppar. 

25 Om ni förbereder er kommer världen att ta nya vägar. Hotet om krig kommer att försvinna och 

fred kommer att råda. Men om ni beter er illa kommer denna ondska att finna ett eko i er själva. Än en 

gång säger jag till er: "Med den måttstock som ni mäter med kommer ni att bli mätta". 

26 Kom och mätta er med mitt ords mat, och när ni har ätit, glöm inte bort de hungriga utan ge dem 

mat. Lär er att ta till er essensen från mitt ord och använd den, stärk er själva och dela den med era 

bröder och systrar. 
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27 Från din jordiska värld känner du den fredliga plats som jag har lovat dig. Oavbrutet ber du mig 

att låta dig se ljusen i det "förlovade landet". Men jag säger er att ni inte är långt därifrån, att ni är på den 

väg som leder dit och att det inte kommer att dröja länge innan ni knackar på dess portar. 

28 Vägen är min lag. Om du följer den kan du vara säker på att du kommer till den lovande staden, 

och där kommer du att finna allt det som jag har erbjudit dig. Var modig och dygdig på denna resa, bli 

upplyst av tron, så att du kan göra din resa genom livet lycklig och uthärdlig. 

29 Du har känt till ödets slag. Ibland darrar du av kyla när du känner människors själviskhet och 

ovänlighet och du visar mig din själ som inte är täckt. Men ni förtvivlar inte, ni litar på för ni vet att jag 

vakar över er och att Maria, er Moder, är en stjärna i den natt som ni går igenom, och därför känner ni er 

uppmuntrade. 

30 I denna stund av gemenskap rekommenderar ni mig i tysthet hjärtat hos era drabbade barn i 

behov av fred, och jag kommer att göra er till förvaltare av mina välsignelser så att ni kan ge dem till era 

nära och kära, till alla era medmänniskor, så att ni kan lära er att ge, eftersom ni är mina budbärare och 

er nästas förböner. 

31 Om dina medmänniskor tar emot dig och tar emot din gåva, välsigna dem. Om de inte vet hur de 

ska använda det som jag skickar dem, välsigna dem också och överlåt det åt mig att släta och väcka deras 

själar med oändligt tålamod tills jag har förvandlat dem till brinnande och troende hjärtan. Detta är min 

vilja. 

32 Välkomna dem som tror i min närvaro; välkomna också dem som tvivlar, för de har kommit, 

drivna av sina egna själar, för tron kommer också att finnas i dem. 

33 Ve dem som inte kämpar för att tända sin lampa i denna tid, för de kommer att förgås. Se, även 

om detta är ljusets tid, råder det fortfarande skuggor överallt. 

Ni vet genom mitt ord att jag valde denna nation för att göra mig känd vid min tredje ankomst, men 

ni vet inte varför. Mästaren, som inte vill ha några hemligheter för sina lärjungar, har varit ett mysterium 

för er. Jag kommer att avslöja allt du behöver veta, så att du med säkerhet kan svara dem som frågar dig. 

Jag har sett att invånarna i detta hörn av jorden alltid har sökt mig och älskat mig, och även om deras 

sätt att dyrka inte alltid har varit perfekt, har jag tagit emot deras avsikt och deras kärlek som en blomma 

av oskuld, offer och smärta. På min gudomlighets altare har denna blomma full av doft alltid varit 

närvarande. 

Ni har förberetts för att fullgöra detta stora uppdrag i den tredje eran. I dag vet ni att jag har 

reinkarnerat Israels folk mitt ibland er eftersom jag har uppenbarat dem för er. 

Ni vet att det frö som lever i ert väsen och det inre ljus som vägleder er är detsamma som det som jag 

sände ner till Jakobs hus i den första eran. 

34. Ni är israeliter i anden, ni har andligen Abrahams, Isaks och Jakobs säd. Ni är grenar av det 

välsignade träd som kommer att ge skugga och frukt åt mänskligheten. 

35. Detta är anledningen till att jag kallar er förstfödda och till att jag har sökt upp er i denna tid för 

att göra världen medveten om min tredje uppenbarelse bland er. ─ Det är min vilja att "Israels folk" ska 

återuppstå andligt bland mänskligheten så att de kan känna den sanna "uppståndelsen i köttet". 

36. Ja, lärjungar, själen dör inte, den flyger bara ut i det hinsides, i rymden, när det är slut med 

kroppen. "Köttet" förgås inte heller, det ruttnar och blandas med 

naturens beståndsdelar, ur vilka jag får den att uppstå på nytt och ger den en själ. 

37. På så sätt uppstår köttet, på så sätt kommer de inkarnerade själarna till jorden och blir 

människor, på så sätt kommer jag att få Israel att uppstå på nytt på jorden. Men jag kommer inte att 

erbjuda den landområden i denna värld, och jag kommer inte heller att dela upp den i stammar. Tvärtom 

kommer jag att skapa en enda familj av alla dess medlemmar för att eliminera den nedärvda splittringen i 

den. Jag skall skapa äktenskap och familjer av Rubens barn, av Juda barn, av Aser och Sebulon barn, av 

Naftali och Benjamin barn. På detta sätt kommer jag att få all avskildhet att försvinna, för detta är inte 

ett frö från Gud. 
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38. Vem kan göra dessa verk utom jag? Vem skulle kunna anförtros uppgiften att övertyga Herrens 

utvalda folk om att Kanaan inte var det eviga hemlandet utan bara en symbol för det? ─ Bara jag, 

eftersom det var jag som gömde din själ i en annan ras eller ett annat land ─ jag som sa till dig: "Du är de. 

"Men om jag skickade ut dig igen var det för att du på jorden skulle fullborda den stora och svåra uppgift 

som du fick från början. Detta är ditt kors. 

39. Ni har också återvänt för att tvätta bort fläckar, för att gottgöra misstag och för att betala skulder. 

Ni skall inte längre falla in i svagheter eller avgudadyrkan som tidigare, trots att ni är det folk som kände 

den sanna Guden och hade lagen. Men smärtan har fått dig att söka ljuset och freden. 

På samma sätt emigrerade ni till det rika Egypten när det rådde brist på vete och därmed på bröd i ert 

land. Senare, som Faraos slavar, gav ni er iväg, trotsade öknens vedermödor och sökte efter "det 

utlovade landet" eftersom ni längtade efter frihet. I den nuvarande tiden har ni trotsat era 

medmänniskors hån och ilska eftersom ni söker mig i denna form; för er själ törstar efter upphöjning och 

förandligande. 

40. Du är "den förlorade sonen" som, när han återvänder till sin fars hus, finner sin fars armar 

utsträckta för att omfamna honom och bordet dukat för att sätta honom vid bankettbordet. 

41. Du anlände trött från den långa resan, din själ var fläckig och din kropp svag. Men förvånad såg 

du på avstånd att "stadens portar" stod öppna och väntade på att du skulle anlända för att ge dig min 

kärlek, min undervisning och välsignelsen av min nya ankomst. 

42. Det var inte min vilja att uppenbara mig nu i Kanaan, som var ert fädernesland i forna tider, för 

det är inte längre Moses eller Kristi tid, utan den helige Andes tid. 

Ni hör mitt gudomliga ord, och sannerligen säger jag er: Det manna från den första tidsåldern, som 

tände er tro på mig, och det bröd som jag gav er vid bordet i den andra tidsåldern, med vilket jag visade 

er vägen till er frälsning, är den näring som jag också erbjuder i denna tid, så att er själ kan uppnå evig 

frid och evigt ljus, och aldrig mer känna hunger. 

43. Med hjälp av den andliga enkelhet som ni bevarar väljer jag bland er mina röstbärare, mina nya 

profeter och mina lärjungar, precis som jag i en annan tid uppväckte patriarker, profeter, sändebud och 

apostlar ur detta folk. Idag förklarar jag min lag för er genom min lära. Jag lär er hur ni ska be i denna tid, 

hur ni ska tjäna mig och hur ni ska leva för att bli sanna bröder och systrar till människor och Guds barn. 

44. När mina nya lärjungar är starka kommer det nya Jerusalem i mitt rike att komma ner till folket, 

och på dess oförstörbara väggar kommer ondska, avgudadyrkan, lögner och allt mörker som har sprungit 

ur människans sinne och hjärta att krossas. 

45. Kom ihåg att er far i en dröm lovade Jakob att välsigna alla nationer genom sina barn. Inse att om 

du är av den roten är ditt öde att föra min fred och att föra den till dina medmänniskors hjärtan. 

46. Människor: I denna tid finns det de som fortfarande följer Mose lag och andra som lever enligt 

den kristna eran. Det är inte alla som misstänker eller längtar efter att en ny tidsålder ska gry. Orsaken till 

detta är att alla inte gör samma framsteg och utvecklas på samma sätt. Därför säger jag er: Lär er dessa 

läror så att ni kan bli goda arbetare som är som en god herde och en god såddare. Se på dem som brukar 

jorden: De sår i mitt namn. Om odlingssäsongen var bra och deras utsäde blomstrade, ber de sina böner 

och tackar Skaparen. Om vädret var hårt och utsädet förstördes, väntar de med förväntan på nästa år för 

att så igen med samma iver tills de har ersatt och förökat det tidigare utsädet. Om ni utnyttjar den här 

tiden och ger er iväg full av hopp och tro för att så i människornas hjärtan, kommer min nåds dagg att 

göra åkrarna, de karga åkrarna, bördiga genom min kraft, och ert frö sått med kärlek och god vilja 

kommer att gro. Jag ska skydda din sådd, och min Andes strålande sol ska förgylla öronen, så att din 

skörd kommer att föras in med lovsånger och ära till din Herre. 

47. Var medvetna om att det är jag som vakar över denna nation för att skydda den från stormarna. 

Jag håller dem i fred, för i mina höga råd har jag bestämt dem att fullgöra ett stort uppdrag i denna tid i 

mänsklig och andlig mening. 

48. Kaos kommer att uppstå, för så länge det finns härskare och imperier på jorden kommer det 

också att finnas maktanspråk, fiendskap och krig, och det kommer inte att bli någon fred. 
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49. Det finns ingen kärlek bland människor, min lag följs inte. Det finns inga sanna bröder och systrar, 

inga föräldrar eller barn, och därför hotar kaos mänskligheten. 

50. Jag meddelar bara detta till er, för inget ont kan komma från mig. Kaoset beror på bristande inre 

förberedelser hos människan, som inte har lyssnat på sitt samvete och låtit sig styras av dåliga viskningar. 

Men ni ─ väntar ni på att alla dessa prövningar ska inträffa så att era hårda hjärtan ska kunna skakas? ─ 

Nej, mina barn, be, arbeta outtröttligt redan nu, skaffa er meriter och förnya er. Detta är din uppgift. "Se 

till att det råder fred i världen, attrahera mina välsignelser genom era böner och förbli trogna min lag 

som ett exempel för era medmänniskor. 

51. Alla som är villiga att följa mig kommer att få ta del av min undervisning och kallas lärjungar. 

52. Alla de själar som omger mig utgör en del av Israels folk. Deras lydnad är avgörande för om 

dygderna ska återuppväckas i mänskligheten. I dag har jag använt detta folk som mitt språkrör för att tala 

till folket, och jag har tagit emot de första frukterna av deras pliktuppfyllelse från dem. 

53. Ni är de första som jag har tränat som kämpar för mitt arbete ─ de som måste arbeta med 

entusiasm för att placera de första stenarna i den "stora staden" på fast mark. Ni måste stärka er själva i 

tron och lita på mig. Jag kommer att tala till er outtröttligt fram till den sista dagen 1950 genom mina 

röstbärare, och efter det kommer ni att stanna kvar bland mänskligheten för att ge bevis på er auktoritet. 

54. Jag kommer att skicka de vetenskapsmän till er som har arbetat hårt för att tränga in i det andliga 

livets mysterier utan att nå fram till det. De kommer att söka upp dig eftersom de vet att du är infödd i 

den här nationen, att du har mina uppenbarelser och att du är "smord" av mig. Tillsammans med dig 

kommer de att ivrigt ta till sig Mitt Ord, och du kommer intuitivt att veta hur du ska bete dig mot dem ─ 

utan stolthet, ödmjukt, som det anstår Mina lärjungar, som Petrus predikade, eller som Johannes talade. 

På samma sätt kommer även ni att tala när ni förbereder er, och när ni vänder er uppåt i önskan om min 

hjälp kommer jag att tala genom er och nå deras hjärtan. I sin önskan att känna till de platser och 

personer som tjänade mig kommer de att söka upp dig, men du ska bara göra kärnan i min lära känd för 

dem. Många av dem kommer att omvända sig och bli en del av detta folk genom sanningen i dina ord. 

55. Detta folk har haft en lång väg att gå. I dess mitt har jag alltid sänt starka, nitiska andar för att 

peka på målet och för att försvara lagen. Men detta folk, som bildats i tre tider genom prövningar, besök 

och kamp, ibland starkt och ibland svagt, ibland fritt och ibland fängslat, ibland oförstående och sedan 

älskat och erkänt, har alltid haft mina privilegier. 

56. Det är bara jag som har gett dig rättvisa. Du fick det mest sublima kärleksbeviset på Golgata, men 

också min rättvisas stränghet, om du förtjänade det. Ni var ämnade att ta emot mig i de tre tiderna. I 

dag, liksom under den andra tiden, har jag sökt upp de ödmjuka, de arvlösa och de som hungrar efter 

rättvisa, och jag har upphöjt deras själar och fått dem att ta en lärjunges eller en apostels plats. 

57. Ni lever i en tid då människan utvecklas materiellt, skryter med sin kunskap men inte känner mig. 

Han glömmer sitt andliga uppdrag och föraktar den natur som jag har ställt i hans tjänst, i hans intellekts 

erfarenhetssfär, för att hans kropp ska leva och fräscha upp och hans själ ska höjas. Han erkänner inte 

det som har det största värdet i honom och för vars skull jag alltid har kommit, nämligen hans själ som 

tillhör mig. Men på samma sätt som jordens ansikte kommer att förändras, kommer människan också att 

känna igen mig. Hans ideal, som fortfarande är materiella i dag, kommer att förvandlas till andliga mål. 

Alla människor har utsatts för prövningar, och i dem renas och böjs själen. 

58. Sedan år 1866 har mänskligheten gått in i en ny tidsålder som jag gradvis har förberett de utvalda 

för. Detta folk har fått uppdrag, jag har bekräftat deras andliga gåvor. För varje varelse har jag avslöjat 

vilken stam den tillhör och vilken uppgift den har. Jag har förenat mina andliga härskaror ─ några i köttet 

och andra i anden, som det står skrivet. 

59. Jag utsåg ledare så att det för varje samhälle skulle finnas en 

Jag meddelade dem att det är min vilja att alla ska vara enade sinsemellan så att folket blir starkt. 

60. Jag gav de av mig utbildade varelserna uppgiften att vara röstbärare för att avslöja mig själv för 

mänskligheten med mänskliga ord, och jag mångdubblade deras antal så att min undervisning skulle 
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spridas. Jag skapade Body of Workers så att den andliga världen skulle kommunicera med mänskligheten 

och visa sin barmhärtighet genom healing och rådgivning. 

61. Det var min vilja att kalla den som skulle vara en "grundsten" som skulle vara ledarens stöd, 

medlare mellan ledaren och de som har order, och folkets förtrogna på varje plats där man samlas. 

62. Jag utsåg siare och tränade dem i att få visioner som folket skulle tolka så att de skulle hålla sig 

vakna. 

63. Jag gav dem som skulle skriva order om "guldfjädrar". Jag tränade deras sinnen och skickade till 

deras skydd andar som vid andra tillfällen också har vakat över skrifterna, så att mitt ord skulle tryckas 

och bevaras för all framtid. 

64. Jag utbildade "väktare" så att de kunde övervaka ordningen i samhället och kallade dem "pelare". 

65. Alla dessa varelser har jag upplyst och min inspiration strömmar ut över dem. Nu frågar jag alla 

som har fått dessa kontor om de har förstått vad de innehåller. 

66. Jag ger er tre år till för att utrusta er. Efter det kommer dessa tjänster att bli ett och ni kommer 

alla att kallas "arbetare på det gudomliga fältet" och ni kommer att anförtros alla dem som inte har hört 

mitt ord, så att ni kan undervisa dem. Då kommer ni inte längre att vara lärjungar utan mästare. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 184 
1 Mänskligheten, du har hamnat i mörker. Men timmen har kommit för er att stiga upp till ljuset. 

2 Jag sänder er Elia för att väcka er ur er slöhet. Hur skulle du kunna känna min närvaro om du inte 

var vaken? 

3 Förvänta er inte att jag ska komma till er värld som en man; den lektionen är över. Trots att jag 

bara är med er i anden ska jag bevisa för er att det är en högre form av uppenbarelse än den genom 

vilken jag hittills har uppenbarat mig själv. Det är ett bevis på att jag anser att ni är andligt mer kapabla 

än människor från förr. 

4 Jag kommer inte att behöva en kropp för att bo bland er, och det kommer inte heller att vara 

absolut nödvändigt för min röst att bli mänsklig för att bli hörd. Ändå kommer ni att ha mig med er utan 

förbehåll som Mästare, Domare och Läkare. 

5 Din själ har många förmågor och sinnen så att du kan ta emot mina budskap genom dem. Men 

eftersom ni inte känner till de förmågor som finns i er varelse fram till idag, tror ni att ni bara kan se mig 

med kroppens ögon och höra mig med era öron. Nu ska jag bevisa för er att denna åsikt är ohållbar när ni 

känner min närvaro i tystnaden i er sömnkammare, och när ni känner er översvämmade av 

inspirationens ljus i era bönestunder. 

6 Ni är fortfarande själar utan ljus, men jag kommer att få ljusgnistor att stråla ut från er i form av 

inspirationer, höga idéer, ädla känslor och goda gärningar. 

7 Du är som Lasaros i graven, död för andligt liv. Men när jag kallar er kommer ni att resa er för att 

följa mig och vittna om min sanning. 

8 De händelser som dagligen skakar om jordens folk är rättfärdighetens kallelser, som kallar er till 

omvändelse, bön, minnesförklaring och rening. Men denna tid av prövning kommer att pågå tills 

människornas envishet och dårskap ger vika, tills de ger upp sin arrogans och sin ogudaktighet. 

Det kommer inte alltid att vara rop på rättfärdighet som hörs på jorden; för senare, när 

mänskligheten är renad, kommer det att vara helt andra händelser som upprör människor. De kommer 

att vara gudomliga inspirationer och andliga manifestationer, de kommer att vara naturens 

uppenbarelser. Vissa för att din själ ska bli fulländad, andra för att ditt liv i världen ska bli bättre. 

9 Vet du vilken gåva eller dygd som gör att människor kan få mer nåd? ─ Välgörenhet. För det 

kommer att förädla deras hjärtan, det kommer att ge själen möjlighet att ge sig själv till sina 

medmänniskor, och det kommer att vara det som skördar mest i trons frö. För "åkrarna" och "fälten" är 

fulla av elände, smärta, fattigdom och sjukdom ─ åkrar som hungrar efter kärlek och bara väntar på ett 

frö och lite regn för att blomma. 

10 Om det för närvarande verkar omöjligt för dem som predikar Mitt Ord på jorden att stoppa 

syndens framfart, överflödet av fiendskap och passioner, så är det inte omöjligt för Mig att få människor 

att återvända till godhet och rättfärdighet, inte ens svårt. 

11 Ser ni de människor som styr stora nationer? Känner du till kraften i deras lagar och doktriner? 

Ser du hur vetenskapsmännen på ett förhastat och förmätet sätt tränger in i naturens hemligheter? 

Sannerligen säger jag er att de kommer att kasta sig ner inför mig med all sin arrogans, sin skicklighet och 

all sin kunskap. För varje mänskligt verk når så småningom sin gräns, och då måste människorna av egen 

fri vilja öppna ögonen för verkligheten och inse omfattningen av vart och ett av deras verk, allvaret i 

deras överträdelser och omfattningen av deras avvikelser. 

12 Jag menar inte att allt de har gjort är ofullkomligt ─ nej. Men det är så lite gott som de 

åstadkommer för sina medmänniskor, så lite gott som de gör, att det är bättre att min lag dömer det 

orättvisa och onda som väger tyngre på rättvisans vågskål. 

13 Mänskligheten har fortfarande en kort tid på sig att avsluta sitt arbete och svara inför den 

gudomliga domaren när han ställer den till svars. 

14 Under tiden går mitt ljus framåt, sprider sig och tränger in överallt och in i varje själ. 
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15 Det var min vilja att när denna tid för mina manifestationer hade kommit skulle alla mina 

markerade redan vara förberedda, vakande och bedjande, väntande på min ankomst och bildande en 

kropp och en vilja för att höra vad jag skulle avslöja för er. Men jag har inte funnit något sant broderskap 

bland er. 

16 Detta folk som har fått min undervisning ska utbilda sina medmänniskor och göra dem till herrar. 

17 Men sannerligen säger jag er att jag inte har kommit för att upplysa bara er som lever på jorden, 

utan jag har också kallat alla själar som har gått vilse i andra livsvärldar som är okända för er. 

18 Vilken överlåtelse jag har sett hos de andliga varelserna för att uppfylla mina order! Deras själ, 

som var fri från kroppen, hade lättare att göra sig redo att fullgöra sin uppgift vid denna tidpunkt. 

19 Hur många av dem förväntade sig att jag skulle vara fri från fel och 

överträdelser, efter en lång tid av försoning. Och när jag uppenbarade för dem den del av De sju seglens 

bok som motsvarar den sjätte perioden, blev deras själar upplyfta, och i sin upplyftning sporrade de er, 

undanröjde hinder på er väg och tilldelade er en hedervärd plats som lärjungar. 

20 För att förstå de gudomliga lärorna är det nödvändigt att förnya sig själv och undersöka lagen. 

Genom detta kommer du att förstå mitt ord och få stora uppenbarelser som du inte kan få genom 

mänsklig vetenskap. 

Dagen kommer när människan kommer att böja sin nacke och älska sin Fader med den respekt och 

kärlek som jag ber er om. 

Min manifestation är begriplig för alla. Jag har talat i enlighet med din hjärnans kapacitet, för du har 

inte kunnat förstå all min visdom. Till detta enkla ord, med vilket jag har gjort min undervisning känd för 

er, ska ni inte lägga till något som kommer från ert intellekt, och om ni översätter det till andra språk ska 

ni se till att dess gudomliga innebörd förblir intakt. 

21 Förbered er så att er hjärna är som en klar spegel som reflekterar mitt ljus i all dess klarhet när ni 

är engagerade i detta svåra uppdrag. 

22 Lev nära mig. Jag är livet, början och slutet på allt skapat. Om jag har anförtrott dig en uppgift 

som min är det för att jag älskar dig och vill att du ska ta mig som exempel. 

23 Rädda hjärtan, gör mirakel, älska varandra. 

24 Om du känner den nödvändiga tron och själens styrka inom dig för att ta upp korset, gå till 

hemmen och föra mitt ord, gå genom det vida landet och segla på haven. Jag ska gå före dig och bereda 

vägen. 

25 Var vaksamma, för många vargar i fårakläder kommer att komma till er och försöka lura er för att 

leda er vilse. Men titta på dem, så kommer du att upptäcka vad de har för avsikter i sina hjärtan. 

26 När dina medmänniskor lider och 

Om du vill stoppa deras tårar kan du göra det. Ge allt det goda som finns i dig, så kommer du senare, i det 

hinsides, att få större barmhärtighet än den du har visat i denna värld. 

27 Älskat folk, er bön stiger upp till mig, på samma sätt som era psalmer steg upp till mig i templet 

på den första tiden. Men den tiden har gått och din själ har utvecklats. Det stora templet i Jerusalem 

existerar inte längre, för mitt ord har gått i uppfyllelse, och av dess materiella utformning finns inte en 

enda sten kvar på en annan. 

28 Det finns ingen förbundsark eller lagens tavlor på den nya jorden. 

altare längre. Din ande söker sanningen bortom de figurer och symboler som brukade hjälpa den att tro 

och förstå och som lärde den att dyrka mig. Men i dag förstår man att dessa inte längre har något 

berättigande, eftersom deras innebörd har förståtts av anden. Symbolerna var bara materiella föremål 

som Herren använde för att förklara den gudomliga läran för människan. 

29 Så när lärjungen har förstått den grundläggande läran bör han glömma de gamla formerna av 

tillbedjan för att kunna höja sig i sin längtan efter högre inspirationer och en mer andlig tillbedjan. 
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30 Kom ihåg att så länge du måste ha någon symbol framför dina ögon som förkroppsligar mig, kan 

du inte ansluta dig direkt till den gudomliga anden. Inse dock att ni alla är kallade att använda denna 

dialog mellan andevärlden. 

31 Allt som omger och omfamnar dig i detta liv är en återspegling av det eviga livet, är en 

djupgående lära som förklaras genom materiella former och föremål så att den kan förstås. 

32 Du har ännu inte nått kärnan i denna underbara lektion, och människan har gjort fel om och om 

igen eftersom hon har tänkt på det liv hon lever på jorden som om det vore en evighet. Han har nöjt sig 

med de yttre formerna av den och har förkastat allt vad den innehåller av gudomlig uppenbarelse ─ det 

som är essens och sanning i hela skapelsen. 

33 När denna "bok" har lämnat sitt ljus i själarna och har förståtts till sista sidan, kommer människan 

att lämna jorden och hennes själ kommer att gå vidare till ett nytt hem där hon kommer att känna till och 

utnyttja allt som människolivet har lärt henne på vägen. Då kommer han att kunna förstå många läror 

som uppenbarats för honom genom livet i materien. 

34 Studera dessa ord som er Mästare har gett er med så mycket kärlek, så att ni kan bedöma era 

gärningar efter deras ljus. Och när du inser att du har stannat upp, ta reda på vad som orsakade detta, så 

att du kan undvika det i framtiden och alltid gå framåt på din utvecklingsväg. 

35 Det uppdrag jag har gett mitt folk på jorden är stort och mycket känsligt. Det är därför jag har 

sökt upp den i varje tidsålder för att inspirera den med mitt ord och för att avslöja något mer av lagens 

innehåll för den. 

36 Lagen om kärlek, godhet och rättvisa har varit det andliga arv som jag har lämnat till honom 

genom tiderna. Från lektion till lektion har jag fört mänskligheten till insikt om att lagen kan 

sammanfattas i ett enda bud: kärlek. Älska Fadern som är livets upphovsman, älska dina medmänniskor 

som är en del av Fadern, älska allt som Herren har skapat och befallt. 

37 Kärleken är ursprunget, början, fröet till visdom, storhet, makt, upphöjdhet och liv. Detta är den 

sanna vägen som Skaparen har utstakat för själen, så att den från steg till steg och från hem till hem mer 

och mer kan känna att den närmar sig Mig. 

38 Om människan från början av tiden hade gjort en kult av andlig kärlek i stället för att falla in i 

avgudadyrkande riter och religiös fanatism, skulle denna värld, som idag har blivit en dal av tårar genom 

människornas rädsla och elände, vara en fridens dal där själar skulle komma för att förvärva meriter för 

att efter detta liv nå de andliga hem som själen ska gå in i på sin väg. 

39 Sannerligen säger jag er: under ingen epok av mänskligt liv har människan saknat kunskap om min 

lag. För av den gudomliga gnista som är hans ande har han aldrig saknat en gnista av ljus i sin själ, en 

intuition i sitt sinne eller en aning i sitt hjärta. Din själ har dock återvänt till det hinsides med ett mörkt 

bandage framför ögonen, och jag säger dig att den som inte utnyttjar den lärdom som livet i den här 

världen innehåller i denna prövningarnas dal måste återvända till den för att slutföra sin gottgörelse, och 

framför allt för att lära sig. 

40 Fel är den uppfattning du har om vad livet på jorden innebär, vad själen är och vad andevärlden 

är. 

Majoriteten av de troende tror att om de lever med en viss rättfärdighet eller om de i livets sista 

ögonblick ångrar de överträdelser de begått, är himlen säker för deras själ. 

Men denna falska föreställning, som är mycket tilltalande för människan, är orsaken till att hon inte 

framhärdar i att uppfylla lagen under hela sitt liv, och på så sätt får hon sin själ, när den lämnar denna 

värld och går in i den andliga världen, att finna att den har kommit till en plats där den inte skådar de 

underverk som den hade föreställt sig, och inte heller känner den suveräna lycka som den trodde att den 

var berättigad till. 

41 Vet ni vad som händer med de varelser som var säkra på att komma till himlen och som i stället 

bara fann förvirring? Eftersom de inte längre var hemma på jorden, eftersom de saknade stöd från sitt 

kroppsliga skal och inte heller kunde höja sig till de höjder där det andliga ljusets sfärer finns, skapade de 

för sig själva ─ utan att vara medvetna om det ─ en värld som varken är mänsklig eller djupt andlig. 
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Då börjar själarna fråga sig själva: Är detta himlen? 

Är detta det hem som Gud har avsett för själarna efter att de har vandrat så länge på jorden? 

42 Nej ─ säger andra ─ detta kan inte vara "Herrens livmoder" där endast ljus, kärlek och renhet kan 

existera. 

43 Gradvis, genom eftertanke och smärta, kommer själen att förstå. Den förstår den gudomliga 

rättvisan och upplyst av sin andes ljus bedömer den sina tidigare gärningar och upptäcker att de var 

dåliga och ofullkomliga, att de inte var värdiga det den hade trott på. 

Efteråt, på grund av denna självrannsakan, uppstår ödmjukhet och en önskan att återvända till de 

vägar som hon hade bakom sig, att sudda ut fläckarna, att gottgöra misstagen och att göra något verkligt 

förtjänstfullt inför sin Fader. 

44 Det är nödvändigt att upplysa mänskligheten om dessa mysterier så att den kan förstå att livet i 

materien är ett tillfälle för människan att skaffa sig förtjänster för sin själ ─ förtjänster som kommer att 

höja den tills den förtjänar att leva i en sfär av högre spiritualisering, där den måste agera förtjänstfullt 

på nytt för att inte hamna på efterkälken och för att fortsätta att stiga från nivå till nivå; för "i Faderns 

hus finns många boningar". 

45 Ni kommer att förvärva dessa förtjänster genom kärlek, så som Faderns eviga lag har lärt er. På så 

sätt kommer din själ att utvecklas steg för steg på stegen mot fulländning och lära sig den smala vägen 

som leder till himmelriket ─ den sanna himlen, som är själens fulländning. 

46 Jag välkomnar er som kommer till mig för att finna fredens och kärlekens vägar. Dessa människor 

välkomnar jag och får dem att förstå att en andlig uppgift väntar dem. 

47 Lärjungar, ni kommer att kämpa med mig, ni kommer att arbeta nära er Mästare, och så kommer 

vi att gå den väg som kommer att leda er till bergets topp. Ni kommer till mig med ödmjukhet, utan att 

be er Fader att ge er den ena eller andra gåvan, utan att ta emot det som han har gett till alla sina barn. 

48 Ni har ljus i er själ och dessutom har ni redan kommit långt på den väg av prövningar som har 

gjort era erfarenheter fruktbara, och därför låter ni er inte längre domineras av fåfängan att vilja vara 

stora för att bli beundrade och betjänade. 

49 Vem utom jag skulle kunna regera över själar och styra deras öde? ─ Ingen. Därför skapade den 

som tänkte ta sin Herres plats för att han ville härska ett rike enligt sina böjelser, preferenser, 

maktanspråk och fåfänga ─ ett rike av materia, låga passioner och ovärdiga känslor. 

50 Du kan inte underkuva anden, för i den finns en fullkomlig rättvisa. I själen är det endast renhet 

som har makt över ädla känslor, endast godhet som rör dem ─ med ett ord, själen livnär sig endast på 

sanning och godhet. 

51 Därför, mina lärjungar ─ även om ni ser att ni är rikligt utrustade med gåvor och förstår att ni har 

något gott som inte alla har, ska ni inte känna er överlägsna någon. Ställ allt du har till min saks tjänst, för 

den kännetecknas av kärlek, och du bör ägna hela ditt liv åt den för att på detta sätt vara till nytta för 

dina medmänniskor. 

52 Förstör det imperium av fåfänga som du har skapat. Kontrollera de mänskliga passionerna och låt 

din själ avslöja sig själv i sin innersta kärna, full av kärlek och ljus, som ger dig visdom. 

Försök att ta Jesus som förebild i alla dina handlingar i livet. Han sändes inte till jorden för att sona en 

överträdelse eller för att ta emot Faderns dom. Kristus, som talar till er igen i dag, kom ner till 

människornas hjärtan för att i dem upprätta sitt rike av kärlek, rättvisa och sanning. Han förde inte in 

materialistiska doktriner eller orättvisa lagar till människorna. Han kom inte för att väcka människors 

girighet eller för att ge näring åt deras passioner. Han förde med sig läran om kärlek, som är själens 

moral. Det är därför han sade till folkmassorna: "Mitt rike är inte av denna värld." 

53 Du frågar mig i djupet av ditt hjärta hur det kan vara möjligt att stora andliga varelser blir 

upproriska och vill arbeta mot Gud. Jag säger er detta: De som reser sig mot mig är ännu inte riktigt 

stora. De är ofullkomliga andliga varelser som har kunnat utveckla en del av sina förmågor och 

försummat utvecklingen av de andra. Deras intelligens har utvecklats, men inte deras själs ädla känslor. 
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54 Det är anledningen till att jag då påpekade för er att människan inte lever enbart av bröd. För 

bortsett från de jordiska läror som jorden förmedlar till honom behöver han andens ljus för sin 

fullständiga fulländning, vilket han bara kan få i mina läror. 

55 Ni människor: Under många århundraden har ni vandrat runt på jorden, alltid tyngda av era 

passioners börda. Men slutet har kommit, ni befinner er redan i er andliga frigörelses era, där själen 

kommer att regera i kroppen, som kommer att vara dess tjänare, och där den kommer att ha 

oändligheten som sitt hem. 

56 Snart kommer du att lära dig varifrån du kom och vart du är på väg, så att du kan veta hur du ska 

ge världen den plats den borde ha i ditt liv och ge själen den plats den borde ha i din tillvaro. 

57 De ord som jag nu ska ge er är profetiska till sin natur, så att ni kan få en sporre att anstränga er 

och räkna med ett hoppets ljus i er framtid. 

58 De som går genom världen och fäller tårar på grund av sin smärta, tro inte att jag har övergivit 

dem. Jag prövar deras tålamod och väntar bara på att de ska nå sin rening så att de sedan kan öka antalet 

av mina anhängare. 

59 Spiritualisering kommer att komma till människor, skingra deras tvivel, få dem att återvända till 

den säkra vägen, få dem att se sanningens ljus. Då kommer människor att säga: "Herrens ord har blivit 

sant när han sa till oss: 'Alla ögon skall se mig'." 

60 Du måste veta att smärtan vid denna tidpunkt är mycket stor, eftersom människans själ nu 

betalar av skulder som ditt hjärta inte känner till, och för att sudda ut fläckar som har funnits i dig under 

lång tid. Du vet inte vem du är och vad du har gjort på den långa vägen du har färdats. Men nu måste ni 

som känner till denna uppenbarelse beväpna er med tålamod och överlåtelse. För detta kommer att lyfta 

dig och hjälpa dig att uppnå din rening. 

61 Jag försäkrar er om att det för närvarande inte är nödvändigt för er att känna till ert förflutna; det 

räcker för er om ni har en intuition eller en aning om att ni begick misstag i andra tider som ni nu måste 

gottgöra. Å andra sidan vill jag att ni ska få veta mycket om er framtid genom Mitt Ord, för detta ljus 

kommer att ge upphov till hoppet i era hjärtan om att uppnå ett liv i fred och ljus där själen och kroppen 

utvecklas uppåt. För det kommer tider då harmoni kommer att råda mellan det fysiska och det andliga. 

62 Mitt ljus kommer att lysa upp alla vägar, och sekterna och religionerna kommer att se en väg 

framför sig, en lag: den gudomliga andens kärlekslag. Detta kommer att bli den världsomfattande läran 

som kommer att förena alla själar. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 185 
1 Jag välsignar er eftersom ni tror att det är min Ande som ger er denna undervisning, även om ni 

hör min undervisning med hjälp av det mänskliga intellektet. 

2 Du struntar i röstbärarens brister, du är bara intresserad av att förstå den gudomliga innebörden. 

De som studerar mitt ord på detta sätt är de som upptäcker sanningen. De kommer att vara de lärjungar 

som i morgon ska ge sig ut för att förklara min undervisning för människor. De kommer att få dem att 

förstå som har gjort fel i tolkningen av skrifterna från tidigare tider. För att upptäcka sanningen i mina 

uppenbarelser är det nämligen nödvändigt att inte hålla sig till den materiella innebörden av orden, utan 

att söka den andliga innebörden, som är den essens som är sanning och liv. 

3 Därför har jag utsatt detta folk för en prövning som samtidigt är en djupgående undervisning, 

eftersom jag gav mitt ord genom ett mänskligt intellekt och instruerade dem att inte bry sig om ordets 

yttre form, utan att tränga in i dess kärna för att upptäcka dess innebörd. Med denna instruktion 

kommer detta folk att kunna förklara för dem som söker tolkningen av mina tidigare budskap, hur man 

mentalt kan upptäcka innebörden av en undervisning, en passage eller något annat 

liknelsen avslöjar ─ sanningen som är en. 

4 Jag ser också bland detta folk de som gradvis har förstått att ju mer förberedda deras själ och 

kropp är, desto rikligare och tydligare blir min undervisning genom röstbäraren. Åh, om bara alla dessa 

mängder verkligen skulle sträva efter att visa sig värdiga min nåd ─ hur stor och perfekt skulle inte min 

manifestation bli! 

Men fortfarande ser jag att många hjärtan söker yttre tillbedjan för att kunna tro på min närvaro, 

utan att inse att de i stället för att låta sin själ stiga fritt upp håller kvar den vid ett materiellt altare, 

skingrar den med onödiga ceremonier och tröttar ut den med vanemässiga traditioner. Sannerligen, jag 

säger er att den tiden är förbi för er. 

Under lång tid har du fräschat upp dina sinnen i kyrkornas prakt, under lång tid har du beundrat dina 

medmänniskors konstverk. Nu måste du lämna allt detta bakom dig så att din själ kan nå det underbara 

liv som är avsett för den, mätta sig med ljus i de ögonblick då den ber till honom och överföra alla de 

glädjeämnen och inspirationer som den får under sin hänryckning till sin kropp. Då kommer du att bli 

medveten om hur fattiga och klumpiga de former har varit med vilka världen har försökt representera 

det gudomliga. 

5 Din själ har gått från barndom till tonår och därför måste en förändring ske i dess liv. 

6 Förr i tiden tog jag emot alla offer från din ande, även om de innehöll mycket okunnighet och 

ofullkomlighet. Idag är det bara det som är rent, uppriktigt och sant som kan nå mig. 

7 Ser du hur vackra blommorna från dina trädgårdar är som du ibland erbjuder mig? I sanning säger 

jag er att inte ens den gåvan kan jag ta emot nu, för dessa blommor är inte ditt verk, utan mitt; men vad 

ni bör erbjuda mig är ert hjärtas andliga blommor, det vill säga era goda gärningar, era rena böner, era 

dygder. 

8 Lura inte längre er själva, försök inte längre att ersätta det som måste vara djupt andligt med 

yttre ting. Var inte rädd för att riva ner begränsningar, var inte rädd för att se sanningen i vitögat. Himlen 

tillhör endast de modiga och entusiastiska. 

9 När ni väl har eliminerat all fanatism och avgudadyrkan i era hjärtan och lärt er att be från ande 

till ande har ni nått Herrens sanna altare ─ det som inte är av denna värld. På detta altare kan du offra 

ditt offer, som kommer att bestå av dina goda gärningar och som i mina ögon kommer att vara vackrare 

än blommorna i dina trädgårdar. För din själs goda gärningar kommer aldrig att vissna. 

10 Ni mängder av människor: Öppna era hjärtan för att låta min nåds dagg flöda in i dem. Jag vill att 

detta folk ska vara som en enorm trädgård där de vackraste blommorna från tankar, hjärta och själ 

blommar, och det är dessa som jag kommer att vårda. 
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11 Människor: När jag talar till er om andakt och offer med den klarhet med vilken jag förkunnar 

mitt ord, känner ni då smärta för att jag leder er bort från era tidigare uppfattningar? Nej, Mästare", 

säger du till mig. 

12 Orsaken till detta är att mitt ord är en balsam och ett ljus som inte tillåter att någon tvekan 

uppstår i något sinne eller att något hjärta blir bedrövat. 

13 Jag vill att du talar till dina medmänniskor på samma sätt när du försöker öppna deras ögon för 

ljuset. Gör det med samma klarhet och kärlek som jag har använt till er, så kommer ni inte att lämna 

någon smärta i deras hjärtan, utan snarare fred och ljus. 

14 För att uppfylla ett gudomligt löfte har jag gjort mig känd för er i denna tid. I den mening som 

finns i detta ords kärna har jag varit helt och hållet med dig. Den som har funnit denna mening har känt 

Mig. Å andra sidan har de som har ägnat sin tid åt att bedöma det yttre utseendet på min manifestation 

inte kunnat upptäcka min sanning. 

15 Medan vissa var i högsta förvåning när de hörde Mitt Ord, kände andra inte den minsta rysning, 

och de blev inte heller medvetna om Min närvaro och att de hade hört Mig. 

16 När Mitt Ord inte längre hörs genom dessa röstbärare kommer det att finnas många hjärtan som 

gråter över slutet på denna tid, precis som det kommer att finnas de som ─ även om de har hört Mig ─ 

inte kommer att bli medvetna om det goda de hade och som de förlorade eftersom de inte visste hur de 

skulle använda det. 

17 Det kommer tider då detta ord kommer att spridas på många platser. Men sedan kommer det att 

ske genom vittnesmålen från dem som har hört det, förstått det och trott på det, och ni kommer att 

bevittna att många av dem som aldrig har haft nåden att höra mina läror kommer att kunna upptäcka 

den gudomliga innebörden som dessa håller som en skatt, och de kommer att utbrista med övertygelse 

och tro: "Det är Mästarens ord!" 

18 Du kommer att se dina medmänniskor gråta av lycka, innerligt rörda av mitt budskap, och du 

kommer att se dem beklaga att de inte tillhörde mina utvalda. Då kommer du att känna ånger över att ─ 

trots att jag har varit med dig så länge ─ ditt hjärta inte har visat den tro och kärlek som du kommer att se 

växa fram i dina medmänniskor enbart genom ditt vittnesbörd. 

19 Bland dessa skaror kommer du att upptäcka de som känner det andliga, de inspirerade, de som 

förutser dialogen mellan ande och ande, siarna och de som har andens gåvor och förmågor i full 

utveckling. 

20 Tror ni att jag ger mitt ord till alla världens folk? ─ Nej, även med denna min nya uppenbarelse är 

det som med de tidigare, då jag uppenbarade mig för endast ett folk, men de hade till uppgift att gå ut 

och sprida de goda nyheterna och så det frö som de fick i mitt budskap. 

21 Kom ihåg att i andra länder har mitt frö grott med störst styrka enbart genom mina apostlars 

vittnesbörd. 

22 Kom ihåg, älskade människor: Om andra människor trodde på dessa vittnesmål var det för att de 

som gav dem visste hur de skulle göra det med all den kärlek och sanningsenlighet som deras hjärtan var 

kapabla till. Jag berättar detta för er, för om ni vill att världen ska tro på mig genom er, måste ni 
förbereda er för att vara som dessa apostlar i sin kärlek, i sin ödmjukhet, i sin andlighet och i sin tro. Då 

kommer världen att betrakta denna undervisning som sanning och mitt ord kommer att vara heligt för 
människorna. Då kommer ni att se era medmänniskor läsa de skrifter som mitt ord har skapat, och ni 

kommer att se dem översätta dem till olika språk så att alla folk kan få ta del av dem. 

23 Ni kommer att se hur detta ord, som detta folk här har vant sig så mycket vid, som har förnedrats 

så mycket av dem som har hört det mest, i morgon kommer att vara som en oas för dem som lider 

mycket på jorden. Ni kommer att se hur den kommer att vara balsam och liv, näring och ljus i livet för 

dem som hungrar och törstar efter sanning, kärlek och rättvisa. 

24 Män och kvinnor som har hört mitt ord under lång tid och som också har tagit på sig uppgifter 

inom detta arbete: låt mina ord röra era hjärtan, låt anden tala i den innersta delen av er varelse. Ni har 

ätit mycket av frukten från livets träd, men vad har ni gjort med fröet? Varför kommer inte allt ni sår från 
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det frö som jag har gett er? Jag ser att ni också använder er egen utsäde, som ni lägger till det som jag 

har anförtrott er. Vem av er förstår inte vad jag säger till er i dessa ögonblick? 

25 Jag ogillar inte alla dina insatser. Vad jag säger till dig är att du inte ska lägga till någon oärlighet 

till det goda du gör, för då sår du inte längre min sanning så som jag har uppenbarat den för dig, och i 

morgon, när timmen kommer för din ande att skörda frukten av sitt sådd, kommer den naturligtvis att 

finna att denna frukt motsvarar exakt det som den sådde på sin livsväg. 

26 Jag är kärnan i allt som skapas. Allt lever genom min oändliga kraft. Jag finns i varje kropp och i 

varje form. Jag finns i var och en av er, men det är nödvändigt att ni förbereder er och gör er mottagliga 

så att ni kan känna och finna mig. 

27 Jag är livets andedräkt för alla varelser, för jag är Livet. Därför har jag fått er att förstå att om ni 

har mig framför ögonen i alla era verk, är det inte nödvändigt för er att föreställa min avbild i lera eller 

marmor för att tillbe mig eller känna mig nära er. Denna brist på förståelse har bara lett mänskligheten in 

i avgudadyrkan. 

28 På grund av Mitt Ord känner ni den harmoni som finns mellan Fadern och alla skapade ting, ni 

förstår att Jag är den essens som ger näring åt alla varelser och att ni är en del av Mig. 

29 I den mån du förstår meningen med ditt liv, själens öde och syftet med utvecklingen, går du in i 

det andliga livet. På detta sätt glömmer ni de former som ni har gett mig, i vilka ni har sökt mig, och 

gradvis släcker ni de falska föreställningar och missuppfattningar som mänskligheten har varit fångad i 

under så många århundraden. 

30 Själen kommer att kunna utvecklas utifrån sina förmågor tills den når sin fulländning. Men jag är 

Mästaren som alltid har stöttat dig på din utvecklingsväg så att ditt liv inte blir torftigt. 

31 Om ni blir människor av god vilja kommer era liv att harmonisera med hela skapelsens 

fulländning. Du kommer att få den sanna kunskapens ljus och frukten av dina gärningar kommer att ge 

dig evig frid. Din fysiska del är substans som kommer att upplösas till atomer i Skapelsen. 

Detta har du förstått, men för många är själens odödliga liv obegripligt. De förstår bara vad deras 

ögon ser eller vad deras vetenskap bevisar. Var är de som bodde med dig i detta jordiska liv? ─ Du vet 

inte. Man kan bara föreställa sig att de lever i en värld av ljus. Mästaren svarar dig: Många av dem finns 

runt omkring dig. Själen har både förmågan att inta den plats som Fadern har tilldelat den i det hinsides 

och samtidigt utföra en uppgift tillsammans med dig. Sådan är den andliga själens kraft. 

32 Ni har ännu inte förstått dessa läror. Men för att kunna utveckla den förmågan måste ni uppfylla 

det som jag sa till er i den andra eran: För att nå min nåd måste människan likna ett barn i sin renhet. 

33 Men du ska inte längre känna dig övergiven. I varje arbete som människan utför finns det ett 

inflytande från en ljusets ande. Den andliga världen påverkar och styr människans sinnesorgan. Den 

världen är större och vackrare än den du ser med dina ögon. Det är en värld av ljus och perfekt harmoni. 

Dess invånare är med mig; de vakar över skapelsen, förenade med mig. 

34 Men kan du, trots att du känner till och tror på dessa läror, fortsätta att klaga på att de människor 

som du älskade i världen har gått över till nästa värld, i vetskap om att de vakar över dig? Varför tänker ni 

på dem i mänsklig form när de nu är rent andliga? 

35 Idag har jag talat med er om det ni kallar mysteriet om det andra livet. 

36 Endast jag kan avslöja dessa läror för dig. Människor kan inte göra det eftersom de inte har tagit 

del av den dolda visdomen. 

37 Jag var tvungen att förbereda er för att komma in i min helgedom för att höra en annan av mina 

läror. För jag ser att du först var tvungen att imponera på dina sinnen för att din själ skulle kunna resa sig. 

Dina ögon sökte den bild som kunde tala till dig om Min närvaro, dina öron väntade på de musikaliska 

tonerna av kyrkosånger för att rensa hjärtat från jordiska bekymmer, och till och med rökelsen och 

blomdoften var nödvändiga för att du skulle kunna tänka på Mig, om så bara för några få ögonblick. Men 

eftersom ni fann alla dessa liturgiska komponenter endast inne i de kyrkor som var vigda för denna 

tjänst, kunde ni inte förstå eller ens känna min närvaro utanför dem. I dag, å andra sidan, har din andliga 
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förberedelse i stället för att utveckla kroppens sinnen börjat väcka din själ så att den inte längre tar 

hänsyn till det som har med de fysiska sinnena att göra. 

38 Dina ögon letar inte längre efter en bild som kan representera gudomlighet för dig; dina öron 

kräver inte längre de ljud som du behövde för att få dig att glömma världens incitament för en kort 

stund. Ni behöver inte längre vänta på att delta i firandet av en gudstjänst för att tro att jag är 

närvarande endast vid den handlingen och på den platsen. 

39 Det enda som berör er i dag är hur ni kan rensa ert sinne, hur ni kan rena ert hjärta för att kunna 

ta emot, känna och förstå den gudomliga innebörden av mitt ord, och ni vet att det inte finns något 

bättre sätt för detta än meditation och bön. 

40 I dag skulle allt som kan placeras framför dina ögon störa dig, och den bästa musiken skulle tyckas 

alltför futtig i jämförelse med den himmelska konserten av mitt ord. Och i stället för att hjälpa dig i din 

hängivenhet kan dessa saker störa dig. Ni behöver eller vill inte ha något yttre; därför har ni vant er vid 

att blunda när ni tar emot min förkunnelse. För själen vill i sin högsta längtan efter upphöjning befria sig 

från all kontakt med det materiella. 

41 Förr var det altare som ni hade rest för min gudomlighet långt ifrån er, idag har ni rest det i era 

hjärtan. Ditt offer, som länge var materiellt, har du nu ersatt med en andlig manifestation. Du vet att i 

mina ögon är din kärlek vackrare än den vackraste blomman i dina trädgårdar, och att den förlåtelse som 

du ger en medmänniska är för att du inte kan göra något fel. 

Jag är värd mer än den ånger som du en gång trodde att du kunde tvätta bort dina fläckar med. 

42 Jag hör dig i tystnad, för mig är det inte nödvändigt att du rör dina läppar. Jag är inte en syndare 

som lyssnar på en annan syndare. Jag är i Anden, och det är din själ som jag hör, och det är den som 

försöker resa sig och kommunicera med mig. 

43 Många har hört mitt ord under denna tid, men alla har inte tagit det som sanning. Naturligtvis har 

inte alla kommit till den tidpunkt då de kan förstå denna undervisning. I alla tider har många kallats, men 

endast ett fåtal har slutligen valts ut ─ av den anledning som jag påminner er om idag: Det är att endast 

de som förstår, känner eller tror på tiden är bland dem som har stannat kvar och förbereder sig för att 

följa mig. 

Ibland ser du att dina medmänniskor kommer med ett utseende av att vara andligt mycket 

avancerade och att de förstår Min kärlekslära. Efteråt ser ni att de inte accepterade det de fick i mitt ord 

som sanning, och det beror på att det inte i första hand är den mänskliga intelligensen som kan upptäcka 

mig ─ det är anden, om kärleken är närvarande i den. Förväxla inte det ena med det andra. 

Å andra sidan ser du några av dina medmänniskor komma till min manifestation som verkar vara 

outbildade och alltför materialiserade, som du inte ens på långa vägar förväntar dig att de ska kunna 

förstå mina ord känslomässigt, och du har förvånats över deras känslighet och den förståelse de 

uppenbarligen har uppnått. Orsaken till detta är att de är obekväma i sitt yttre, i sin mänsklighet, men i 

sitt inre har de uppnått en mycket stor andlig utveckling. 

44 De som har trott har inte alltid vaknat till tro från första stund. Nästan alla har kämpat inåt. Jag 

har upptäckt följande ─ eller liknande ─ frågor i deras hjärtan: "Är det sanning? Är det möjligt att jag 

möter Herrens närvaro här? Är det möjligt att jag här kan finna bot för mina åkommor som jag så länge 

trodde var obotliga?" Men när de fick ta emot miraklet frågade några mig ändå: "Är det han som botade 

mig?" 

Men det har också funnits många som har trott från första ögonblicket de hörde min röst, och det har 

till och med funnits de som redan innan de hörde mitt ord trodde på samma sak. 

45 Det som har plågat många människor mest är den fattigdom, den eländighet i vilken jag har 

uppenbarat mig. De var nämligen vana vid riterna och de överdådiga rikedomarna i de materiella 

kyrkorna. Men jag säger er att precis som jag en gång dömde människornas fåfänga genom att visa dem 

min enkelhet, så undviker jag i dag falska uppvisningar och vill visa mig inte bara bland de fattiga utan 

även bland syndare. 
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46 Om morgondagens människor lugnt studerar sättet för Min manifestation och jämför den med de 

profetior som finns i Skrifterna, och om de närmare undersöker den verksamhetssfär där Jag visade Mig 

och där Min manifestation utvecklades ─ den nation som Jag valde och det folk som Jag kallade ─ 

kommer de att komma till den ovillkorliga slutsatsen att allting gjordes på ett fulländat sätt och att 

profetiorna i sin helhet uppfylldes troget. 

47 Här talar jag på nytt till människorna, jag talar till dem med mitt gudomliga väsen, men med ord 

och begrepp som ligger inom räckhåll för deras förståelse. Men medan vissa tror på mig enbart på grund 

av den gudomliga essensen som de finner i mitt ord, behöver andra vad ni kallar mirakel för att tro. 

Därför säger jag er att ni är samma människor som de i den andra eran som förde sina sjuka, obotliga för 

människor, till mig för att pröva min kraft. 

48 Jag finner några blinda, andra halta, många spetälska och andra besatta av förvirrade andar. Jag 

ska bota er alla, och i sanning säger jag er att ingen ska förgås. Men jag måste också påpeka för er att ni 

måste vara förberedda, för underverk under den här tiden kommer jag att utföra mer i er upplyfta själ än 

i kroppen. 

49 Lasarus kommer inte att vara den enda genom vilken jag kommer att låta er få veta om 

uppståndelsen. Jag ska väcka alla "döda" till liv. 

50 Ni folkmassor, här har ni mitt ord. Du kan tro mig eller inte tro mig, älska mig eller inte älska mig. 

Men sannerligen, jag säger er att den här tiden inte kommer att återkomma, dessa visdomslektioner, 

dessa gudomliga tal, kommer ni inte längre att få höra i den här formen. Om du vill höra mig efter 1950 

måste du gå in i det hinsides i andevärlden. Kom ihåg att jag sade till er: "Mitt rike är inte av denna 

värld." 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 186 
1 Välkomna alla de lärjungar som närmar sig mig för att öka sin kunskap. Lyckliga och välsignade är 

alla de som vill inse sanningen i mina läror. 

Du gör bra ifrån dig om du vill riva slöjan som täcker dina andliga ögon. Ett tungt ansvar vilar på alla 

dem som inte anstränger sig för att tränga djupare in i min dolda visdoms hemligheter. 

2 När kommer de slutligen att tröttna på de nöjen som köttet ger dem? När kommer de att inse att 

dessa nöjen har hindrat dem från att njuta av själens förfriskningar? De är vasaller i syndens rike, är 

slavar under sina passioner och vandrar genom världen som döva, blinda, lama och spetälska, 

omedvetna om sina avvikelser. När man slutligen inser att ens själ är sjuk vet man inte hur man ska söka 

botemedlet i ljuset som strålar från min Ande. 

3 De blinda leder de blinda: Jag ser många nationer i världen, mer än tillräckligt många av jordens 

folk. Dygden har blivit svag och de goda känslorna har gått förlorade. Människohjärtat, som borde 

innehålla alla ädla känslor och alla upphöjda tankar, har idag blivit en källa till själviskhet, laster och 

avvikelser. 

4 Vad är konstigt med att er Herre, som älskar er oändligt mycket, kommer till er i dag för att ge er 

de vapen med vilka ni kan bekämpa den ondska som råder i alla människor? 

5 Det är sant att min undervisning är ett vapen, en ljussabel som träffar hjärtat och den känsligaste 

delen av kroppen. 

berör människor. Vilja att besegra ondskan är vad du behöver, och den styrkan för din själ är vad mitt ord 

ger dig. Den största och ädlaste striden som jag vill att ni ska segra i är den som ni utkämpar mot er själva 

för att kontrollera era passioner, er själviskhet och sensualitet. Låt den stora striden bryta ut inom dig vid 

varje tillfälle. 

6 På den ena sidan finns god vilja, förnuft, rättvisa och välgörenhet, på den andra sidan stiger de 

korrupta, mänskliga passionerna fram. Men ljuset kommer att segra över mörkret. Om jag visste att det 

inte skulle bli så, skulle jag inte låta dig delta i en onödig och fruktlös kamp för din själ. 

7 När ni tänker på patriarkerna, profeterna eller mina apostlar, tänk då inte på dem som 

exceptionella människor, för de skapades alla av samma väsen som ni skapades av. Men de var 

människor som strävade efter att hålla sig på ljusets väg, att hålla sig till sanningen, att alltid följa min lag 

och att leva i godhet. Deras vilja var inte svag, och därför lämnade de efter sig verk som är ett föredöme 

för sina mänskliga bröder. 

8 Känner du igen de människor som springer efter nöjen, bekvämligheter eller bara det dagliga 

brödet, som är likgiltiga för Andens gåvor och som inte är mottagliga för de sanningar som avslöjar det 

eviga livet för dig? Senare kommer du att se dem ivrigt springa till den andliga helgedomen för att bli 

medarbetare i den sanna kyrkan. 

9 Det är i mitt gudomliga ord som människorna kommer att finna ljuset som lär dem att använda 

den styrka som själen innehåller inom sig själv och som lär dem att vandra stadigt på den väg av 

prövningar som är livet. Den som ser mitt ljus tar inte fel steg och snubblar inte heller. 

10 Ni måste utforska mitt ord, för om ni inte gör det kommer ni att upptäcka hemligheter där 

Mästaren har talat till er klart och tydligt och på ett perfekt sätt. Gud har inga hemligheter för 

människan. Saken är den att en gång ville ni inte tränga in i Ljuset, och en annan gång ville ni få veta 

avslöjandena i förtid. Den smuts som människan har fallit ner i är orsaken till att hon inte har förstått 

många av mina läror korrekt, trots att det redan är dags att hon förstår dem. 

11 Vad har du lärt dig av dina religioner? Vad är det för mening med att säga att du tror på det ena 

eller andra om ditt liv inte följer de principer som de rekommenderar och du inte heller försöker komma 

närmare mig genom dem? 

12 Om ni vill veta om ni uppfyller den gudomliga lagen, fråga er själva om ni tar emot en skörd av 

kärlek i världen. 
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13 Jag har många saker att säga till er nu så att ni kan förstå att jag är redo att ge er mitt himmelrike. 

Men för detta måste du frigöra din andliga själ, för det är den som tar emot mig. Då kommer du att se 

mig och känna mig. 

14 Det skall finnas ett fredsförbund mellan människor av god vilja. Men jag vill påpeka för er att ni 

inte ska vänta med att ingå detta förbund tills ni är i det andliga hemmet. Förtjänsten är att ni här, där 

världen tog emot Lammets blod som kärlekens frö, ger Fadern en tacksamhetens hyllning och ert bästa 

erbjudande: er lydnad genom att älska varandra. 

15 Tror på själens odödlighet. Jag berättar detta för att vissa tror att döden kommer att förstöra 

existensen för dem som framhärdar i synden och utestänga dem från det eviga livet, och i stället låta 

dem bli föremål för ett evigt straff. 

16 De som har en sådan uppfattning har misstolkat vissa av mina uppenbarelser och misstolkat 

deras innebörd. Om detta vore korrekt och möjligt skulle det vara som att förklara kärlekens, godhetens 

och rättvisans nederlag. Vad skulle då ha varit meningen med att jag blev människa ─ min lidande, min 

död och min närvaro bland er som människor? Glöm inte att jag kom för syndarnas skull, för de sjuka, 

slavarna, de hungriga, de förlorade. 

17 Din ande-själ har det eviga livet som den gudomliga anden har skänkt den, och det enda som dör 

hos människan är skalet, köttet, som själen lämnar bakom sig för att kunna sväva upp. Den kommer 

också att se synden försvinna, om den har någon inom sig, och okunnighetens mörka bandage kommer 

att falla från den som en vissnad frukt. Men själen kommer att växa starkare, mer medveten, mer 

lysande och renare efter varje "död" som den upplever i sig själv utan att dö. 

18 Har du upplevt någon fysisk passion i ditt liv som tagit tag i hela ditt väsen och gjort det omöjligt 

för dig att höra samvetets, moralens och förnuftets röst? 

Detta skedde när själen hade sjunkit ner, eftersom frestelserna och kraften hos det onda djuret, som 

bor i köttet, hade besegrat den. 

Och är det inte sant att ni upplevde en djup känsla av lycka och frid när ni lyckades frigöra er från 

denna passion och övervinna dess inflytande? 

19 Denna frid och glädje beror på själens seger över kroppen ─ en seger som vunnits genom en 

enorm kamp, en "blodig" inre strid. Men det räckte med att själen hämtade ny kraft och reste sig upp, 

stimulerad och rådgiven av samvetet, och redan nu besegrade den köttets impulser och befriade sig från 

att dras ännu längre in i fördärvet. 

I den här kampen, i det här avståendet, i den här kampen mot er själva, såg ni något dö som bodde 

inom er utan att det var ert liv. Det var bara en meningslös passion. 

20 Förstå därför att när människan låter sig ledas av samvetets inspiration och underkastar sig det 

högre budet i alla sina handlingar är det som om en ny människa föddes i henne ─ en människa för vilken 

det inte finns någon död. För han kommer bara att betrakta kroppen som ett nödvändigt skal för själen, 

och när den senare beger sig till sitt sanna hem måste kroppen sjunka ner i jordens sköte för att upplösas 

i den. 

21 Jag säger er att det inte finns någon "evig död", och ännu mindre kan det finnas en evig försoning. 

Endast det som är skadligt dör ─ det onödiga, det dåliga och försoningen måste upphöra när reningen är 

genomförd. Redan då sa jag till dig att ingenting i mitt arbete skulle gå förlorat. Jag sa också till er att 

inget av mina barn skulle förgås, och dessutom uppenbarade jag för er själens odödlighet genom att säga 

till er: "Jag är livet, den som tror på mig skall aldrig dö." 

22 Älskade människor: Stäng era mänskliga ögon och känn min närvaro "på molnet". Du hör en 

mänsklig röst, det är den som sänds av den röstbärare som jag använder för att ge dig Min mentala 

vibration. Men om ni lyfter er andligt kommer ni att känna min andliga närvaro. O välsignade tredje tid, 

då varje öga skall kunna skåda sin Herre! Avgudadyrkan kommer att falla till marken och människorna 

kommer att lära känna sanningen fullt ut. 
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23 För att inleda denna tid ville jag kommunicera mig själv genom era egna sinnen så att ni skulle 

känna mig närmare, mer intim, mer tillhörande er. Även under den andra epoken kom jag närmare folket 

genom att födas bland dem, leva vid deras sida, dela deras smärta och lida inför deras ögon. 

24 I dag, vid mitt nya ord, vaknar folkmassorna och bildar en gemenskap med varandra. Majoriteten 

av dem är jordens fattiga, de som ni kallar "arvlösa", men som i själva verket inte saknar någon av de 

gåvor som den Helige Ande har gett er. Tack vare min undervisning har dessa människor vaknat upp från 

sin slöhet och blivit medvetna om allt de bär inom sig. Som ett resultat av detta har en andlig utveckling 

påbörjats hos dem och deras obehaget har gradvis försvunnit. Intuitionen har satt in och upplyst deras 

väsen, inspirationen har smekt deras sinne, synens gåva har upplyst deras blick under bönen, fått dem 

att dra bort slöjan från det andliga och även avslöjat för dem något om vad framtiden har att erbjuda. 

Givan att bota ─ antingen genom ett enkelt ord, genom "smörjelsen" eller till och med genom tanken ─ 

har sprungit fram ur deras innersta djup, och många andra förmågor har blivit synliga hos de ödmjuka 

lärjungarna i detta verk. 

25 Orsaken till detta är att de, som inte ägde någonting på jorden ─ när de kände att de hade fått ett 

arv från Fadern, satte de hela sitt hjärta och sin entusiasm i tjänst för denna sak och upptäckte på så sätt 

många av de nådegåvor som deras väsen innehöll och som de inte kände till. 

26 Hur skulle människorna kunna upptäcka de gåvor som deras ande besatt, när deras hjärta bara 

längtade efter att äga jordens rikedomar? 

27 Om människorna hade vetat hur man ber, om de hade förstått att jag känner till hjärtats språk, 

att jag förstår deras själs behov, att jag förstår även deras minsta önskan, att jag vet hur jag ska tolka 

deras tankar, hur de än kan tyckas vara, skulle de ha skickat sin bön upp till Skaparen. Men människan är 

världslig och har materialiserat sin dyrkan av Gud och sin andliga utveckling. Men hur kan man få 

mänskligheten att förstå sina misstag? Genom att sända dit ett folk som är förandligat, vars barn lever i 

den högre moral som min doktrin lär ut. 

28 Mänskligheten har utmanat den gudomliga rättvisan med sin vetenskap, med sin synd, med sina 

krig, med sina doktriner och sin materialism, och eftersom dess överträdelser var mycket stora kunde 

den bara förvänta sig straff. Men se hur jag har svarat genom att sända mitt gudomliga ljus till 

människorna, som är tröst, uppenbarelse, förlåtelse och frid, så att det kan upplysa dem och hjälpa dem i 

deras utveckling. 

29 Människan har fyllt en bägare med bitterhet som hon senare måste dricka. Men sannerligen, 

säger jag er, genom denna smärta kommer han att få ta emot ljuset. Men jag för till era hjärtan ett ljus 

som når er milt, som övertygar er ande genom kärlek och sann visdom. 

30 Ni som hör denna röst just nu ─ gläds åt tanken att ni är ämnade att skåda mitt ljus i denna tid av 

stora andliga stridigheter. 

31 Sov inte, för jag talar inte till er bara genom dessa röstbärare. Jag talar till dig när som helst när 

din själ är fridfull och kan resa sig för att kommunicera med mig. 

32 För att du ska kunna använda ditt hjärta som en guide, låt mig först släta det så att du kan få 

gudomlig inspiration genom dess känslor. 

33 Det är inte bara ni som anropar mig, utan även era bröder och systrar, enligt de olika 

religionerna, anropar sin Gud. Jag kommer inte bara till er, utan jag, tröstande Anden, ger frid åt alla 

drabbade hjärtan och andar. 

34 Människan skapade en bild av Jesu kärlek i sin fantasi och överförde den till en duk och gav den 

mänsklig form, eftersom hon inte kunde representera Skaparens ande. 

35 Från alla människor, från alla folk i alla tider har jag alltid accepterat deras dyrkan, deras 

brännoffer, riter och offer, för det är den goda avsikten och inte gärningen som räknas för mig. 

36 Det är sant att de bilder som människorna har gjort av mig är ofullkomliga, men jag stannar inte 

upp för att betrakta arbetet med den bild i vilken de känner igen mig, utan det är den goda intentionen i 

deras avsikt som når mig. 
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37 Men ─ hur glädjande kommer det inte att bli för Fadern när han ser mänskligheten praktisera 

förandligande på det här sättet, människor som börjar ta sina första steg, som kastar bort det ytliga och 

yttre, för att känna att ni verkligen bär mig i era hjärtan, att jag är i era avsikter när ni tänker göra ett gott 

arbete, att jag är i era tankar när ni försöker kommunicera med mig. 

38 Vem kan, när han hör denna röst, tvivla på att Guds härlighet manifesteras i en människokropps 

elände? Är det mer tilltalande för Gud att manifestera sig i ett bröd som är livlös materia än genom sina 

egna barn, människan, som skapats till hans avbild och likhet och som anses vara den mest fullkomliga 

varelsen i skapelsen? Varför skulle inte ljuset, den gudomliga anden, manifestera sig genom den 

privilegierade varelsen som skapats till hans avbild och likhet? Det finns inget konstigt i det faktum att 

Gud kan göra sig själv känd genom människans sinnesorgan. Men denna mänsklighet är trolös och 

misstänksam eftersom den många gånger har blivit sårad i sina heligaste känslor. Det är därför den bara 

hör och inte lyssnar. 

39 Människohjärtat måste återigen bearbetas med kärlekens mejsel så att känslor av broderskap och 

ädelhet kan uppstå ur det. 

40 Människans hjärta har hårdnat till den grad att det förblir känslolöst inför en medmänniskas 

smärta eller olycka. Men den måste känna den främmande smärtan och förstå orsaken till den, så att 

människan kan gå vidare på sin utvecklingsväg. 

41 Om människan nöjer sig med att döma sin nästa kommer hon bara att döma fel. Men om han 

försöker förstå orsaken till hans smärta, med den ädla avsikten att hjälpa honom, kommer den dolda 

orsaken till smärtan att avslöjas för honom och han kan då lindra den. 

42 Hur många gör inte sina liv outhärdliga på grund av bristande andlig tro, eftersom de tror att den 

fysiska världen är den enda som existerar, och de tvivlar på att anden existerar, för för för dem finns det 

inget som kan bevisa det. Dessa och andra sorgliga funderingar gör dem förtvivlade och driver dem till 

och med till döden. 

43 Den första lektionen du ger dina framtida lärjungar bör baseras på denna instruktion. Ni ska ge 

dem möjlighet att stiga upp från det första steget på deras utvecklingsväg. Du ska avslöja för dem att 

Fadern, i sin oändliga kärlek och fullkomliga rättvisa, ger varje själ så många materiella liv som den 

behöver för sin fulländning; att vissa fysiska varelser lider mer än andra, att det finns liv fulla av 

välbefinnande och andra fulla av bitterhet och försoning. 

44 De jordbor som lever utan smärta och utan stora prövningar är de som är orsaken till att många 

okunniga och missnöjda kallar mig orättvis. 

45 Det kommer att finnas mer än tillräckligt många sådana fall på er väg, och det är ni som kommer 

att bli kallade att ge förklaringen. Du kommer att få frågan om det är säkert att det kommer att finnas en 

belöning eller ett straff efter detta liv. På detta skall du svara att så länge själen inte har nått den 

nödvändiga utvecklingsnivån för att leva (för evigt) i den andliga dalen, måste den inkarneras på denna 

jord och genomgå varje jordeliv i enlighet med det föregående livets framsteg. Ibland sker det för att få 

en god skörd, i andra fall för att betala av en skuld eller för att slutföra ett påbörjat arbete. 

46 När själen sedan har gått hela den väg som har utstakats för den som dess öde på jorden, 

kommer den att kunna stiga upp till det andliga hemmet, där den kommer att finna fortsättningen på 

den väg som kommer att leda den till evig salighet, till Herrens sköte. 

47 Lämna inga mörka eller otydliga punkter kvar. Du kommer inte att övertyga alla, men till och med 

genom de icke-troendes tvivel kommer du att göra framsteg genom att känna till deras tankar för att 

kunna övertyga andra som du senare kommer att möta i ordkriget. 

48 Sannerligen säger jag er: Min undervisning kommer att vara för mänskligheten som ett 

uppvaknande på en vårmorgon, som daggen som gör åkrarna bördiga ─ idag, när världen är ett fält av 

död, torrt och torrt. 

49 Gå till alla i mitt namn. Vem skulle kunna avvisa Jesu kärleksfulla namn, eftersom mitt offer var 

för alla? 
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50 Låt era medmänniskor känna att ni för närvarande befinner er vid bergets fot och väntar på att er 

Mästare ska ge er en uppiggande instruktion. För mitt ord är liv för din själ. 

51 Jag har dukat bordet med vita dukar och lagt frukterna från livets träd på dem, så att din själ kan 

stärkas. 

52 Den Helige Andes ljus befriar din själ från mörkret, för du har gått vilse, förlorat din väg och är 

död för nådens liv. 

53 Ni har fallit i avgudadyrkan, älskat folk, i olydnad och otacksamhet. Ni har övergivit ljuset och vänt 

er till mörkret, ni har kastat bort den vita manteln och i stället för kristallklart vatten har ni druckit 

grumligt vatten och förgiftat er själva med det. 

54 Jag blev människa i den andra tidsåldern för att lära er att älska och förlåta, jag kom för att ge ett 

exempel på ödmjukhet och saktmodighet, som Mästare gav jag er min undervisning. Men tiderna har 

gått och ni har hamnat på fel spår. 

55 O folk som jag har utvalt bland alla människor! Jag sökte dig och fann dig i katakomberna, jag 

fann dig i öknen där du gav näring åt de sju synderna. Idag kommer jag som en god herde och söker dig 

på alla vägar och stigar och räddar dig från avgrunden. Du har lyssnat på mig och känt mig och har fått 

allt som din själ saknar från mig. Jag har gett er bevis på kärlek, jag har upplyst er, och jag har gett er 

rikligt av min undervisningsbok. 

56 Kom, mitt folk, klättra upp på berget steg för steg. När du klättrar uppåt kommer du att känna dig 

i gemenskap med din Fader och du kommer att kunna njuta av frukten från livets träd. En källa med 

kristallklart vatten rinner ner från bergets topp för att släcka din törst. 

57 Israel i den tredje tidsåldern: Ni lyssnar till er Mästare, som undervisar er och profeterar. I vilket 

syfte, kära människor? ─ Så att ni genom min gudomliga nåd kan vakna upp ur den slöhet ni befinner er i. 

58 Den som har ögon ska se, den som har hjärna ska tänka och den som har öron ska höra sin 

Mästare. Ni är de som mitt pekfinger har markerat ─ de döda som jag har gett liv ─ de blinda som jag har 

gett synen tillbaka ─ de vilsna som jag vägleder med mitt ljus, och de skeppsbrutna som jag har visat 

livbåten. 

59 Tänk på den festmåltid som Fadern förberedde för den "förlorade sonen" som hade gått under, 

piskad av virvelvindar och som drack bitterhetens bägare. 

60 Känn mig och låt mig bo i era hjärtan och säg till er som jag sa till mina lärjungar i andra gången: 

"Ta och ät, detta är min kropp." På samma sätt säger jag till er i denna tredje tid: "Ta och ät, detta är mitt 

ord." 

61 Älskade lärjungar, år 1950 närmar sig när jag skall sluta tala till er i denna form. Men med tanke 

på detta säger jag er att ni kommer att ha tagit emot Mitt Ord i överflöd och att ni kommer att ge er iväg 

som er Mästare. Ni kommer att vara som en fyr för mänskligheten och skänka riklig kärlek till era 

medmänniskor. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 187 
1 Kom och ät det eviga livets bröd vid Mästarens bord. Änglarna har förberett banketten och er 

Fader tar emot er alla. Ät och drick, men uppskatta den himmelska smaken av denna mat, och bete er 

inte som vissa som sätter sig vid mitt bord, äter, dricker och sedan går därifrån utan att inse vem de har 

varit med. 

2 Det bröd som jag erbjuder er i dag är samma bröd som jag gav er under den andra epoken. Sök 

efter innebörden i båda, och du kommer att upptäcka att den är densamma ─ min gudomliga kärlek. 

3 Jag kommer för att återlösa er, precis som jag gjorde under den andra epoken, och till alla som 

vill följa mig säger jag: "Ta upp ditt kors och följ i mina fotspår." Ni vet mycket väl att korset består av 

ödmjukhet, kärlek, barmhärtighet, avstående och uppoffring. De som tar sig an den vet redan vilken väg 

de måste gå. Jag har inte lurat någon genom att säga att min väg är full av rosor. För jag vill att mina 

soldater ska följa mig av kärlek och tro. 

4 Jag vet att när jag har visat mina barn sanningen i min undervisning, kommer de som följer mig 

att vara trogna och uppriktiga i alla sina handlingar i livet. Bland mina trogna kommer det inte att finnas 

några avlönade tjänare, utan endast brinnande lärjungar och osjälviska efterföljare. 

5 Om någon misstolkar detta verk och utnyttjar det för ohederliga syften, kommer han att ge sig 

själv namnet "förrädare" och hans samvete kommer att vara hans egen domare. 

6 Ni har redan fått ett smärtsamt och sorgligt exempel i en av mina lärjungar från den andra eran, 

så att ni kan undvika det och inte försöka efterlikna det av någon anledning. För det är inte rätt att 

någon, efter att ha tillhört mina trogna barn, ska behöva gå bort för att dölja sin överträdelse som har 

fläckat honom ─ precis som Judas gjorde när han lämnade den sista måltiden eftersom han förstod att 

han inte var värdig att stanna kvar ens ett ögonblick längre bland dem som snart skulle ge sitt liv för att 

vittna om den sanning som uppenbarats genom den gudomlige Mästaren. 

De som följde mig då gjorde det av kärlek till min sak. I dag vill jag att ni som kommer hit i längtan 

efter min undervisning också ska följa mig ─ men inte drivna av mänskliga intressen eller av en 

missuppfattad rädsla för min rättvisa. Jag vill att endast kärleken till din nästa ska inspirera dig att göra 

det, för i dem älskar och förhärligar du din Fader och Skapare. 

7 Om jag ville att rädslan skulle övertyga er skulle jag bara behöva önska det och naturkrafterna 

skulle släppas lös och på så sätt visa er att jag är den enda mäktiga. Men jag vill att ni alla ska samla de 

förtjänster som uppnås genom ödmjukhet, tro och kärlek. 

8 Nu är det en ny tid, och det är anledningen till att ni nu tar emot nya läror. För de händelser som 

inträffade i tidigare tider, som de väntar på mänskligheten, kommer inte att upprepas i denna tidsålder. 

Det skulle vara som om tiden hade stått stilla och mänskligheten upprepade samma läxa. 

9 Jesu soldater ─ det är vad jag kallar er eftersom jag anförtror er min sak: Undersök min 

undervisning så att du kan vara säker på denna sanning. När ni sedan har fått självförtroende får ni inte 

sjunka tillbaka i sömnen, och teologerna får inte genera er med sina frågor, även om det jag har 

presenterat för er i dag inte är något mysterium. Den hemliga skattkammaren har öppnats inför din ande 

så att du kan lära känna din Fader bättre och bättre. Vad skulle det tjäna till om jag kom till dig med 

hemligheter? Kan man kalla dessa hemligheter för avslöjanden? 

10 Jag lovade er sanningens ande som skulle komma till er för att förklara mina tidigare läror, och nu 

kan jag säga er att jag i detta ord har fört in allt som är avsett för denna tid. 

11 Förstå hur man blir mina lärjungar genom att lyssna uppmärksamt på min undervisning, 

reflektera över den noggrant och tillämpa den senare. 

12 Mina barn: Medan ni känner igen mig genom mina ord, känner jag igen er genom era handlingar. 

13 Tillsammans kommer ni att lära er min läxa bättre. Undervisningen är detaljerad och full av ljus, 

för det är Faderns kärlek som sprids i ordet. Därför måste ni använda all er vilja för att visa att ni är goda 

lärjungar. 
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14 Din värld är en öken, jag är oasen. Ni är törstiga vandrare som har ropat till mig och visat mig all 

er törst efter rättvisa och kärlek. Jag har sänt dig mitt ord som rent och kristallklart vatten. Ibland har det 

varit som manna, men alltid har det varit den näring som stärker din själ under den långa och svåra 

ökenvandringen. 

15 När tiden är inne blir du den oas som ger skugga, vatten och förfriskning åt den lidande 

vandraren. Med dig kommer de som lider att läka sina hjärtan, för jag håller på att förvandla dig till 

helande balsam. 

16 Nu är det ljusets tid, ni är alla klädda i ljuset. Detta ljus kommer att få människan att förstå att det 

inom henne finns en atom av gudomlighet som är själen vars intelligens, vägledd av samvetet, kommer 

att leda henne till fred. 

17 Dessa gåvor ska befria honom från de sorgliga böterna och göra det möjligt för honom att stiga 

upp till den perfekta visdomens riken. 

18 Genom tiderna har jag sett många av mina barn som har avvisat de nöjen som denna värld 

erbjuder och som har tagit min lags väg för att lämna ett spår av andliga exempel och inspiration för 

mänskligheten. Dessa varelser, dessa människor som liksom ni bebodde jorden och bara kom för att ge 

sitt budskap om kärlek och tröst, lever nu i den andliga världen och åtnjuter sann fred. 

19 Jag ber er inte att ägna all er tid åt mig, för jag har gett er plikter och ansvar på jorden. Men du 

måste förstå att den mänskliga kroppen som du älskar så mycket bara är själens mantel eller skal. Det är i 

köttet som allt lidande vaknar. 

20 Du har tillåtit detta kött att fyllas med brister och frestelser som ditt sinne skapar när du inte 

vakar och ber. 

21 Jag vet: Så länge ni befinner er i den här världen kommer era hjärtan och era sinnen att luta sig 

mot den. Men kämpa mot allt som är skadligt, meningslöst och omoraliskt. Jag råder er inte att stänga in 

er i kloster och förakta världen och kontakten med era grannar, för det skulle vara ett missförstånd av er 

kärlek och tjänst för min gudomlighet. Sträva inte efter att vara puritaner och glömma att det åligger er 

att också uppfylla naturlagarna. 

22 Uppfyll de lagar som skaparen har lagt på dig. Vissa rör själen, andra kroppen, och jag beordrar er 

bara att avvisa det som är skadligt, arrogans och hyckleri. 

23 Älskade lärjungar, som lyssnar till mästarens undervisning: Se hur mitt ord väcker de förmågor 

som har legat vilande inom er. 

24 Ni kan med rätta säga att detta redan är de sista ögonblicken av min närvaro bland er i denna 

form. Det är värdefulla stunder, för när ni minns dem efter min avresa kan ni säga: "Vilken nåd Herren 

har gett oss!" 

25 Så, kära lärjungar, akta er för frestelser. Bekymra er inte om saker som inte berör er. 

Se till att spiritualiseringen kan återspeglas i dig. Jag vet att din kamp är het, att det ibland är svårt och 

bittert att göra gott. Därför lär jag er först att älska och förlåta era nära och kära, och sedan att sända er 

själva till mänskligheten. 

26 Bli inte trötta, för arbetet för själen tar aldrig slut. Det som för närvarande framstår för dig som 

en belöning eller ett straff kommer din själ att få som en belöning när den strävar uppåt, för den kommer 

aldrig att tröttna på att älska och så det goda. 

27 Välsignat är det förberedda hjärtat, för det liknar den väldoftande rosen som avger sin doft. 

Välsignad är den mänskliga tanke som har kunnat höja sig till mig, för den skådar de andliga skönheterna. 

Den som vet hur man höjer sin själ kommer att göra stora gärningar, och hans sinne kommer att förstå 

och skapa en bättre värld. 

28 Jag har utrustat er så att ni kan börja bygga en värld där det goda råder. För människorna i denna 

tid har med sina synder på ett eller annat sätt bidragit till att förstöra det ädlaste och högsta som kan 

existera i människans hjärta ─ den andliga kärleken. 

29 Sträva inte så mycket efter din bekvämlighet. Ge upp din önskan att säkra din framtid. Var inte 

längre missnöjd. Vad önskar eller förväntar du dig av den här världen? Du har redan fått 



U 187 

80 

hedersbetygelser, nöjen och lovord. Vissa har haft allt, andra mycket. Ändå finner jag er alla utan goda 

gärningar. 

30 Fråga er själva om ni har varit rättvisa mot er själva. Du är intelligent, du har förnuft och fri vilja. 

Ni hör för närvarande mitt ord, ni kan inte kalla er okunniga. Ni har lärt er att söka mig i oändligheten, 

där det inte finns några former, för som Gud har jag inga former. 

31 Jag är inom er själva. Varför ska människor alltid söka mig i det blå som de kallar "himlen"? Även 

detta kan jag säga er: jag är bortom den himlen. Sök mig med ödmjukhet och vördnad och jag kommer 

att låta dig tränga djupt in i min visdom. Men vilken människa har i sitt tänkande trängt in där Guds kraft 

finns? ─ Ingen. För ingen vet vägen eller stegen för att nå mig, eftersom människan inte har lyssnat till 

samvetets röst. 

32 Människan känner ännu inte sin värld, jorden, vars natur fortfarande innehåller många 

överraskningar för henne. Och det finns fortfarande många världar som den som omger dig. Men om 

skapelsen, som bara är en del av Mitt verk, inte är känd ─ varför finns det då de som hävdar att de känner 

Mig genom sin vetenskap? 

33 Jag talar till den själ som en dag kommer att vandra den sanna vägen som leder till mig och skåda 

min gudomliga härlighet. 

34 Var ödmjuka människor fulla av förståelse. Var fredliga människor. 

35 Du ber mig att utgjuta min nåd över dig eftersom du vet att mitt ord är den enda näringen för din 

själ. För det liv du lever gör att du ibland faller. Ni har en bitter smak i era munnar; därför närmar jag mig 

er för att ge er sötma och ömhet i mitt ord och för att stilla er törst med min kärlek som fyller allt. Men 

det finns oändligt mycket hungrigare människor än du. Det är därför jag lämnar er som förvaltare av 

mina uppenbarelser, så att ni kan dela med er av mina nådegåvor till dessa människor. 

36 Ni måste bli mästare, men ni måste prägla mina sista lektioner i era hjärtan, den ena efter den 

andra. Du är ännu inte förberedd. Om Mästaren i detta ögonblick skulle kalla den mest avancerade att ta 

hans plats och tala i hans namn, skulle han inte känna sig kapabel att göra det, och hans rädsla skulle inte 

lämna honom och hans läppar skulle inte öppnas. 

37 Men du kommer snart att behöva tala på detta sätt ─ efter 1950, när jag har dragit tillbaka mitt 

ord. Då måste du övervinna all din rädsla och använda dig av min styrka för att helt och hållet gå in i 

fullgörandet av din uppgift. Det kommer inte längre att vara samma hänryckning som ni har känt till 

hittills, genom vilken jag har talat till er under denna tid. Det räcker om ni lyfter upp er själva till Mig full 

av tro och hör er andes röst, då kommer inspirationen att finnas i ert intellekt. 

38 Du kommer att instruera folkmassorna att stödja dig med sina tankar, sin hängivenhet och sin 

utrustning. Då kommer du att se till att ditt ord verkligen är den gudomliga inspirationens budbärare. 

39 Se hur formen (för kungörelserna) kommer att förändras och hur allting blir enklare så att folk 

bättre kan förstå. Människan vill ha klarhet, hon vill inte längre trötta ut sitt intellekt med att tyda 

lärdomar som hon anser vara oklara. Därför gör jag mitt ord lättare att förstå under den sista tiden av 

min förkunnelse så att ni inte ska göra misstag. 

40 Även under den andra tiden gjorde Mästaren sin undervisning tydligare under de sista perioderna 

(av hans undervisning), för dessa sista lektioner skulle göra all tidigare undervisning begriplig. 

41 Till dig säger jag: Jag vill att alla dina handlingar ska vara en gnista av sanning. För den lära jag har 

gett er är som kristallklart vatten. Visa inte människor något av Mitt arbete på ett vilseledande sätt, för 

allting har en rimlig förklaring och ett skäl till att vara till. I allt som du lämnar vidare får det inte finnas 

någon rädsla för världen. På detta sätt kommer alla de som har bedragit sina medmänniskor med oärliga 

förkunnelser att inse sina misstag, och endast de som är beredda att med god avsikt och goda 

förberedelser föra fram Min sanning, Min kärlek och Min fred till människorna kommer att stanna kvar i 

Min tjänst. I sanning säger jag er att det ogräs som växer i hjärtan kommer att tas bort från de bördiga 

åkrarna. Det är bara på detta sätt som mänskligheten kan känna igen den heliga andens sanna arbete. 

42 Du kommer att finna alla mina lärjungar utspridda över hela jorden. Alla som är andliga i sitt liv 

och dyrkar mig är andliga. 
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43 Religionerna kommer att förenas när människans anda höjer sig över materialism, traditioner, 

fördomar och fanatism. Då kommer människorna att ha förenats andligt i en enda gudstjänst: godhet av 

kärlek till Gud och sin nästa. När detta sker kommer mänskligheten att gå in i en period av fulländning. 

Därför kräver jag av er att ni visar mitt arbete genom ett gott och upprätt beteende. 

Var inte ledsen över att du inte kommer att leva för att se förverkligandet av allt detta. Men du 

kommer definitivt att få tillfredsställelse av att ha bidragit med ditt frö till upprättandet av fredsriket ─ ett 

frö som kommer att bära frukt i kommande generationers hjärtan. 

44 Förbered er, såare på mitt fält, för fälten är redo att ta emot min lärdoms säd. 

45 Den dag är inte långt borta då du kommer att se skaror av människor som söker upp dig, som 

korsar haven i begäret efter det som Mästaren har överlämnat till dig för dem. 

Denna kontinent kommer att välkomna dem med broderskap och fred. Raserna kommer att blandas, 

det kommer att bli en union av människor eftersom deras seder och idéer kommer att sammanflätas, och 

detta kommer att leda till en verklig och varaktig fred. Det kommer att finnas en ny värld. Den som ni nu 

upplever är en förberedelse för den. 

Kampen måste vara långvarig för att vinna tid, för de idéer som råder i dag kan inte raderas på ett 

ögonblick. Det krävs en viss tid mellan dessa två världar: Den som du nu lever i, som måste försvinna, och 

morgondagens som kommer att ersätta den. 

46 Ni befinner er fortfarande i den svåraste tiden av kamp. Därför har jag kommit för att vägleda er 

så att ni kan se morgondagens värld. Jag ger er de nödvändiga befogenheterna så att ni kan genomföra 

ert beslut och jag välsignar mänskligheten. 

47 Var välsignade, för ni vill öka er kunskap för att upptäcka det högsta, och ni vill se klart när ni går 

in på den andliga vägen. Men du kommer inte att kunna känna igen min undervisning fullt ut förrän du 

har kommit så långt att bandaget som täcker dina ögon faller. 

48 Människan är ansvarig för sin egen andliga försening. För trots att han är utrustad med förnuft 

och ande, gör han inga ansträngningar för att höja sig till den nivå av liv som är hans. Han släpper sig själv 

och njuter av köttets nöjen, dödar sin själ, blir sjuk och släpar sig fram som en "förlamad" utan minsta 

önskan om att bli botad från sitt lidande. 

49 Min undervisning och min offerdöd har åstadkommit väldigt lite. För i slutet av århundradena ser 

jag med sorg att de blinda fortfarande leder de blinda och att de lama vill få de förlamade att gå. Jag ser 

att majoriteten av människorna är bräckliga, men svaga varelser, och det beror på att ni inte vill leva som 

jag har lärt er. Ni tillåter passioner att dominera er och att gro i era hjärtan och skada er. 

50 Du är utrustad med stora kvaliteter, men du använder dem inte på ett bra sätt. Jag har bestämt 

intelligensen och viljan till att tjäna anden, så att ni kan bli herrar över era handlingar, över era liv, och 

goda lagstiftare, så att ni kan bli segerrika och vinna kampen i den kamp som ni utkämpar mellan anden 

och köttet. När ni uppnår detta kommer ni att vara goda profeter som kommer att leda folkmassorna ─ 

människor av god vilja. Då behöver ni inte vara rädda för striden eftersom ni har besegrat er själva. Ni 

kommer att känna er starka och se på varandra med respekt och kärlek ─ även på de underordnade 

varelserna, era små bröder som sedan blir era vänner. 

51 Tro inte att antikens profeter, som ni kallar "stora män" och som uppnådde befrielse, var starka 

och upphöjda bara för att de var förutbestämda att bli det. De var det eftersom de kämpade och byggde 

fredens och kärlekens sanna tempel. Men även de som anstränger sig mest för att nå sanningen riskerar 

att hamna i fel. Men genom sin andliga upphöjelse skilde de gott från ont och förkastade alla fiender, 

vilket gjorde att ljuset som fanns i dem kunde segra. 

52 Denna livsprincip som finns inom dig ─ detta ljus kommer från min gudomliga ande, och varje 

människa äger den utan att förstå vad den är värd. Därför har han föraktat denna skatt och trots att han 

är utrustad med stora egenskaper för att vara odödlig, berövar han sig själv på dem, han dödar sig själv 

frivilligt och förlorar sin styrka. Jag låter honom känna och veta konsekvenserna av sitt misstag, så att han 

efteråt, genom sin ansträngning och erfarenhet, kan återfå sin värdighet och söka fulländning och andens 

glädjeämnen och lämna de tillfälliga njutningarna bakom sig för alltid. 
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53 Vad krävs för att alltid leva enligt mina lagar? Att använda er styrka och energi för att arbeta som 

mina sanna lärjungar för att besegra de mörka krafter som har tagit över världen. 

54 Jag vill att ni ska förstå min sanning och att ni ska förstå att jag inte har några mysterier eller 

hemligheter för er ─ om ni förbereder er under denna tid kommer ni att börja utöva sann dyrkan av min 

gudomlighet. 

Ni säger att ni lyder lagen och tror på mig, men era gärningar säger motsatsen. Idag lär ni er bara min 

vilja och mina föreskrifter, men den dag kommer när ni är utrustade. Då ska jag göra er delaktiga i min 

härlighet, jag ska ingå ett förbund med er, och det ska bli fred i världen. 

55 Vid den tiden kommer ni att erkänna mig som den enda Herren och älska varandra som bröder 

och systrar utan någon favorisering. Men om ni vill vara mina sanna lärjungar idag behöver ni inte lämna 

jorden för att känna er starka och rena. Redan i denna värld som ni lever i kommer ni att se mina löften 

bli sanna, för allt kommer att ske. 

56 Bordet är dukat. Sätt er ner, ta plats, låt mig vägleda er och tjäna er. Ta tillsammans med mig av 

sanningens bröd, låt er upplysa av kärlekens ljus och sjung era lovsånger till er Gud. 

57 Hör vilken vacker harmoni som hörs. Låt din kärlekssång klinga i himlen och låt änglarnas röster 

förenas med dina. 

58 Överlämna dina lidanden till mig, ge mig dina bekymmer och vänj dig inte längre vid dem. 

59 Liksom du är med mig i detta ögonblick, så kommer mänskligheten att komma till mig enligt min 

vilja; jag väntar på dem. Var uppriktig var ni än går, så att Min lära inte kan attackeras utan kan erkännas 

av alla för de frukter som den ger. 

60 Mitt gudomliga ord ljuder i din ande ännu starkare än i din hörsel. Jag ger er min undervisning så 

att ni i morgon kan bli mästare. Men det är nödvändigt att ni känner till den grundläggande principen i 

min undervisning för att kunna tala om den, och den grundläggande principen är kärlek. Dessutom säger 

jag er att det inte räcker att bara känna till denna grundläggande princip ─ man måste ha den, känna den. 

Hur kan man tala om barmhärtighet om man inte har känt den för sina medmänniskor? 

61 Om jag ofta upprepar ordet "kärlek" i min undervisning är det för att jag har rätt att göra det, för 

jag älskar er verkligen. 

62 Jag har sagt till er, lärjungar, att ni i morgon kommer att vara mästare. Detta sker när du älskar 

din nästa. 

Se hur mitt ord slätar ut dig lite efter lite som en fin mejsel ─ det rör vid dina förnimmelser vid ett 

tillfälle, vid ditt hjärtas strängar vid ett annat, eller över din ande så att dess ljus kan lysa upp dig. 

63 På så sätt talar jag till din människa för att göra henne lydig och hängiven din ande, som i sanning 

bör vägleda människans steg på jorden. Det är han som har styrkan och ljuset att göra det. 

64 Idag ser jag människan stå stilla på den andliga vägen. Han har gått vetenskapens, maktens och 

passionernas vägar. Tror ni att han ─ om han inte hade stannat upp i sin andliga utveckling, vilket innebär 

att närma sig kärlek, godhet och sanning ─ också skulle ha tänt krigets bål? 

65 Förandlighetens tid har kommit, och om människorna skulle motsätta sig att skåda mitt ljus skulle 

de hamna i villfarelse, för till och med naturen kommer att frambringa manifestationer som de då inte 

skulle kunna förstå. 

66 Följ mig inte av rädsla för min rättvisa eller av pliktkänsla. Vad skulle ditt arbete ha för värde om 

du inte gjorde det frivilligt? ─ Du vet att du måste komma till mig genom dina egna förtjänster. Du har 

redan känt världen och dess nöjen, och dessa har bara gjort dig svag och skuggat din själ. Men tro inte 

felaktigt att jag också förnekar er de goda och rättfärdiga handlingar som ni är bundna till på jorden och 

som ni ständigt behöver. 

67 Jag älskar er alla och delar inte upp er i olika raser. Men så länge människan inte förstår sig själv 

som en andlig själ, utan bara som en människa, kommer hon att betrakta sig själv som högre än sina 

medmänniskor, och det kommer att råda oenighet och krig. 
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68 Mitt ords universella språk, vars väsen är kärlek, kommer att höras av alla människor, och det 

kommer att vara det som förenar dem sinsemellan och med sin Fader. 

69 Vakna upp, o folk, för er kamp kommer att börja efter år 1950, då mitt ord kommer att avslutas 

genom dessa röstbärare. Men du och dina barn och senare deras barn kommer att göra min undervisning 

outplånlig i mänsklighetens hjärta. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 188 
1 Kom, kära lärjungar, här är Mästaren. Ni känner mig genom innebörden av mitt ord, jag känner er 

genom era handlingar. 

2 I världen kommer mina lärjungar att kännas igen på renheten i sina gärningar, och när de 

kommer in i min närvaro efter att ha fullgjort sina plikter väl, kommer jag att säga till dem: Ni är verkligen 

mina lärjungar, eftersom ni har gjort vad jag har lärt er. 

3 Sträva efter spiritualisering, för det innebär själens frigörelse. Anpassa er till mina lagar, som är 

kärleksfulla och ofelbara, och de ska styra ert liv, för allt som omger er, vare sig det är materiellt eller 

andligt, lever inom ramen för min lag. 

4 Människan, som är ett fulländat verk i skapelsen, ska leva enligt den nåd som Skaparen har 

placerat i henne. 

5 Jag säger inte att ni ska vända er bort från världens plikter, som jag har instiftat för att bevara, 

tillfredsställa och fullända er. Var balanserad och rättvis och ge din själ och kropp det som behövs. 

6 Jag skapade människan fri från början, men hennes frihet har alltid åtföljts av samvetets ljus. Men 

han har inte lyssnat till sin inre domares röst och har avvikit från lagens väg tills han har skapat dessa 

mordiska, blodiga och monstruösa krig där barnet har rest sig mot fadern eftersom han har vänt sig bort 

från varje känsla av mänsklighet, barmhärtighet, respekt och andlighet. 

7 Människor borde för länge sedan ha undvikit förstörelse och krig för att slippa en sorglig 

försoningsplikt. Vet att om de inte lyckas rena sig i godhet innan de kommer till mig, måste jag skicka 

dem tillbaka till denna dal av tårar och blod. För de som lever på ett sätt som strider mot fulländningen 

kommer inte att kunna komma till mig. 

8 Hur skulle detta ord kunna nå mänskligheten? ─ På samma sätt som jag har gjort det tidigare: 

genom budbärare, profeter och lärjungar. 

9 Jag förbereder er nu för att låta mina läror och uppenbarelser nå alla platser på jorden. 

10 Om du är okänd i dag är du känd i morgon. De nya apostlarnas uppgift kommer att vara att 

återupprätta moralen i denna mänsklighet. Denna kamp kommer att bli hård. 

11 Be alltid om att du ska få styrka. Var energisk så att du kan uppnå fulländning. Se upp, för 

ondskans odjur lurar själen i tusen skepnader. 

12 Jag släpper mina ord i ditt hjärta som daggdroppar som ger det liv. Men om du kunde förstå allt 

jag berättar för dig ─ så klart skulle du känna igen vägen! Jag låter frid och mitt ljus flöda in i era tankar, 

för genom dem kommer ni också att nå mig. 

13 Hör den undervisning som Mästaren ger dig på ett andligt språk, på kärlekens universella språk 

som för människor närmare sin Skapare. 

14 Mitt ord är som en ny gryning av frid för din själ, som en ljusstråle som lyser upp din väg. Du har 

hört den här rösten många gånger och du förstår småningom vad den säger. 

15 Jag uppenbarar mig för närvarande i hela mänskligheten, för nu är det dags för hela världen att 

känna till andlig förandligande, tiden för andlig gemenskap. Kärlekens Kristus häller nu ut sig själv i sina 

barn så att de kan nå sin frälsning. 

16 Det finns många som ─ utan att ha hört mig så som ni har gjort i denna tid ─ strävar efter samma 

mål som ni strävar efter, eftersom de känner att andens tid av kamp för gemenskap med sin himmelske 

Fader har kommit. 

Under den andra tidsåldern fick jag er att förstå att det skulle komma en period då människan skulle 

känna till och utveckla mental dialog, och hon skulle få min visdom genom intuition och inspiration. Vid 

den tiden kom en farisé fram till mig och sade till mig: "Om du är Guds Son, säg som han är; om du är 

sänd av Fadern, säg som Fadern är." Men jag svarade honom så här: "Den som känner Sonen känner 

Fadern, för jag kommer från honom." 

17 Jag har verkligen alltid varit en man. Men för att känna Mig är det nödvändigt att inte låta sig 

styras av kroppens instinkter. När människan vaknar upp och börjar utforska det som jag har uppenbarat 
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för henne kommer hon att inse meningen med livet och det uppdrag som finns inom henne. Först då 

kommer han inte längre att känna smärta och besök eftersom han har ställt sina förmågor och sinnen i 

andens tjänst. 

18 Eftersom Jesus, nasaréns liv är känt för alla, har ni ett exempel så att ni kan följa en väg som ni 

aldrig kommer att förgås på. "Jag är Vägen, Sanningen och Livet, jag är väven i den värld du bor i och 

luften du andas. Jag är den kraft som får människan att höja sig till ett högre liv, från vilket hon ser, 

förstår och känner allt som omger henne. Den här världen är inte bara en dal av tårar, den är också, om 

än bara tillfälligt, en plats där du kan få tillfredsställelse, glädje och frid. 

19 Känn mig och ni kommer att känna er själva. 

20 Du ser hur människor har passerat genom den här världen och alltid renat sig själva genom 

smärta. Detta beror på att ni inte har vetat hur ni ska komma närmare mig, trots att ni alltid har haft mitt 

ljus som talar till er om detta livets förgänglighet och själens odödlighet. Därför talar jag i dag till er på ett 

andligt språk och använder mig av ert mänskliga språk för att göra mig förstådd. 

21 Som lyssnare har ni förstått och gjort framsteg, för ni hör dessa manifestationer och upplever 

dem inte längre bara i er jordiska del av tillvaron, det vill säga externt, utan ni utforskar dem i er längtan 

efter deras väsen. Ni uppfattar inte längre ljudet av rösten från den genom vilken jag talar till er, 

eftersom det gudomliga ljudet av mitt ord har funnit ett eko i den innersta delen av er själ och ert hjärta. 

Detta är ytterligare en förvandling av min gudomlighet, för jag, Faderns "Ord", genom att manifestera 

mig på ett sådant sätt, får ert begränsade sinne att kommunicera med Faderns obegränsade sinne. 

22 Din själ, som är hedrad av att ta emot min nåd, säger till mig: "Herre, du kommer till vårt hjärta 

som en sann kärlekens andedräkt." 

23 Jag säger er i sanning att när ni väl förstår och lever min undervisning på detta sätt uppnår ni 

andlighet eftersom ni överger fåfängligheter och meningslösa tillfredsställelser för att höra den 

himmelska konserten. 

24 Tänk noga på allt jag säger till dig. Tänk på hur vetenskapsmännen, när de studerade 

människokroppen, förundrades över dess perfektion. Men om denna kropp, som är en förgänglig varelse 

i detta liv, har en sådan fantastisk fulländning ─ kan ni då föreställa er den andliga själens härlighet, vars 

natur är odödlig? 

25 Förundras bara över havets oändlighet, över dimensionerna på er planet, för att uppskatta 

betydelsen av att ni är mer än alla dessa underverk, eftersom ni har en själ som kan föra er bortom dessa 

gränser på ett ögonblick, och som, när den är renad och bor i Faderns rike, kommer att få se alla världar. 

26 Den som har hört mig förlorar rädslan för att återvända till sitt ursprung; och även om han anser 

sig själv vara en atom mitt i skapelsen, känner han den inre lyckan att existera eftersom han är ett barn 

till den himmelske fadern. 

27 När du lämnar den här världen kommer du att vara som en daggdroppe som fortsätter att 

animera allt som skapas. Jag säger er: Gud, den oändlige, den evige, finns i all skapelse, är den essens 

som besjälar allting. I varelserna ser han all skönhet i sitt verk och upplever den lycka som finns i 

frukterna av hans inspiration, för allt talar om honom, allt förhärligar honom och hyllar honom. 

28 Han finns i alla livets manifestationer eftersom han är upphovsmannen till allt som existerar. Tänk 

på det och du kommer att förstå att det inte finns någon död. 

29 Detta är dagens lärdom ─ en lärdom som, liksom alla de lärdomar som jag har gett er, ska skrivas 

ner enligt min vilja i den bok som kommer att vara arvet för kommande generationer: Tredje 

testamentet. 

30 Nu är det tredje gången du tar ett steg framåt. Den tid då ni sökte mig med hjälp av symboler är 

över. Nu börjar en ny tidsålder inför era ögon, men inte en ny väg. Jag har inte kommit för att förstöra er 

säd eller för att förvirra er med konstiga ord. Jag säger inte att ni ska förneka det andliga budskap som 

jag lämnade till er i det förflutna. Jag fortsätter bara den undervisning som jag påbörjade och lämnade i 

den andra delen. 
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31 När Kristus visade sig i sitt människoliv för att förkunna att Guds rike skulle komma, överraskade 

han det folk som firade riter och ceremonier, och därför sa han till dem att de inte skulle glömma lagen 

för att följa traditionerna. Men därefter förkastade jag med mina ord och verk alla onödiga former av 

tillbedjan för att bara lämna kvar den gudomliga lagen i deras hjärtan. 

Ingen kan säga att Jesus förnekade Mose lag, för med mitt liv, mina gärningar och mitt blod lärde jag 

er att uppfylla den. Men jag lärde dig också nya lektioner i enlighet med den tid då jag kom och i harmoni 

med din andliga utveckling. Detta var den andra delen av den stora boken om min visdom. Jag lärde er en 

renare form av bön, så att den skulle få er kärlek till Gud och er nästa att blomstra. 

32 På den tiden kände du igen mig som Kärlek. Jag lät er veta orsaken till min ankomst, jag avslöjade 

för er det andliga livet, jag tillkännagav för er min andra ankomst, den nya tiden, och jag lämnade er 

förberedda så att ni, när tiden var inne, kunde ta emot min tredje lektion, den tredje delen av den bok 

som är öppnad inför er ande i dag. 

33 Jag återvände till folket mitt i krigets nyheter, händelser och tecken med vilka jag förutspådde 

min ankomst. Men folket kände inte mig. 

34 Mitt i denna tystnad, denna fattigdom, detta hörn av jorden, låter jag för närvarande mitt ord 

ljuda genom det mänskliga intellektet, kallar människor, väcker dem till ett nytt liv, förnyar dem genom 

min övertygande och kärleksfulla undervisning, väcker i dem deras slumrande förmågor för att höja dem 

till att följa sin Mästare. 

35 Jag måste säga er att jag under denna tid har funnit er mer intrasslade i religiös fanatism och 

avgudadyrkan än någonsin tidigare, och samtidigt har jag funnit er själ fattigare på dygder än någonsin 

tidigare. Nu frågar jag er, efter att ha hört mig år efter år genom denna kungörelse: vem känner att jag 

har förstört hans livsprinciper? Vem känner sig förvirrad eller ser sin kristna tro förstörd? I sanning säger 

jag er att jag bara har påmint er om det som jag avslöjade för er i det förflutna eftersom ni hade glömt 

eller förvrängt det. Det som människorna har dolt för er har jag fört fram i ljuset, och det som har 

förvarats i min skattkammare har jag avslöjat för er. Denna tidsålder är den andliga frihetens tidsålder. 

Människor är upplysta av sin ande och vet hur de ska välja den säkra vägen. 

36 Min stråle och mina andliga budbärare har trängt in i en atmosfär där materialismens och 

syndens mörka svärmar driver omkring. 

37 Ni har reflekterat under dessa stunder och ni erkänner att ni verkligen inte dyrkar någon annan 

Gud än den ni dyrkade tidigare ─ att ingen har stängt era hjärtans dörrar för Maria, Jungfrun och 

Universella Modern ─ att denna undervisning har stärkt er tro och ökat er kunskap om den andliga 

själens eviga liv, och att jag har skrivit in i er själ med ljuset från Mitt Ord de högsta budorden att älska er 

nästa som er själva och att älska varandra. 

38 Jag har bara kommit för att avlägsna det som är skadligt från era hjärtan ─ det som inte tillåter er 

att utvecklas. Därför säger jag er om och om igen att jag har gett er andlig frihet så att ni kan finna och 

känna mig i varje ögonblick och på varje plats, och i stället för att fråga världen vad den inte kan svara er, 

frågar ni andligt er Fader och tar emot Andens bröd från hans barmhärtighet. Så om du har förolämpat 

din Gud genom din bror, ska du förlåta honom om han har förolämpat dig, eller be honom om förlåtelse 

om du har förolämpat honom, så ska jag förlåta dig. För den som du inte har förolämpat kan inte ge dig 

förlåtelse för det onda du har gjort mot någon annan. 

39 Lärjungar: Eftersom ni inte längre är förvånade över att jag har kommit till er i denna tid, är ni 

inte heller förvånade över att den andliga världen gör sig känd bland er. 

40 Från början av mänsklighetens utveckling lovade Fadern att andliga varelser skulle manifestera 

sig som ett bevis och en uppenbarelse för att den världen, det livet, existerar. I sanning säger jag er att 

världen alltid har varit i förening med människan i enlighet med min vilja. 

I början av er utveckling förbjöd jag människan att vända sig till andevarelserna, eftersom tiden ännu 

inte hade kommit. Varken de inkarnerade eller de okroppsliga var förberedda på denna kommunikation. 

41 Elia i denna tredje tidsålder, föregångaren till min ankomst, är den som jag gav nyckeln för att 

öppna dörrarna till den andliga ljusvärlden, så att dess invånare skulle få tillträde till den materiella 
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världen, precis som jag lät människorna komma in i det bortomliggande, och så att det skulle bli ett 

närmande, harmoni och kärlek mellan de två. 

42 Redan innan min röst fastställde tiden för denna kommunikation fanns det olydiga, nyfikna och 

otåliga människor på jorden som, utan att ta hänsyn till förbudet, blev pionjärer för en annan typ av 

kommunikation där mörka och förvirrade varelser gav sig till känna eftersom de inte var avsedda att göra 

det av min gudomlighet. 

43 Mitt agerande är annorlunda; det var först när jag ansåg att ni var tillräckligt kapabla och 

medvetna för att ta emot dessa läror som jag gav er denna stora undervisning ─ en av de största som jag 

gav till denna värld, så att ni med hjälp av anden skulle lära er att se, ifrågasätta, förstå och upptäcka. 

Men när jag öppnade denna horisont för er, lärde jag er en lag som förbjuder er att skryta med dessa 

gåvor och att göra affärer med dem eller att missbruka dem. 

Under den här tiden när ni har tagit del av min undervisning har en del känt rädsla, andra 

misstänksamhet, en del till och med förskräckelse, och det har också funnits de som känner skräck inför 

ordet "ande" utan att tänka på att de inom sig har en ande som de fått av Skaparen, som också är ande. 

Vem har ingjutit denna rädsla i dig? Vem fick dig att känna motvilja mot anden? Har du inte tänkt på att 

den kropp eller livmoder som du älskar så mycket bara är stoft som kommer att återvända till jorden, och 

att du kommer att leva vidare i evighet endast i anden? Vad gör ni när ni befinner er i detta tillstånd? 

Kommer ni då att fly från er själva? 

44 För att hjälpa er i ert uppdrag ger jag er den tid ni behöver för era studier, och för att hjälpa er 

med er försörjning och era svårigheter sänder jag er andliga tjänare, verkliga änglar av barmhärtighet, 

ljus och fred. Lita på att denna kommunikation inte sker genom mänsklig vilja utan genom gudomlig 

inspiration. 

45 Förväxla inte denna kommunikation med den som människor producerar av egen fri vilja ─ vissa 

drivs av vetenskap, andra av nyfikenhet, åter andra av vidskepliga idéer. 

46 Om du uppmärksammar detta kommer du att upptäcka att dessa två typer av inspiration har 

funnits i mänskligheten från den första människan, som förutom sin Herres röst, som visade honom 

vägen till ljuset, också hörde en annan röst som drev honom till olydnad och arrogans. Känn sedan dess 

igen människans kamp under inflytande av dessa två krafter, den goda och den onda. På samma sätt som 

människan sedan dess har känt till naturens lag och känner sig upplyst av andens ljus, har hon sedan dess 

känt frestelsens utmaning. 

47 Jag berättar detta för att stärka din tro och din kunskap. Sakna inte respekt för mina andliga 

budbärare eller ambassadörer, för om ni kunde skåda den sublima nåd som de är klädda i, skulle ni 

erkänna att inte ens Salomo i sin trons prakt hade samma majestät som dessa tjänare. 

48 Vad skulle nationerna, som blöder ihjäl och förgås av pest och hungersnöd, säga om denna värld 

av fred och barmhärtighet visade sig bland dem och de kunde höra dess röst av tröst och kärlek? 

49 "Fluid" är vad du kallar den kraft med vilken dessa varelser botar dina fysiska eller moraliska 

svagheter. Och i denna vätska finns den helande kraften. Det är samma sak som Jesus gjorde de blinda 

synliga, de halta rörliga och de stumma talbara. Med den botade han den spetälske och uppväckte de 

döda. 

50 Ingen (av er) kommer in i min närvaro. Men om någon kom så ren, skulle han inte lämna den här 

vägen fläckad. 

I denna tid när Elia, enligt gudomlig befallning, öppnade portarna till det bortomliggande för 

människorna, kommer jag att få mänskligheten att förstå att denna kommunikation inte var en 

skändlighet från dem som praktiserade den, utan en nåd som Fadern hade avsett för den tidens folk, och 

som kommer att vara en föregångare till dialogen från ande till ande efter år 1950, då denna nåd 

kommer att dras tillbaka från er igen. 

51 Träna er själva så att ni senare inte faller offer för bedrägeri, för vilseledande, för jag har 

fortfarande många lektioner som är avsedda att avslöja dem för er. Låt inte din fantasi frambringa falska 
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uppenbarelser eller inspirationer. Från himlen kommer ljuset till den förberedda personen så att han kan 

tala till sin nästa med min sanning. 

52 Tiden närmar sig då människorna kommer att förkasta vapen, maktsträvanden och fiendskap och 

sträva mot det andliga, och apostlar kommer att dyka upp bland massorna vars ord kommer att höras 

och vars spår kommer att följas. Detta kommer att ske i en tid av krig mellan ideologier, religioner och 

världsåskådningar. 

53 Den striden kommer att vara mäktig, mer fruktansvärd än de strider som orsakas av anspråk på 

jordisk makt. För freden kommer att försvinna från hjärtan, tänkandet kommer att förmörkas av 

fanatismens mörker, och samvetets och förnuftets röst kommer inte längre att höras. Fanatismen 

kommer att väckas till liv och multiplicera sina krafter, uppföra kyrkor och visa upp sig själv. En del 

kommer att gå under och hålla fast vid sina avgudar, men andra kommer att öppna ögonen för ljuset och 

räddas från denna avgrund. 

54 I dag verkar alla dessa profetior avlägsna för er, men deras uppfyllelse är nära. Människornas 

ögon kommer att se avgudarna, de falska gudarna och de stora kyrkobyggnaderna som har varit 

kyrkornas stolthet och prakt, störta från sina piedestaler. Men ni ska inte vara de som offentligt avslöjar 

dem som ljuger; den uppgiften kommer att utföras av andra. Ni ska förberedas med ordet, hjärtat och 

sinnet så att er ande kan arbeta med sann kärlek för mänsklighetens frälsning. 

55 När virvelvinden släpps loss, fly inte och sök inte heller katakomber för att gömma er, utan förbli 

lugna mitt i orkanen. Då kommer du att se människor vakna upp ur sin slöhet och göra jämförelser 

mellan de olika religiösa samfunden. Och när de sedan upptäcker den mänskliga ofullkomligheten i allt, 

kommer de att fråga: "Vad är spiritualism?" Låt sedan mina budbärare och apostlar, utan att prata eller 

svamla, utan att skryta på något sätt, påpeka uppriktigheten, enkelheten och ljuset i denna undervisning, 

och världen kommer att böja sig, övertygad om dess sanning. 

56 Det kommer att uppstå allvarliga tvister, ni kommer att bli förföljda och förtalade. Du kommer att 

möta motstånd överallt och ibland även seriösa och välgrundade argument. Men ni får inte låta er 

imponeras av människors ord. För om de inte är baserade på sanningsverk är de bara tomma ord. 

57 Om ni litar på mig och förbereder er, kommer jag inte att lämna er ensamma. Jag kommer att tala 

genom din mun och du kommer att vara medveten om de verk jag gör genom din förmedling. 

58 Mänskligheten kommer att börja känna av den sanna vägen och söka mig så som jag har 

förväntat mig ─ med anden. Den som inser att han bär Fadern i sitt eget hjärta kommer omedelbart att 

upphöra att vara fiende till sin egen bror och granne. Då kommer förlåtelse, försoning, välgörenhet och 

brödraskap att få fotfäste. 

59 Då kommer människor att kunna säga att de har sett Jesus, att han kom ner från korset för att 

säga till världen: Det blod som jag utgöt för er frälsning har slutat flyta. Här är jag, med dig för alltid. 

60 Människor, jag har i min manifestation tagit emot goda och förtappade människor, människor av 

alla slag ─ de som älskar mig och andra som har vänt mig ryggen. För alla är mina barn, alla älskar jag lika 

mycket, och alla skall älska och tjäna mig på samma sätt. 

61 Idag kommer jag för att förena er alla, eftersom mitt blod som utgöts i den andra eran inte var 

tillräckligt för er. För ni kunde inte fullborda det arbete av broderskap och kärlek som min Doktrin lärde 

er. 

62 När kommer du att bli övertygad om att du bara kan finna hälsa, lycka och liv genom att uppfylla 

min lag? Du inser att det i det materiella livet finns principer som du måste följa för att överleva. Men ni 

har glömt att det i det andliga också finns lagar som måste respekteras så att människan kan njuta av det 

eviga livets källa som finns i det gudomliga. 

63 Vid den tiden kommer de arroganta och de dåraktiga, de materialiserade och de otrogna att 

behöva höra mig, och jag kommer att så på nytt i deras hjärtan, som har varit som en ofruktbar mark för 

mitt frö, tills blommor spirar ur klipporna. 

64 På varje själ ska jag hälla min nåds källa tills den är renad. Men det kommer inte längre att vara 

vattnet i Jordanfloden, utan ljuset från min nåd, min rättvisa, som, när det rör vid själen, kommer att 
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väcka den så att den hör sitt samvetes röst, vilket kommer att föra den till bön, omvändelse och 

förnyelse. 

65 Jag uppfyller nu det jag lovade er under den andra eran. Jag tillkännagav det för er när jag genom 

mitt ord fick er att förstå att en tid av fred och förandligande skulle komma. Nu lever ni i den tid då 

traditioner, riter, ceremonier, symboler och bilder utplånas och er (mänskliga) ande frigör sig från 

fördomar, från fanatism och avgudadyrkan för att i stället omfamna den sanna tillbedjan av Gud. 

66 När dessa ord når materialisternas öron kommer de att le otroligt åt min undervisning och mina 

profetior. Men människornas tvivel har aldrig skadat mig. 

67 Det hände under den andra epoken att när de goda nyheterna om min undervisning nådde de 

stora städerna och de stora imperierna som Rom, så log folket också när de fick veta att Jesus var en 

fattig galiléer som följdes av några fiskare som var lika fattiga och ödmjuka som han själv. Deras hånelser 

slog mig inte, för jag visste att de inte kände mig. De förstod inte att min makt hade sina rötter just i 

denna ödmjukhet, och att min makt låg i det ord som var fullt av kärlek och rättvisa, som många tyckte 

var obegripligt och som andra trodde var omöjligt att genomföra. 

68 När de fick veta att Jesus hade dött, korsfästs som om det vore en ond gärningsman, och att den 

döden skulle tjäna som avskräckning för hans lärjungar och efterföljare, förväntade de sig inte att det 

blodet skulle tjäna till att göra det frö fruktbart som hade såtts i endast ett fåtal. 

69 Tro uppstod bland tvivlarna, offer visade sig bland de trogna, hoppets ljus lyste bland slavarna, 

bland de förtryckta, och överallt hördes Frälsarens gudomliga lärdomar på människors läppar som 

ropade på rättvisa och talade om kärlek. En högre makt omfamnade det troende folkets själ och den 

utgjutna kraften var som ett vitt vatten som ingen mänsklig kraft kunde stoppa. 

70 Det var en ström som flöt från stad till stad och från land till land, som rullade ner i dalarna och 

steg upp i bergen. Det fanns inget hem ─ vare sig det var en hydda eller ett palats ─ där detta inflytande 

inte hade nått fram. Det var livets flod som strömmade ner över de döda fälten, det var er Faders evigt 

kärleksfulla rättvisa som kom till människorna för att rena deras själar och döma deras gärningar. När 

denna ström upphörde att rinna kom en ny värld till ljuset, en ny mänsklighet framträdde på jorden, och 

ändå var den densamma. 

71 Ljuset från en ny undervisning hade väckt henne ur hennes slöhet för att hjälpa henne att göra 

andliga framsteg och föra henne närmare den perfekta varelse som ni kallar Gud och Fader. 

Därför säger jag nu till er skeptiska och materialistiska människor: När ni hör ryktena om att jag har 

varit med människor och kommunicerat mig själv till dem genom deras intellekt, och när ni har fått 

kunskap om de läror som finns i min lära, hånar ni inte och anser inte att förverkligandet av lärorna i mitt 

verk ─ det verk som jag just lägger fram för er ─ är omöjligt för människor. För senare kommer du att 

ångra att du vägrade att lyssna på den när du ser den blomma. När du känner hur våldsamma strömmar 

som slår mot dina dörrar, öppna dem och låt dem komma in. Jag försäkrar dig att endast det orena 

kommer att tvättas bort, för han kommer inte att röra det goda som finns i ditt liv. 

72 Med detta får jag er att förstå att ni måste lära er att utforska innebörden av detta ord, så att ni 

gradvis kommer att lära känna min sanning när ni fördjupar er i den. För i denna kontemplation kommer 

ni så småningom att bli övertygade om att förverkligandet av många av de profetior som gavs i gångna 

tider nu faktiskt håller på att ske, precis som med många av de profetior som mina budbärare gav er när 

de förkunnade för er att Sanningens Ande, Tröstens Ande, skulle komma. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 189 
1 mänskligheten, jag kommer för att förena er. Jag ser er som om ni vore ett enda folk, utspridda 

över hela världen, och jag vill se er som ett enda barn. Här har ni en ny sida i Livets bok, som fortfarande 

är okänd för mina lärjungar. 

2 Mitt folk: Elia, vars ande manifesterar sig genom mina röstbärare och som talar till er med ord 

fulla av ljus och profetior, är samma person som förvånade världen med sin kraft i den första tidsåldern, 

och ni ska inte bli förvånade när jag också avslöjar för er att han också fanns bland människorna i den 

andra tidsåldern, då han var känd som Johannes Döparen. Jag säger er att ni inte ska bli förvånade över 

detta, för det är inte bara i dag som jag har uppenbarat dessa läror för er, utan de har redan skrivits ner. 

3 Ett bevis på detta är att profeterna sade att Elia skulle komma före Kristus för att bereda vägen 

för Herren, och den profetian blev sann. Men efteråt förklarade Jesus att när hans andra ankomst till 

världen skulle Elia komma först för att ställa allt till rätta. Detta löfte har med nödvändighet blivit 

verklighet bland er. 

4 Om denna uppenbarelse studeras i morgon av de människor som har kämpat mycket med 

Skrifterna, kommer de att kunna se att Elias' Ande kom vid denna tid för att fullgöra samma uppdrag som 

anförtrotts honom under den andra eran ─ att förbereda Herrens vägar genom att rena dem som senare 

skulle bli den helige Andes lärjungar. 

5 I dag har jag inte kommit för att lida på jorden som tidigare, då jag var tvungen att uthärda 

hedningarnas hån, förföljelsens bitterhet och senare döden. För ur Elias mun kom det profetiska ordet 

som förkunnade domen över alla illgärningsmän. 

6 I dag har han kommit i andevärlden, och därför kan människans hand inte röra honom eller skada 

honom. Trots detta har detta folk här gett honom att dricka otacksamhetens lidandets bägare. 

7 Elia är en herde som kärleksfullt söker efter sina förlorade får. Ibland har han lyckats samla ihop 

de nittionio fåren. Men han har märkt att han saknar en för att fylla ut det antal som utgör hans flock. 

Det lilla fåret beklagar sig när det ser att det har förirrat sig in i de steniga klippornas taggiga häckar. Men 

Elia ger sig snabbt ut för att hitta honom. Vilken glädje genomsyrar hans själ när han lyckas rädda den 

från fara. Med vilken kärlek han vill föra tillbaka det älskade fåret till sitt eget sällskap. Men hur stor är 

inte hans smärta när han, när han återvänder till fårhagen, upptäcker att många andra har hoppat över 

fårhagen och gått därifrån eftersom de följt sin fria vilja. 

8 De skaror som har varit vittnen till Elias närvaro och som har sett blomstringen av ett verk som 

han har tillkännagivit, kommer inte att vara de som är mest upptagna av att studera de uppenbarelser 

som deras Herre har gett dem. I morgon kommer det att komma män för vilka studiet av detta folks 

vittnesbörd kommer att räcka för att med övertygelse basunera ut till alla fyra vindar att detta arbete är 

sanning, att Herren har varit med människor en annan gång och att Elia återigen var hans föregångare. 

9 Kom och vila och lyssna på mig. Mitt ord vill ge dig näring, tröst och förlåtelse så att du kan känna 

dig uppmuntrad och fullfölja det uppdrag jag har gett dig. 

10 Ta inte bara beslut om att följa mig när du lyssnar på mig, utan känn mig i varje ögonblick av ditt 

liv. 

11 Den moraliska och andliga eftersläpning som mänskligheten befinner sig i är mycket stor! Hur 

stort är inte ansvaret för dem som har tagit emot mitt ords nåd och ljus i denna tid! 

12 Lärjungar, bli mästare, förkasta rädslan för människor ur era hjärtan, frigör er från likgiltighet och 

tröghet, inse att ni verkligen är bärare av ett himmelskt budskap. Det är ni som måste förklara för alla 

vad som händer i denna tid, ni som måste kämpa för att lära ut principerna i min lära som mänskligheten 

har glömt. 

13 Du ska inte bara återge Mitt Ord till människor som jag sa till dig. Utbilda er så att ni vet hur ni ska 

tolka den. Sök inte efter ord för att överraska med din vältalighet. Tala på ett enkelt sätt, vilket är det 

som bäst uttrycker andens sanning. 
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14 Hur kan du veta när det är du som talar och när det är jag som talar genom din mun? ─ När ni 

glömmer er själva, när ni tänker på er brors smärta och känner er låga, ovärdiga att förtjäna Min nåd ─ 

detta kommer att vara det ögonblick då Min gudomliga inspiration sänker sig över ert sinne. För hela din 

varelse kommer i det ögonblicket att genomsyras av kärlek till Fadern och till din bror. 

15 Om du utför ett arbete i mitt namn, vet du hur du ska använda det, men tala aldrig om det utan 

anledning. 

16 I allt mitt arbete finns det en rättvis ersättning. Den som ger får ta emot. Den som vägrar kommer 

till slut att förgås av nöd. Jag vill att ni ska förstå min undervisning, vars grundvalar är barmhärtighet och 

kärlek. 

17 Ni måste ägna er åt godhet, det är er uppgift. Men så länge er köttsliga natur gör motstånd 

känner ni er ovärdiga att vara mina lärjungar. Då tänker du att det finns många som är bättre än du och 

som ändå inte har blivit kallade. Jag säger till er: Orsaken till detta är att ni var mest behövande, eftersom 

ert hjärta saknade frid, eftersom er väg var full av fallgropar och era fötter var smutsiga av denna världs 

sörja. 

18 Inte ens mina lärjungar i den andra eran var "rättfärdiga" när jag valde dem. Men de gjorde sig 

värdiga genom sina gärningar och uppnådde en högre andlig nivå genom att följa mina instruktioner. Jag 

vill att ni ska förändras på samma sätt och göra er värdiga, så att era gärningar kan höja er och föra er 

närmare mig. 

19 Om jag skulle fråga dig: "Vad har du lärt dig av de många saker som jag har lärt dig?" Då måste du 

erkänna att du har använt mycket lite av den. Men jag ska inte fördöma er, utan förlåta er. För dina 

skulder är hela mänsklighetens skulder. När jag talar till dig talar jag därför till alla mina barn. 

20 Jag kallar er mina budbärare. Du måste hitta rätt sätt att hantera dina medmänniskor. Om du 

övervinner deras otro genom övertygande ord och gärningar kommer det att vara en stor förtjänst för 

dig. Var noga med att leverera ditt vittnesbörd på ett perfekt sätt så att du aldrig motverkar syftet med 

min undervisning. 

21 Sträva alltid efter harmoni mellan det andliga och det materiella. Det betyder att du bör lära dig 

att ge Gud det som är Guds och världen det som är dess. 

22 På så sätt ger jag mig själv till er i mitt ord. Utnyttja dess väsen, som är visdom, och allt det goda 

och fullkomliga som du bör sträva efter att finna i den, om det är ditt ideal att din hand senare ska vara 

generös mot dina medmänniskor. 

23 Tiden är inne, använd den, för det kommer en dag då detta ord inte längre kommer att höras. 

Min vilja måste uppfyllas. Den andliga dialogens era mellan Gud och människan är redan nära. Då 

kommer den mänskliga förmågan till förståelse inte längre att vara nödvändig som röstbärare eller 

sändare av min vilja. 

24 Vid den här tiden, när jag manifesterar mig själv i ord fulla av ljus, har jag gett denna mänsklighet 

möjlighet att förmedla min undervisning på rätt sätt. 

25 Idag ser jag att alla mina lärjungar som är samlade runt Mästaren har ett annat sätt att förstå mitt 

ord, och när de delar med sig av sin egen förståelse till varandra hamnar de i diskussioner och kritik, trots 

att enighet i tanken är vad jag vill ha i mitt folk. För att kunna göra detta måste du vara barmhärtig, 

tolerant och vänta på rätt tillfälle att tala. 

26 Idag har ni olika idéer om min undervisning, men så småningom kommer ni alla att komma till 

samma förståelse och insikt. Detta kommer att uppmuntra er i kampen, för när ni alla är enade kommer 

ni att känna er starkare. 

27 Jag har alltid sagt till er: bildar inte teorier utifrån mina läror och uppenbarelser, för det skulle 

beröva den sanning som jag har klätt er i dess kraft. 

28 Upptäck i min undervisning den frihet som jag talar till er om, så att ni kan utgå från den och inse 

allting med större klarhet. 

29 Varje gång jag har kommit till er har jag lärt er hur ni kan uppnå gemenskap med er Fader. Jag har 

lärt er att finna sanningen inom er själva så att ni inte söker den i läror som bara hämmar anden. 
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Mänskligheten har utvecklats från barndom till denna ljusets era där anden och det mänskliga sinnet har 

upplevt att oändligheten har öppnat sig framför dem. 

30 För att ljuset som lyser upp denna tid ska kunna ses av alla ögon är det nödvändigt att ni sliter av 

den religiösa fanatismens ögonbindel. Därför har jag låtit dig skriva på lagens tavlor, som jag gav till 

Mose: "Du får inte dyrka någon avbild av någon varelse, inte heller materiella ting som om de vore din 

Gud. Honom ska du älska av hela ditt hjärta och din själ mer än något annat skapat." 

31 Men du frågar mig: Varför föll världen in i fanatism och yttre former av dyrkan? ─ För i stället för 

att förkasta hedersbetygelser, ceremoniella kläder och fåfängligheter som Jesus, accepterade de som 

hängde sig åt Min Lag jordens rikedomar, titlar och glamour i ramarna, och berövade därmed själen all 

frihet. Och mitt i denna sinnesförvirring finns det fortfarande de som känner sig ofelbara, trots att det 

bara finns en som är ofelbar, och det är er himmelske Fader. 

32 Så om du vill förbättra din själ och klara av ditt livs kamp med intelligens och andlighet, så var 

människor med god vilja och ödmjuka hjärtan. På så sätt kommer du att göra framsteg som leder din själ 

till frälsning. 

33 Jag lät dig känna min kärlek, jag ska nu ta bort stenarna från din väg för att göra ditt kors mindre 

tungt. 

34 Jag ser in i ditt hjärta och jag säger till dig: trän ditt sinne, öka din tankeförmåga och förena dina 

känslor så att du kan höra och förstå mitt ord. 

35 Be och bättra er, för världens fred är också beroende av er utveckling. Ni måste be, för världen 

hotas av krig och ni måste sträva efter fred. Ni är de människor som har lärt känna bönens kraft, dess 

inflytande och ljus. 

36 Alla letar efter en lysande horisont och har inte funnit den, eftersom det inte finns något 

broderskap bland människorna, och när de ser panoramat överskuggat av de nationer där kriget är 

utbrett, uppmuntras de bara av tanken att det någonstans på jorden måste finnas ett fredligt hörn. Det 

hörnet kommer att bli den nation som kommer att synas från fjärran som en lysande stjärna. 

37 Detta är ansvaret för detta folk här, som måste förbereda sig andligt och fysiskt för att föregå 

med gott exempel på broderskap, inre upphöjning och välgörenhet, vare sig det handlar om att bota de 

sjuka eller att krama fiendens hand som ett tecken på förlåtelse. 

38 Var flitig på mina fält och du kommer att se allt som omger dig klätt med större skönhet, för då 

har du funnit meningen med din existens. Den som faller in i stagnation och rutin tillåter inte sin själ att 

stiga upp och skåda de härligheter som livet innehåller när man lever enligt min lag. 

39 Observera er själva så att ni kan upptäcka när er existens blir meningslös eftersom ni låter er dras 

ner av köttets böjelser. Jag vill att ni ska lämna en frukt, men den frukten ska vara fredens frukt för era 

barn. Då kommer ditt hjärta att blomma, och dessa frukter kommer att bli dina verk. 

40 Genom dig kommer jag att göra världen medveten om Mitt Ord för denna tid, som kommer att 

bli känt efter år 1950. 

41 Dessa uppenbarelser kommer att nå hela mänskligheten. För detta har jag utbildat dem som jag 

kallar "guldfjädrar" för att arbeta med iver för Mitt verk och följa sitt samvetes uppmaning, så att Mitt 

ord kan bevaras i skrift. Dessa skrifter är inte bara till för de nuvarande generationerna, utan även för de 

kommande. 

42 Mitt ords majestät vilar, som alltid, på dess enkelhet och mening. Jag vill att ditt språk ska vara på 

samma sätt när du talar om mitt verk. Glöm inte att det inte bara är människan som talar, utan också 

hjärtat. Ha renhet i ditt sätt att agera. 

43 I varje ögonblick får du från mig den styrka, det ljus och den frid som du behöver för din livsresa. 

Ta emot min välsignelse. 

44 I denna tredje tid skall jag göra hela mänskligheten till mina lärjungar. För att uppnå detta 

kommer jag nu att låta mitt ljus flöda in i varje människa. Därefter kommer jag att låta mitt ord nå dem, 

det ord som jag ger er i dag. Mitt folks vittnesmål, utskrifter och exempel kommer att bli kända från land 

till land och från nation till nation, de kommer att väcka hjärtan och återuppliva själar i samvetets ljus. 
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45 Idag vandrar många människor planlöst omkring och frågar ofta Mig: "Herre, vart är vi på väg? 

Vart tar det här livet oss och vad är målet som väntar oss?" 

46 Det är rädda själar som frågar mig på detta sätt. De lever i plågor i en värld som har nått sin 

höjdpunkt av fördärv och materialism. Till dem sänder jag mitt ljus som en stråle av hopp så att de kan 

fortsätta att vakta och be tills stormen går över och freden kommer in i deras hjärtan. 

47 Här, i detta hörn av jorden, låter jag min röst höras, mänskliggjord genom de upplysta som jag har 

valt att använda mig av mig för denna proklamation. Och när jag talar till dessa skaror här, ägnar jag en 

del av mina ord åt de barn som jag uppmanar att bli starka i dygd och att fly undan den ström av 

korruption som har dragit så många hjärtan till ruin. 

48 Jag vill att dessa varelser redan från sin tidigaste barndom ska ha full kännedom om den uppgift 

som framtiden har bestämt för dem. Jag har också talat direkt med ungdomarna för att ge dem 

vägledning på deras osäkra väg genom livet. Jag ser dem nämligen som en bräcklig båt mitt i ett oroligt 

hav, och för att stå vid deras sida har jag inför deras ögon upphöjt mitt verk som en fyr som leder dem till 

den frälsande hamnen. Det är ungdomarna som står längst ifrån mig. 

49 Medan människan fortfarande är ett barn ber hon och tänker på Gud. Samma sak händer när han 

har passerat bergstopparna i sitt liv och börjar sjunka ner, som solen i solnedgången. Men så länge hans 

hjärta är som en fågel som vill flyga, och hans kött darrar vid kontakt med världens frestelser och han 

känner sig stark, då rör han sig bort från de gudomliga lärorna, eftersom han inte vill att deras 

undervisning om ödmjukhet, kärlek och uppoffring ska göra att hans gärningar, ord och tankar blir till en 

förebråelse för honom vid varje steg han tar. 

50 Det är först när människohjärtat känner att det är skeppsbrutet i passionernas hav som det 

vänder blicken uppåt i längtan efter den gudomliga fyren vars ljus visar vägen till frälsningens hamn. 

51 Jag har hört hjärtat hos de änkor som säger till mig: "Min Fader, se på oss, vi är som nedfallna löv 

från trädet som vindarna blåser runt." ─ Jag har närmat mig dem för att berätta att de inte är ensamma, 

att han som gick bort på andliga vandringar till en annan värld ser dem därifrån, hjälper dem och skyddar 

dem, och att han har gått före dem bara en kort tid för att bereda vägen för alla de varelser som 

anförtrotts honom. 

52 Men om du inte kan känna honom, om hans närvaro inte är märkbar i ditt liv, be då, rikta dina 

böner till mig, för jag kommer att få dig att känna hans närvaro. För vissa är han en stab, för andra ett 

stöd och för ytterligare andra en kärleksfull följeslagare som vägleder och hjälper dem på deras resa 

genom livet. 

53 När de vilda djuren i skogarna, fåglarna i luften och blommorna på ängarna i varje ögonblick tar 

emot strålningen av sin Faders kärlek och liv ─ hur skulle det då vara möjligt för dig att tro att jag 

förnekar dig min gudomliga kärleks nåd ens för en sekund, trots att du i din varelse har en partikel av min 

egen gudomlighet? 

54 Familjefadern har vänt sig till mig för att berätta om sina behov och bekymmer. Hans barn 

struntar i hans auktoritet, vänder honom ryggen och blir fiender till faderns råd. 

55 Jag måste påpeka för er att ert uppdrag är mycket svårt och att ert kors är tungt. Men om ni kan 

dricka er lidandets bägare med tro och tålamod, och om ni vet hur ni ska älska era medmänniskor och 

era barn, då kommer ni att ta mig som ett exempel på er livsväg, och era barn kommer inte att förgås. 

56 Människor: Om ni vill att mitt arbete ska bli allmänt känt över hela jorden, lev min undervisning, 

tillämpa min instruktion i alla era arbeten, helga ert hem med den kraft som flödar från detta ord. Förstå 

att ditt förflutna är en förseglad bok och att livet nu presenterar sig som en ny väg, okänd för dina ögon, 

en väg som du måste följa till slutet. 

I dag är du lugn, ta från mitt ord bara det du vill och använd dig av min undervisning när du vill. Men 

den tid skall komma då jag skall ställa detta folk till svars, från det första till det sista av mina ord som jag 

har undervisat dem med. 

57 Glöm inte att denna nation sedan länge har fullgjort ett andligt uppdrag på jorden och har kallats 

att fullfölja ett högt öde bland mänskligheten. Om Herrens barmhärtighet har bestämt dig att leva i den, 
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så så din säd i den, även om det bara är en säd, men den skall bestå av kärlek, fred och förandligande. På 

så sätt kommer din väg på jorden inte att ha varit ofruktbar. 

Redan nu måste jag påpeka för er att ─ hur högt detta lands öde än må vara ─ får ni inte tro att det är 

"det utlovade landet" eller ett "nytt Jerusalem". Förvirra inte någon och förvirra inte er själva. Till Herrens 

lärjungar, spiritisterna, kunde Fadern inte ge materiella tillgångar som arv. Eftersom detta lands uppdrag 

är stort, eftersom denna nation ska nå en hög utvecklingsnivå, låt dess invånare vara de som förkunnar 

min närvaro för världen och de som genom sitt exempel och sina gärningar vittnar om storheten och 

sanningen i min lära. 

58 Jag kommer att lämna ett strålande spår av min förkunnelse bland er som ni kan skaka om 

världen med. Detta är mitt ord som skrivits ner under gudomlig diktat. 

59 Först kommer den att skrivas ner i materiella böcker där människor kan närma sig min hemliga 

skattkammare och tränga in i min visdom. När denna essens har bevarats i mina lärjungars hjärtan 

kommer den sanna boken att framträda i medvetandet hos Herrens folk. 

60 Jag har överöst er med gåvor av nåd när jag lät vibrationerna av mitt ord ljuda genom 

röstbärarna. Jag har skickat min andevärld till er för att förklara och tolka mina budskap till er. Jag har 

fyllt din väg med mirakel och låtit dina ögon förundras av andliga visioner. Men ni är inte de enda som 

njuter och kommer att njuta av dessa manifestationer. För jag har meddelat er att "varje öga skall skåda 

mig". Och sannerligen kommer världen att skåda mig, och den andliga världen kommer också att 

manifestera sig, och alla dessa manifestationer i världen kommer så småningom att få de mest otroende 

hjärtan att darra. 

61 Människor har kommit med en önskan om att det andliga ska materialiseras och att det 

gudomliga ska förmänskligas för att kunna tro. Och jag har beviljat denna nåd till vissa. 

62 Människor, inse djupt det öde ni har bland alla jordens folk, så att ni kan fullfölja ert uppdrag ─ nu 

när tiden är gynnsam. 

63 Jag ska förbereda era hjärtan för att bo i dem. Världen kommer också att förbereda sig. 

Fredsfröet kommer att gro i människornas sinnen, och ni som har spridit det i alla jordens hörn kommer 

att bli lyckliga när ni ser frukterna av ert arbete. Genom att ta Mästaren som exempel på vägen har ni 

visat hur man lever rättvist och bett för alla. 

64 I alla nationer kommer man att tala om försoning, broderskap och fred, och detta kommer att 

vara början på enandet. 

65 Jag har förberett er och frågat er om ni redan är redo att gå till de viljelösa vandrarna, till era 

medmänniskor, för att visa dem den visdom som jag har gett er som en inspirerad förkunnelse och för att 

besvara deras frågor på ett tillfredsställande sätt. Låt ingen finna det omöjligt att fullfölja detta uppdrag. 

Inse att den kunskap som jag har gett dig gör det möjligt för dig att förstå ditt uppdrag. 

66 Det kommer inte att vara nödvändigt för alla mina barn att nå de platser som ni kallar 

främmande. Ofta räcker det med att de ber i tanken och renar sina hjärtan så att deras ande kan visa sig 

för sina medmänniskor på alla avstånd och bli ett med dem. Och de kommer att väckas av andevärlden. 

67 Du bör förena dig med den andliga världen och bilda en skyddsmur med den som förhindrar nya 

krig och nytt lidande. Ni bör fortsätta att be för dem som låtsas att de vill uppnå andligt herravälde med 

hjälp av våld. Ni kommer att bli förvånade och världen kommer att bli förvånad när människor ser att det 

inte är makten som har dominerat över förnuft, broderskap och rättvisa. 

68 Akta er för att göra skenbar välgörenhet samtidigt som ni hänger er åt egoismen i era hjärtan. Gör 

så mycket gott som möjligt, men utan att söka personliga fördelar. Gör det av kärlek, vilket är den lag 

som jag har lärt er, och ni kommer att ha förtjänat en förtjänst för er själs utveckling. Gör min 

undervisning känd så som jag har gett den till er. Det är samma sak som jag har meddelat mina profeter 

och apostlar i andra tider. 

69 Människan har i sin materialism funnit det fördelaktigt att förvränga Mitt Ord som Jag har 

förmedlat i alla tider. Men mitt arbete är perfekt och bygger inte på materiella ord. Förbered er och ni 
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kommer alltid att finna min sanning. Då kommer ni att upptäcka att jag alltid har gett er min säd på ett 

generöst sätt, så att ni också kan föra den vidare med samma kärlek och barmhärtighet. 

70 Du behöver inte imponera på någon med hjälp av riter eller yttre former. Ditt hjärtas tempel 

kommer att bli synligt, och i det kommer dina medmänniskor att skåda dess eviga ljus och altare. 

71 Lär dig att känna mig redan nu ─ både i dina goda gärningar och när du kämpar för att komma ur 

det lerhål som du har fallit ner i. 

72 Jag har lärt er att söka sanningen i enkelhet. Hur fattigt är inte det mänskliga sinnet när det söker 

sanningen i de komplicerade vetenskaper som det självt har skapat! Varför söka mig så långt bort, fastän 

man bär mig inom sig själv? Vem vet inte att han skapades till Faderns avbild, utrustad med gudomliga 

attribut som ande, intelligens och vilja? 

73 Jag levde med människorna i den andra epoken och delade ert bröd och ert hem, men Kristi 

storhet har sin grund i hans ödmjukhet. 

74 Jag lär er detta för att ni ska veta hur ni ska skilja er från materiella ting för att älska er nästa. Men 

framför allt måste ni rena er själva, för det är lagen som ska utvecklas. Och om det är lagen att allting ska 

utvecklas, får inte de profetior som ännu inte har förverkligats förvåna er. Det som dina ögon kan se 

kommer bara att fylla dig med glädje när du inser att allt styrs av en mycket perfekt lag, och att det som 

händer med din själ i dag inte kunde ha hänt den tidigare, eftersom allt kommer att avslöjas i sin tid tills 

det når fulländning. 

75 Det är inte bara på jorden som man kämpar för mänsklighetens framsteg; från andra världar 

kämpar den andliga världen för sin räddning och sitt framåtskridande. Därför säger jag er att det 

spiritualistiska fröet kommer att bära frukt i alla religiösa samfund. Efter de stora kontroverserna, och 

när människor säger att det är en ny religion som sår osämja, ska ni svara att andlighet är en 

Det är den undervisning som först gavs till människorna och den enda som har styrt själarna. Men den 

rösten kommer från ditt hjärta, där dina känslor finns, och de kommer att visa sig när du gråter över 

någon annans smärta, eller till och med när du gråter av glädje över din grannes smärta. För det jag alltid 

har lärt er är att älska varandra. 

76 Jag talar till er med hjälp av det mänskliga intellektet. Mitt ljus och Min nåd flödar genom den och 

blir till ord ─ det ord som markerar den enda vägen att nå Mig: känslans renhet och ödmjukhetens. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 190 
1 Människor, mänskligheten: Elias närvaro är med alla vid denna tid. 

2 Ni människomassor som njuter av denna manifestation: Hör Elias' röst, vars namn knappast har 

stannat kvar i mänsklighetens medvetande, trots att jag på Taborberget gjorde er medvetna om 

betydelsen av hans uppdrag, men ni har inte velat utforska denna uppenbarelse. Nu när du har hört Elias 

röst känner du hans närvaro och det verkar som om du hör hans eldiga vagn komma. 

3 Elia är den ljusstråle som jag alltid har skickat till dig för att belysa din väg. Det är han som har 

upplyst jorden så att ni kan hitta och följa den väg som för er närmare den punkt där er Fader väntar på 

er. Han är medlare av själens stora mysterier som han har förklarat för er vid denna tidpunkt så att ni 

bättre kan förstå er Fader. Även i dag har han en liknande uppgift som under den första epoken: att driva 

bort avgudarna från deras altare för att lära världen den sanna andliga tillbedjan av Gud. 

4 I Elia kan du finna reinkarnationens lag förklarad och bevisad, som människor kämpar så mycket 

mot idag. Hos honom kan man också upptäcka en instruktion och upplysning om vad manifestationen 

genom det mänskliga sinnet är, när han manifesterade sig andligt genom profeten Elisas mun och sinne. 

5 Se hur många och hur stora lärdomar Elia alltid har gett dig, hur han har undervisat din ande. Se 

hur han vid alla tidpunkter har gett er stora uppenbarelser som är svåra för er att förklara. Men all den 

kunskap som ni inte borde ha förstått i tidigare tider kommer nu att förklaras för er i denna tredje 

tidsålder av samma Elia som kommer med uppdraget att återställa allting till sin sanna mening. 

6 Välsignade är alla de människor i världen som känner att ljuset i deras ande börjar bli starkare och 

som säger: "Elia har kommit" och sedan tillägger: "Herrens återkomst närmar sig". ─ Precis som i de 

andra tiderna när människorna insåg att Johannes profeterade och talade om underverk i himmelriket, 

och de frågade: "Är det Elias?" 

7 Den stora profeten, föregångaren, budbäraren är bland er. Men nu har han inte blivit människa, 

han är i det andliga, och den ljusstråle med vilken han har uppenbarat sig är densamma som den han 

använde för att förgöra de falska gudarna och med vilken han tände den sanna tron i hjärtat på Herrens 

folk. 

8 Själar, följ honom! Mänskligheten, lyssna på honom! Han är herden som leder er till min barm, 

han är fyren som lyser upp och visar vägen till frälsningens hamn. 

9 Förstå att tiden är knapp och att dagen närmar sig då jag inte längre kommer att tala till er genom 

dessa röstbärare. De som har använt min undervisning kommer att få frid. Men det kommer att finnas 

många "föräldralösa" som förgäves söker min närvaro i denna form. Jag kommer dock inte att avlägsna 

mig själv, utan jag kommer att vara mycket nära er och tala genom alla som förbereder sig från ande till 

ande. 

10 Tiden kommer att komma då olika sekter och religiösa samfund kommer att tillkännage Herrens 

ankomst och säga att alla tecken har uppfyllts och att denna tid nu har kommit. Ni som känner sanningen 

skall berätta för dem vad ni vet om mig. Sedan år 1866 har jag uppenbarat mig som tröstande Ande och 

har sökt ut Mina Egna ─ de genom vilka jag ska sprida de goda nyheterna, o mänsklighet! 

11 Ni bör inte känna er avlägsna från dem som ─ trots att de väntade på mig ─ inte visste hur de 

skulle upptäcka de föregående tecknen i tid och som för sent förstod vad de skulle göra. 

förvarning. Missta er inte på grund av dessa skillnader. Eftersom de inte kunde bevittna min närvaro har 

jag upplyst deras själar och de är på god väg. Ni kommer alla att förenas i idealet. 

12 Mina utvalda är på trädets olika grenar. Många kommer att komma före år 1950 för att bevittna 

min proklamation, andra kommer att ta sin tid. Välsignade är de som hör Mitt Ord genom en röstbärare, 

för de kommer att känna inom sig att de redan känner denna röst, att den inte är mänsklig utan kommer 

från Mig. 

13 Jag kommer för att be er att låta ert samvete styra er, att frigöra er och inte återigen bli slavar för 

dem som vill underkasta er ofullkomliga kulter, fördomar och dogmer. 
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14 Ni kan alla bli mina "arbetare", ambassadörer för min undervisning. I din kamp kommer du inte 

att känna dig övergiven; i min famn är du trygg och har inget att frukta. 

15 Jag, som står över hela skapelsen och ändå pulserar i den, talar genom människan, min 

privilegierade skapelse. Bli inte förvånade över att jag gör mig själv känd genom de föga respekterade, de 

outbildade, och att jag uppenbarar mig på platser där det råder fattigdom och misär. Jag försäkrar er att 

det som är ett palats för er är det inte för mig. Å andra sidan, där du bara ser fattigdom och elände, är 

det möjligt att det finns sann andlig prakt inom dig. 

16 Jag berättar detta för att det har funnits många som inom sig själva undrar varför jag inte gör mig 

själv känd i de stora synagogorna eller i de magnifika kyrkorna. Redan på den tiden var det många som 

undrade varför Messias inte föddes och växte upp i skuggan av Sions tempel. 

17 Idag, liksom då, lär jag er att det som kommer direkt till Fadern är ert hjärtas uppriktighet. För var 

och en av hans slag talar till mig om era goda gärningar. 

18 Se den ödmjukhet med vilken jag alltid har kommit till er. Tänk på att jag alltid har kommit utan 

troner, utan spiror eller palats, alltid insvept i enkelhet och mildhet. Vad skulle de fattiga, pariaerna, de 

arvlösa tycka om mig om de såg mig komma till dem omgiven av pompa och ståt och lyx? De skulle känna 

sig förödmjukade, ovärdiga för mig. Herrarna, de rika och jordens stora skulle däremot kalla mig för den 

Gud som tillhör deras sociala klass och status. 

19 När världens fattiga ser mig barfota, flämtande och blödande under korsets tyngd, darrar de av 

medlidande inför sin Herres ödmjukhet och känner sig ett med honom. De rika, å andra sidan ─ även om 

de i verkligheten inte är det ─ som borde ha samma känslor som vanligt folk, kan inte förstå mig i 

fattigdom. Sedan täcker de en figurativ framställning som de låtsas representera mig med purpur, guld, 

siden och vad de kallar ädelstenar. De gör detta för att de har glömt min undervisning, och det är därför 

de ville omge mig med allt det som är mest motsägelsefullt mot min undervisning: fåfänga. 

20 Jag måste återigen säga er att jag inte talar mot någon av kyrkorna, för de är alla välsignade i mig. 

Men ni måste också förstå att jag, som Mästare, måste nämna de fel som människan har begått, så att ni 

en dag kan ta bort dem. För om jag inte hade hjälpt dig att upptäcka sanningen: När skulle du hitta den 

på egen hand? 

21 Låt min sanning skapa ljus och kärlek som når varje person, varje religiöst samfund och varje folk, 

precis som jag låter er sanning eller det ni har satt upp som sanning nå mig. Vad är din sanning som jag 

tar emot från alla? Det är din bön, din tro och ditt hopp. 

22 Detta ljus, som finns i varje själ när den reser sig upp till mig, när den talar till mig, befriar sig från 

allt mörker och alla lögner för att bara visa mig vad den bär inom sig i form av sanning. För även den 

onde visar mig sina skamfläckar när han bekänner till mig, utan att försöka lura mig. 

23 Det åligger människan att fullända sig själv, att förbättra sitt liv på jorden utan att fördöma det 

sätt på vilket andra söker mig. Jag är den enda som kan bedöma sanningshalten i dina verk. 

24 Från avgudadyrkare till andliga människor, alla är de under mitt ljus och min blick. På samma sätt 

som jag ofta får bevis för att jag är upphöjd av dem som du anser vara andligt efterblivna, kan jag 

försäkra dig om att jag ofta får bevis för att jag är mycket efterbliven av dem som anser sig vara 

andlighetens mästare. 

25 Endast ett troende folk har tagit emot mig under denna tid, och till dem har jag anförtrott denna 

boksida med min visdom. Men på denna boksida full av min kärlek finns det ett budskap för alla 

religioner som finns på jorden. 

26 Mitt ljus kommer att väcka alla som en gudomlig, universell gryning, och när människan sedan 

reser sig upp för att leva den nya dagen, kommer hennes sinnen att uppleva det gudomligas närhet. 

27 Nu måste jag säga er att det inte är himmelriket som sänker sig ner till människan, utan det är 

snarare människans själ som stiger upp till sin himmelske Faders rike. 

28 Varför ger du mig alltid anledning att komma till dig med förebråelser? Jag kommer till dig av 

kärlek eftersom jag ser att du bär på smärta i ditt hjärta och jag vill trösta dig. För jag vill att du ska ha 

min frid i din själ. 
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29 Ibland uppenbarar jag mig för er som domare, ibland har ni mig som far och alltid visar jag mig 

som mästare. I dessa tre manifestationer finns den gudomliga essensen, som är en: lagen, kärleken och 

visdomen. Detta är den treenighet som existerar i Min Ande. 

30 Blunda och släpp själen så att den intensivt kan uppleva dessa stunder av kontakt med sin 

Mästare. Låt den känna sig nära Herren ─ som de som följde Mästaren under den andra eran längs stigar, 

genom dalar, byar, floder och öknar, för att inte missa en enda av hans lärdomar. Då kommer ni att 

kunna förstå den bildliga betydelse som jag ibland talar med när jag använder jordens varor för att 

representera det andliga för er och göra det påtagligt för er. Ni kommer att uppleva hur Mitt Ord för era 

själar närmare himmelriket. 

31 Kom, folk, så att jag kan undervisa er. Eller vill du att det ska vara en smärta som fortsätter att 

lära dig under hela ditt liv? 

32 Kom till min egendom för att så fältet med broderskap. Jag försäkrar dig om att detta arbete inte 

kommer att göra dig besviken som världen. 

33 Här, precis framför din själ, finns vägen som inbjuder dig att beträda den och aldrig stanna upp. 

För varje steg du tar kommer att föra din själ närmare det perfekta hemmet som väntar på dig. 

34 Den tid som jag kommer att vara med er för att ge er Min undervisning i den här formen är 

mycket kort, och jag vill att ni lär er att förtjäna meriter så att Mitt Ord kommer att klinga rikligt genom 

dessa röstbärare under dessa sista år. 

35 Vad måste du göra för att de gudomliga gåvorna ska bli en belöning för dina förtjänster? Utveckla 

din tro, din iver och din andlighet. Kärleken bör råda i folkets bröst, man bör utöva aktiv välgörenhet, 

man bör älska sanningen. 

36 I sanning säger jag er att om ni inte förenar er enligt min vilja kommer mänskligheten att skingra 

er och driva er bort från sin mitt om de ser att era liv rör sig bort från vad ni predikar. 

37 Vad skulle hända om människor upptäckte att det i varje samhälle finns en annan gudstjänst och 

ett annat sätt att praktisera min undervisning? De skulle inte kunna förstå att det var jag som lärde er. 

38 Jag anförtror er dessa tre sista år av min manifestation att arbeta för att ena detta folk ─ en 

förening som omfattar det andliga och det yttre, så att ert arbete, fullt av harmoni och samförstånd, kan 

bli det bästa beviset på att ni alla ─ i olika samhällen och i olika provinser ─ har lärt er av en och samma 

Mästare: Gud. 

39 Ni har inte alla med andens ögon sett de tider som närmar sig för mänskligheten. Inte alla har 

känt deras smärta. Men jag håller för närvarande på att med er bilda ett talrikt folk och göra dem till 

flitiga arbetare som börjar älska mig och som nu är ivriga att arbeta för att göra människohjärtat 

fruktbart. 

40 Mitt ords såddare: När tiden för arbete på åkrarna kommer, stå upp fulla av den tro som jag har 

undervisat er i. Frukta varken hån eller hån. Så på bördig mark, inte på stenar eller på kvicksand, för där 

bär inte fröet frukt. Du skulle se den gro och växa, men den skulle inte bära någon frukt. Om du sår den 

bland törnrosor och ogräs kommer den inte heller att bära frukt. Därför måste du be för att få min 

inspiration, så kommer du att förstå hur du ska välja den förberedda marken. Jag, som äger länderna, 

kommer att ge dig stora 

Ge områden att odla. Fylls av en stor vilja att arbeta. Så och du kommer att skörda. Och den dag skall 

komma då du skall bereda dig bröd för din försörjning med vetet från din skörd. Kom ihåg att jag talar till 

er bildligt, och ni vet inte om ni inte kommer att skörda denna skörd i det hinsides. 

41 För idag säger jag er: Stor är den prestation ni måste göra med hjälp av den kropp som jag har 

anförtrott er. Det är ditt stöd och du måste vägleda det på ett klokt sätt. 

42 Världen är drabbad av plågor och olyckor som jag har meddelat den. Den blir långsamt rädd, 

försöker resa sig och söker en räddande hand, ett uppmuntrande ord, och du är räddningen. 

43 Du måste korsa hav och bestiga berg för att ta dig till andra länder eller nationer för att gå till den 

som lider. Var inte rädd för vägen, gå i vanliga kläder utan att dra ett andra par byxor. 
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44 När jag visade dig din uppgift sa jag till dig: "Ta upp ditt kors och följ mig." Varför är du rädd för 

att förlora de jordiska bekvämligheterna? ─ Du berättar för mig att du älskar världen och att du inte kan 

göra den uppoffring och det fysiska avstående som detta uppdrag kräver. Men jag står inför er och säger 

till er: I vilken ålder som helst, oavsett vilket tillstånd du har, kan du älska mig och tjäna mig utan att sluta 

fullgöra dina plikter. 

45 Förvandla världen genom ditt exempel, ta bort de onda fördomarna och gör den till ett paradis 

och inte till en tårarnas dal. 

46 Jag ger dig en kort tid för att fullgöra din uppgift på jorden. 

47 Kom ihåg att ni måste lämna ett arv av andlighet till era barn, för från deras ättlingar kommer de 

välsignade generationer genom vilka jag kommer att uppenbara mig. Bland dessa själar kommer 

profeterna att finnas, tolkarna av mitt ord, de med stor tro som kommer att visa mänskligheten vägen. 

48 Vill du leva enligt mitt ord? Jag välsignar er, för ni har hört mig och vill följa mig. Ditt hjärta 

svämmar över av nåd. Ge den till alla som ber om den. 

49 Under den här tiden kommer ni för att ta emot min undervisning ─ en del som lärjungar, andra 

som nybörjare och ytterligare andra som drivs av sin nyfikenhet. Men ni söker alla fred, lugn och ro och 

även uppfyllandet av de profetior som motsvarar den här tiden. 

50 I sekterna och kyrkorna fann ni inte den fulla vissheten om min återkomst. Det var utanför dem 

som jag sände en budbärare för att ge er dessa goda nyheter. Jag har kommit för att döma varje själ och 

lägga grunden för ett nytt liv, en ny andlig ordning för mänskligheten. Om ni förbereder er kommer ni 

från er värld att kunna se den "andliga dalens" fulländning där de rättfärdigas själar bor ─ de som har 

kunnat höja sig genom sina förtjänster och som idag, förenade med mig, arbetar för er frälsning. 

Allt det som ni inte kunde förstå idag kommer ni att känna igen i detta enkla folks sköte här, för mitt 

ljus har strömmat ut och slöjan som täckte era ögon har slitits sönder. ─ Jag talar om själens ögon som 

hade stängt sig för det andliga och gudomliga. Ni har återfått detta ljus och leds av mig. Fortsätt att hålla 

dig vaken. När du behärskar kroppen och själen, full av ödmjukhet, följer mina steg, kommer det ljuset 

att täcka dig som ett festligt klädesplagg, och dina medmänniskor kommer att inse att du tillhör mina 

utvalda, och du kommer att bli älskad och respekterad av människorna. 

51 Ni är goda soldater. Jag har gett er vapen så att ni kan bekämpa synden, men inte era 

medmänniskor. Jag vill inte att människan ska födas, växa upp och dö i synd utan att känna till den 

välsignade uppgift som hon har fått på jorden. Om du tar till dig min undervisning kommer du att bli 

stark och oövervinnerlig. Det kommer inte att finnas någon frestelse som kan få er att falla, och på så sätt 

förberedda kommer ni att resa er och bli mer än människor ─ inkarnerade änglar för mänsklighetens 

bästa. 

52 Många är kallade, men få är utvalda, och bland dem är ännu färre de privilegierade. Men ve dem 

om de upphöjer sig själva! De skall inte vara som Salomo, i vilken jag lade visdom, nåd och makt, och som 

jag anförtrodde ett folk att styra dem. Men efter en period av andlig storhet, då han gav prov på sin höga 

anda, slutade han att vakta, han blev dominerad av köttet, och allt hans arbete, som var inspirerat av 

kärlek och rättfärdighet, fördunklades av hans självupptagenhet och köttsliga handlingar. 

Bli inte övermodiga, trots att ni ser att jag ger er stora fördelar. Om jag skulle välja dig till att styra ett 

distrikt eller en nation, och du, inspirerad av mig, skulle stifta rättvisa lagar, bli då inte högmodig, vilket 

händer med människor. Då ska du lyfta upp din själ och böja dig inför mig. 

53 Många kommer att komma till detta land som jag har valt och kommer att se mitt ljus reflekterat 

av dess invånare och kommer att känna sig lyckliga när de lär känna er och kommer in i denna jord där 

jag förenade mitt folk för att lära dem under den tredje eran. De som anländer efter 1950 kommer att 

vilja ha Skrifterna, och när de lär känna mina uppenbarelser kommer de att känna den kraft som kommer 

från min undervisning, de kommer att välsigna dig och älska mig. Hur många av dem tillhör "Israels folk", 

de 144 000 märkta som kommer att ansluta sig till er för att följa mina order? 
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54 I dag är nationerna genomsyrade av materialism och desorientering. Jag har talat till dem andligt, 

och mitt frö har såtts i mina utvaldas hjärtan för att spridas överallt. Gör så mycket du kan från din nation 

för att hjälpa alla på deras andliga väg. 

55 Min lärjungar som omger mig i detta ögonblick är få. Men mitt ord kommer att spridas till jordens 

alla ändar. Full av kärlek kommer den att nå hjärtat hos alla som ropar efter kärlek. 

56 Det är nu den rätta tiden för er att lära er om det uppdrag ni måste utföra gentemot 

mänskligheten. Jag har förberett er för att förstå hur ni ska utföra ert uppdrag i den här världen och för 

att veta vad som väntar er bortom den materiella skiljeväggen där det andliga livet börjar. Jag har hjälpt 

er att utveckla er andligt så att ni själva kan förstå varför händelser inträffar som sinnet inte kan förstå. 

57 Så länge själen är förenad med kroppen inser den inte och kan inte heller känna till de förtjänster 

den har uppnått i sina tidigare liv. Men nu vet den att dess liv är en evighet, en oavbruten högre 

utveckling i strävan att nå den högsta punkten. Men idag vet du inte vilken höjd du har nått. 

58 Jag har iakttagit dig sedan du började din livsresa med ett förvirrat sinne, en klumpig hjärna. Jag 

har sett er gradvis vakna upp och utvecklas tills ni har fått klarare idéer om verkligheten. Jag har sett dig 

kämpa mot motgångar, prövningar och frestelser. Och när du äntligen upptäckte värdet av det andliga 

livet, eftersom du hade utvecklats högre, såg jag din själ le. Detta leende uttryckte frid, tillfredsställelse 

och hopp. Men jag har också sett den falla tillbaka, besudla sig själv i världen. Då beklagade hon sig och 

hon var tvungen att rena sig för att få Min nåd. Men även i sina fall har hon hittat ett ljus, erfarenhetens 

ljus. 

59 Nu erbjuds ni möjligheten att inte längre lura er själva, för ni har slitit sönder ögonbindeln som 

dolde sanningens klarhet med mitt ljus, och ni har sett den vidsträckta horisonten för att gå framåt med 

säkra steg. 

60 Ljuset som lyser upp vägen är tydligt. Du kan inte längre gå vilse om du inte vill resa dig mot 

sanningen själv, förförd av den falska glamouren av jordiska nöjen och ägodelar. 

61 Jag kan inte heller säga att ni ska leva i tillit till er själva eller att ni är fria från alla frestelser. För 

det finns krafter som kämpar för att riva ner det jag håller på att bygga upp med er ─ krafter som döljer 

sin mörka natur och presenterar sig fulla av attraktion. Jag varnar er för detta så att ni kan försvara er 

med er tros styrka. 

62 Människans öde, för vilken jag skapade allt som existerar, är att lära känna sanningen och 

utvecklas uppåt. Men vägen är lång, så att du kan utveckla alla dina förmågor på den, se mig, känna mig 

och älska mig. Vägen har törnen, är stenig och kommer att pröva den styrka och tro som du har valt den 

med. När du har rest den kommer själen att renas. 

63 Den andra vägen är den som består av utvikningar och omvägar, som dock ─ eftersom den ger 

glädje och innehåller uppenbara attraktioner ─ stoppar dina steg utan att du märker att du är försenad, 

eftersom du njuter av livet. Men den som överraskas av dödsögonblicket på denna väg kommer att 

uppleva det oändliga lidande som det innebär att inse att han inte har gjort något för sin själs bästa. 

64 Jag skulle kunna räkna upp en efter en de vägar som visar sig för människans blick. Eftersom det 

finns många, är det svårt att välja den lämpligaste. 

65 När själen kom till jorden för att bo på jorden fick den, som en möjlighet att utvecklas och 

fulländas, en materia eller mänsklig kropp, vars underbara och perfekta utformning gör det möjligt för 

den att känna, tänka och röra sig frivilligt genom den, i enlighet med sin själs kapacitet. 

66 Själen deltar i köttets tillfredsställelse, precis som den sätts på prov i sina lidanden. Men 

människan är också mottaglig för själens glädjeämnen och lidanden. Båda, så länge de är 

sammanlänkade, bildar en enda varelse. 

67 Den mänskliga varelsen är fulländad. Det är därför Kristus, "Ordet", blev människa i en mänsklig 

kropp som din. Men han led inte på grund av sina egna brister, utan för människornas skull, som han 

upphöjde genom sin smärta, sitt offer och sitt ord, eftersom de hade fallit mycket lågt. 

68 När själen med all sin styrka måste övervinna den oförsonliga och 
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Om köttet inte kan övervinna sin upproriskhet kommer Faderns barmhärtiga kärlek, som skapade själen 

och köttet, till dess hjälp för att rädda dig, precis som den gode herden räddar det vilsna fåret. För inget 

av mina barn ska gå förlorat. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 191 
1 I brödet och vinet på mitt bord finns det eviga livets frö. Kom till honom, ät och drick. Gråt inte 

längre över hunger och törst, jag vill inte längre höra era klagan och era suckar. Jag vill se glädje och frid 

hos mina barn. Som Fader är jag all kärlek, som Mästare fortsätter jag att vara kärlek, och om jag skulle 

visa mig vara en obeveklig domare, så skulle min kärlek finnas även inom denna rättvisa. 

2 Anledningen till detta är att min själs väsen är kärlek. I den har du din början och ditt slut. Kom 

närmare, lärjungar, och sätt er runt Mästaren som ni gjorde på den tid då jag var bland er som människa. 

Låt din själ minnas den kärleksfulla rösten från den gudomliga mästaren som var Jesus. Låt den minnas 

de tillfällen då ni följde mig till dalarna, till flodernas stränder, till öknen och till bergen för att höra mitt 

ord. 

3 Din själ förflyttades till himmelriket när du hörde ordet från den Mästare som använde sig av 

figurer och varelser från jorden för att skapa sina liknelser och för att ge människorna en uppfattning om 

vad himmelriket är. Men medan vissa trodde, tvivlade andra. Men alla hjärtan genomsyrades av frid och 

alla sjuka blev helade. Jag vill att du ska känna dig med mig som i en dalens ensamhet. Låt 

mötesrummets väggar och symbolerna försvinna ur ditt synfält så att inget hinder hindrar din själ från att 

stiga upp till mig. 

4 Lärjungar: Om jag har kallat er Guds folk, det älskade och utvalda folket, så tro inte att jag älskar 

jordens övriga samhällen mindre. När alla väl har erkänt mig kommer jag att bilda en andlig familj av dem 

där alla är lika älskade. 

5 Se er inte som andligt underlägsna något folk eller någon ras. Om ni tror att ni är de enda 

privilegierade, säger jag er i sanning att när jag har gett er gudomliga uppenbarelser och profetior från de 

tidigaste tiderna har det inte varit för att ni är de mest älskade, utan för att ni är de förstfödda bland 

mänskligheten i andlig mening. Inse att du i stället för att vara fåfäng bör känna ansvar. 

6 Se på Israels historia och du kommer att se att Israel inte vid något tillfälle lät de andra 

nationerna ta del av det arv och den nåd som Fadern gav dem. Eftersom den gjorde motsatsen till vad 

min lag och min undervisning föreskrev för den, isolerade den sig själv i sin själviskhet och använde sina 

gåvor för sig själv. 

7 Under denna tid har jag förberett din själ på nytt, jag har upplyst den för att leda den på nytt på 

den väg där den ska uppfylla sitt öde att varna, välsigna och rädda sina medmänniskor. 

8 Snart kommer du inte längre att höra detta ord. Men tro inte att jag har avlägsnat mig själv, att 

jag har lämnat er ensamma som föräldralösa barn och de som har avvikit från utvecklingens väg. Min 

gudomliga Ande kommer att lämna dig förberedd och kommer att fortsätta att vakta dig efteråt. Som en 

gudomlig skugga följer jag dina steg. Jag kommer att fortsätta att inspirera er, att tala genom er mun, att 

bota de sjuka genom er förmedling och att återuppväcka "de döda" genom er röst, och när ni är förenade 

kommer jag att upprätta min sanna helgedom inom er. 

9 Under denna tid har jag funnit människans hjärta mer kargt än någonsin, som ett land av stenar, 

ett förstenat land, täckt av ogräs, nässlor och tistlar. Ogräs växer överallt och träd med giftiga frukter. 

Vattnet är förorenat, källorna torkar ut, brunnarna är grumliga och floderna rinner inte längre. Det finns 

inga blommor i trädgårdarna, och om det finns några är de vissna. Det finns inga bon eller fåglar i träden. 

Plågorna slukar allt, och den gnagande masken förstör allt. Detta är den bild som mänskligheten ger min 

blick vid denna tidpunkt. Men jag har kommit för att ge er utsäde, vatten och redskap för odling, så att ni 

kan söka upp de åkrar som ni har tilldelats för att odla. 

10 Säg inte att jag lämnar dig för tidigt. Kom ihåg att den här gången var det inte bara tre år som jag 

talade till er som jag gjorde under den andra eran. På den tiden räckte det med tre år för att nyheten om 

mina mirakel skulle korsa Judéens gränser och skaka om kungadömen och imperier. Under dessa tre år 

blev mina lärjungar mästare. Jag väckte dem till kärlek, jag visade dem att mänskligheten är otacksam, 

men att den trots denna otacksamhet besitter adel, och denna adel är gnistan av gudomlig kärlek som 

varje människa bär inom sig eftersom hon är ett barn av min gudomlighet. 
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11 Jesu undervisning skakade om de djupaste rötterna i människans hjärta. Där byggde jag ett 

tempel där jag fortfarande bor. Men människan har i sin girighet efter makt, rikedomar, mänsklig ära och 

nöjen förändrat livet, sederna, lagarna och principerna, och det är därför nödvändigt att Kristus 

återvänder till jordens folk för att väcka dem ur deras djupa sömn och visa dem vägen igen. Här är jag 

och talar till er från 1866 till idag, genom många olika röstbärares mun, men alltid samma ord, samma 

väsen, samma uppenbarelser och profetior. 

12 Det har inte gått tre år sedan jag talade den här gången. Det har varit nödvändigt att förlänga 

tiden för min predikan för att förklara min undervisning på många olika sätt så att ni slutligen skulle 

förstå den. Hur ofta har inte någon av mina lärjungar, efter att ha bekänt att de älskar mig och tror på 

mig, avvikit och förnekat mig efter att ha fått manifestationer och bevis på min sanning. Men sedan, när 

han faller i fördärvet, klagar han, ångrar sig och säger till mig: "Du är Mästaren, hjälp mig." Jag, som är 

oändlig kärlek och tålamod, tar upp honom, drar honom till mig, sätter honom på den bästa platsen vid 

mitt bord och säger till honom att han är "den förlorade sonen". Jag ordnar en fest, han är glad, och när 

alla ─ inte minst mästaren ─ tror att han har omvänt sig för alltid, faller han återigen i frestelse. Hur 

många gånger har jag inte sett många falla, resa sig och återvända till mig. Det är därför som tiden för 

min manifestation till er förlängdes till 1950, för att ta emot er för första, andra och tredje gången och 

äntligen lämna er starka i livet. 

13 Vilka nya stimuli och erfarenheter kan världen redan erbjuda dig? Vilka härliga överraskningar kan 

vetenskapen redan ha i beredskap för dig, eller vilka nya glädjeämnen borde kroppen ge dig? Vad kan du 

lära dig om lastens och syndens vägar? Om du längtar efter nya tillfredsställelser och önskar sanna 

glädjeämnen, om du längtar efter undervisning och frid, kom till min egendom, vandra på mina vägar, lär 

dig att så min säd, och du kommer att finna mer än vad du kan längta efter. 

14 Den som inte anser att detta verk är rent, perfekt och gränslöst gör det därför att han inte har 

skärpt sin blick för att känna igen sanningen, för att närma sig den sanna visdomens skattkammare. För 

han är mycket omogen och har inte tillåtit mig att fortfarande visa honom vad jag har att avslöja för 

honom. 

15 De tre sista åren av detta rally närmar sig. De kommer att representera de tre som jag predikade i 

under den andra epoken. 

16 Jag ska genomföra reformer ─ inte av min lag, utan av era gudstjänsthandlingar. Jag har väntat 

länge på att ni ska genomföra dem från er själva, men ni har inte tagit detta steg. 

Jag har meddelat er att jag lämnar er för 1950. Då kommer hjärnan hos mina röstbärare och 

andebegåvade att vara stängd för dessa manifestationer. Jag har berättat för er att dialogen från ande till 

ande då kommer att börja. Men vad gör de som inte förbereder sig? ─ De kommer att fortsätta att 

åberopa min gudomliga stråle, men den kommer inte längre att stiga ner, och då kommer de att tala med 

skenet av att jag fortfarande manifesterar mig själv genom deras sinnen. Deras siare kommer att vittna 

om att jag är närvarande där, och helarna kommer att bli hänryckta och säga att det är andevärlden som 

talar. Då kommer de att håna dem som lydde min vilja. De kommer att säga att Fadern har tagit bort 

denna nåd från dem, och det kommer att bli stor förvirring. 

17 Tänk efter: Om de gav sig ut som föregångare och budbärare till folken ─ vad skulle ni annars 

kunna göra? Du skulle finna fältet fullt av fel och bedrägeri. Det finns fortfarande tid för er att reflektera 

och förbereda er inför den tid då världen kommer att ifrågasätta er. För den kommer inte att nöja sig 

med att undersöka mitt ord, för den kommer alltid att finna det rent, utan den kommer att undersöka de 

frukter som det har burit bland detta folk. Därefter kommer dina medmänniskor att försöka undersöka 

ditt liv, dina handlingar och dina gudstjänsthandlingar för att hitta bekräftelse på min undervisning och 

mina uppenbarelser. 

Om ni kunde rädda er själva enbart genom kunskapen om mitt ord skulle mänskligheten ha räddat sig 

själv sedan Moses tid genom uppenbarelsen av lagen. Men efteråt måste Kristus, som hade blivit 

mästare, komma. Och även idag kommer jag i Anden för att tala till er outtröttligt och för att få er att 

förstå att det som kommer att rädda er och föra er till min högra hand är era gärningar av kärlek, 
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ödmjukhet och barmhärtighet. Minns ni inte mina apostlar från den tiden, som inte nöjde sig med att 

vittna med ord, utan som beseglade det med sina gärningar, med sina egna liv och med sitt blod? 

18 I dag vill jag bara att era hjärtans dörrar ska öppnas med medkänsla för er nästa, så att 

mänskligheten, tack vare mina nya lärjungars dygd, kan tacka Himlen för att detta verk inte bara är ännu 

en doktrin eller en ny teori, att det inte är en mänsklig fantasi, inte heller en produkt av ett förvirrat 

sinne, utan att det är en fortsättning på den väg som Gud sedan tidernas begynnelse har utstakat för 

mänskligheten, och med vilken Jesu tillkännagivanden och profetior uppfylls. Att det är samma Kristus 

som verkade under den andra epoken som nu talar till er. 

19 Medan världen förbereder sig för att tömma den bägare av lidande som kriget erbjuder, ger jag 

er honung så att ni kan vara som en god smak på jorden. Om det ljus som lyser i människans sinne får 

henne att utföra stora gärningar för mänsklighetens bästa, och det får människans liv att förändras och 

utvecklas ─ hur förändrar ljuset från Min Gudomliga Visdom människornas seder och bruk för att 

förbereda dem för det Andliga Livet? 

20 Det gudomliga ljuset, den visdom som lyser ner på dig från min Ande, som begränsar sig själv i 

enlighet med din förmåga, ger dig en inre upplysning som skingrar allt mörker. Tänk efter och du kommer 

att inse att innan du insåg denna sanning som du har idag, på grund av den tid du ägnade åt att lyssna till 

mitt ord, var allt i din livsvärld osäkert och du kunde inte föreställa dig att du skulle få upplysning om så 

många mysterier som ditt intellekt inte kunde förstå. 

21 Idag tar jag bort det mörkret från människans sinne, jag tränar människan på ett sådant sätt att 

hon inte längre kan tvivla på den sanning som hon bär inom sig själv. 

22 Så länge det finns tvivel och svagheter som försöker besegra er kommer det inte att finnas någon 

sann tro bland er. Tron känns, det är impulsen som får dig att förverkliga en idé utan rädsla för att 

misslyckas. Det är den andliga blicken som kan se sanningen, det slutliga målet på vägen. 

23 Låt tron slå rot i er, för det är inte alla som har den. När den tänds kommer den att kämpa mot de 

frestelser som väntar på dig. För att ni ska kunna förkasta ondskan måste ni vara noga med att hitta 

vapen för den i mitt ords betydelse. Men de som inte är säkra på Min närvaro och Min förbön bedömer 

vad de ser och hör utan att deras själ kan höja sig till Mig, för de behöver fortfarande den liturgiska 

prakten som smickrar sinnena och tror att de på detta sätt kommer att känna vad ni kallar inspiration 

eller själens upphöjelse. 

24 Jag lär dig att det inte längre är nödvändigt för din själ att röra hjärtat genom ljudet av 

musikaliska toner. Mina lärjungar i den andra tidsåldern höjde sig inåt tills de kände den andliga friden i 

det bortomliggande, och de hade bara himlavalvet ovanför sina huvuden. De var upplyfta eftersom de i 

sina hjärtan kände Mästarens klingande röst. 

25 I denna tid har det behagat mig att göra mig känd för er genom den mänskliga förmågan att 

förstå. På vilket bättre sätt skulle ni kunna förstå mig om inte på detta sätt, där jag använder ert eget 

sinne och språk? 

26 Genom den här undervisningen kommer du att nå upphöjning, för allting är utformat för att 

utvecklas. Förstå att allting har en enda princip: det godas kraft. Utveckla dina dygder inom den livscirkel 

du lever i. Ni har mitt ljus för att lägga grunden för att bygga morgondagens värld. 

27 Du har konkreta bevis på din andliga utveckling. I dag kan du inte längre tänka som du gjorde förr. 

Du är annorlunda än dina föräldrar och dina barn kommer att vara annorlunda än du. Du kan inte 

undvika detta, det är en högre makt som driver dig. I sanning säger jag er att ondskan inte kommer att 

segra, utan det kommer att bli dygd. Ty den som praktiserar välgörenhet kan inte vara självisk, den som 

känner kärlek kan inte hata, ljuset tillåter inte mörker. 

28 Jag vill att du ska vandra säkert på den väg jag visar dig, så att du kan lära dina barn att vandra på 

den. Dina råd bör alltid vara uppriktiga, så kommer Mitt Ord att nå hjärtat på den som behöver det i tid. 

29 Det kommer att finnas några som på grund av sin egen fördärvlighet kommer att kämpa mot sig 

själva, men de kommer att behöva mitt ljus för att inse sina fel och älska sin nästa som sin egen bror. 

30 Jag går framför er, människor, och tar bort alla hinder från er väg så att ni kan gå framåt. 
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31 Kom idag till festen, kära människor, där ni för en kort stund kan njuta av er Mästares närvaro. 

32 Kom och fyll ditt hjärta med min frid ─ den frid som finns i mig och som ni saknar så mycket på 

jorden. 

33 Det räcker för mig att några få hör mig, för i morgon kommer de att bära vittnesbördet vidare till 

sina medmänniskor. 

Jag vet att om jag skulle ringa till alla skulle de flesta inte komma eftersom de är upptagna med 

världens angelägenheter. De skulle förkasta mig och hindra människor av god vilja från att komma för att 

höra mig. 

34 Här, i avskildheten på dessa enkla platser där jag gör mig känd, får jag mitt frö att gro. Jag samlar 

de enkla sinnena i grupper, och när de är borta från det materialistiska livets brus, talar jag till dem om 

kärlek, om det eviga, om själen, om sanna mänskliga och andliga värden, vilket får dem att betrakta livet 

med hjälp av anden och inte med hjälp av sinnena. 

35 Dessa nykomlingar kallar jag för lärjungar, och de som aldrig har ägt något, som aldrig har 

uppmärksammats av sin granne, fylldes av tillfredsställelse när de såg att de kallades av mig och steg upp 

till ett nytt liv. De åkte med övertygelsen och glädjen att de kunde vara till nytta för sina grannar. För 

Herren har lagt sina uppenbarelser i dem och visat dem kärlekens väg. 

36 Vissa förkastar dem och hånar dem för att de kallar sig Jesu lärjungar. Men sannerligen säger jag 

er att även om de förvägras denna nåd kommer de att fortsätta att vara mina lärjungar. 

37 Människan tror att himlen är så långt borta och högt uppe att det är mycket svårt när jag gör mig 

känd bland dessa små barn, och det beror på att de bara har en vag uppfattning om vad "himlen" är och 

vad ordet "himmel" betyder. De vet inte att "himlen" för själen är det tillstånd av perfektion, renhet och 

ljus som varje själ måste uppnå, och inte en särskild plats i rymden. 

38 När själen höjer sig expanderar den mer och mer den värld eller det hem där den bor. När den 

når sin fulländning kommer den därför att behärska oändligheten, den kommer att kunna gå överallt, allt 

i den kommer att vara ljus, harmoni med Fadern och med allt. Detta kommer att vara hennes himmel, 

detta kommer att vara hennes himmelrike. 

Vad kan själen se mer än evig frid, visdom, lyckan att älska och bli älskad? 

39 Det är ungefär två tusen år sedan jag bodde bland människorna. För dagens människor har den 

tiden verkat så lång att de nu ser mina handlingars historia och minnet av mina ord genom fantasins 

glasögon, som om allt som omgav mig under den tiden hade varit övernaturligt. Men de måste veta att 

jorden och människorna på den tiden var lika naturliga som i dag. Om ni tror att endast de var värda att 

få ta del av min närvaro, så har ni fel. För jag har alltid bott i människans hjärta och uppenbarat mig för 

henne från tid till annan, antingen som människa som under den andra eran eller i andevärlden som 

idag. 

40 Det är nödvändigt att människan känner Mig så att hon får en klar uppfattning om sanningen. Ty 

den som känner sanningen kan inte avvika från lagens väg, eftersom han då kan höra sitt samvetes röst. 

41 Den som inte känner till sanningen är en blind man som inte kan hitta den sanna vägen. Han är en 

döv man som inte kan höra den inre rösten som kommer från Gud. Det är därför jag har kommit till 

världen igen, för att avslöja den sanning som har dolts för den och för att avslöja nya ljus för den som 

kommer att lyfta upp den från den sorgliga och eländiga situation som den lever i andligt hänseende. 

42 Jag kommer att veta hur jag ska väcka människans ädla strävan att höja sig upp till mig på 

godhetens väg. Jag kommer att avslöja för honom att den sanna himlen, det nya "förlovade landet", 

existerar och bevisa för honom att jag inte är avlägsen ─ helt enkelt därför att om jag var avlägsen från 

mänskligheten skulle människan inte existera överhuvudtaget. 

43 Lärjungar, bevara minnet av dessa ord i era hjärtan så att ni kan njuta av min lag i era 

meditationer och era betraktelser. 

44 Förstå att jag är kärlekens källa. Kom till mig och du kommer att få din längtan efter medkänsla 

och kärlek tillfredsställd. Se ljuset från min Ande som lyser upp varje sinne, och stig upp till ett 
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användbart och fruktbart liv. Förr kunde du inte ens styra dina egna steg, men idag leder du mängder av 

människor. 

45 Många gick mot avgrunden, men de hörde min röst och vände om, och idag kämpar de för att 

klättra upp på berget. Nu när ni är mina lärjungar säger jag er: Eftersom jag har bildat en gemenskap med 

er, tar jag emot er endast om ni kommer till mig förenade i en gemensam vilja. 

46 I denna gemenskap finns det mycket som inte förstås och många misstolkningar, därav 

splittringarna och skillnaderna. Jag säger er att det fortfarande finns tid att studera min undervisning för 

att korrigera dessa fel och utrota allt som har grott som en skadlig växt från de troendes hjärtan. De som 

är mest ansvariga för detta är de som var de första som fick sina order, för de har hört Me längst. Till dem 

som kom först säger jag: fyll era hjärtan med välgörenhet och se i dem som kom sist era små bröder och 

systrar. Låt ditt exempel, ditt liv och dina ord visa de många troende hur fulländat, stort och förträffligt 

Mitt verk är. 

47 Det är nödvändigt att kyrkoledarna anstränger sig för att studera mina läror och bud, att de vakar 

och ber för sina kyrkomedlemmar, så att folket kommer att lyssna på dem och lyda dem, och folket 

kommer att betrakta dem som profeter. 

48 Varje gång du hör Fadern tala till dig i en ton av rättvisa blir du skakad. Men efteråt tar din 

svaghet dig ner igen och du faller in i "öknens prövningar" som gör din själ stark. 

49 När kommer alla barn till detta folk att förena sig med er som är utspridda i nationerna idag? Det 

är hjärtan som bara väntar på nyheterna om den mängd människor som är på väg mot det "förlovade 

landet" med svårigheter, för att de ska ge sig iväg och ansluta sig till dem. Det kommer inte att vara 

nödvändigt för dem att förenas materiellt, för vägen finns i hjärtat och det "förlovade landet" finns i 

själens frid. 

50 Var och en kommer på sin plats att ta emot inspiration från sin Fader och tankar från sina bröder 

och systrar för att känna sig tröstad. Mitt nya "Israels folk" kommer att dyka upp i alla delar av jorden och 

lära ut läran om förandligande med sann uppriktighet. 

51 Hur kan ni tro, människor, att det faktum att ni träffas på olika mötesplatser skulle vara ett skäl 

för er att vara avlägsna från varandra? Endast okunnighet hindrar dig från att bli medveten om de andliga 

band som förenar alla Herrens barn. 

52 Låt din andes gåvor manifestera sig så att intuition och uppenbarelse vägleder dina steg och du 

inte profanerar eller besudlar de gåvor som jag har anförtrott dig. 

53 Den här tiden har gett din själ den gudomliga gåvan av en ny möjlighet att lyfta upp dig till din 

Fader. 

54 Han som kom som Messias, som vandrade på jorden och med sitt ord och sina gärningar visade 

människorna vägen till frälsning ─ det är han som i dag kommer i Anden och låter sin rättfärdighetens 

röst höras genom samvetet. 

55 Jag har kallat många att komma och delta i denna manifestation och höra detta ord. Men inte alla 

som kallats in har rusat. 

56 De skaror som följer mig är de som i sina själar kände en önskan att komma och njuta av det 

mäktiga trädets skugga och att som arv ta emot det frö som de sedan skulle bära ut till hela världen. De 

hörde Herrens röst och ville bli såare som han. Så småningom blir de lärjungar som vet att de i morgon 

kommer att lämna värmen i sin fars hem för att ge en gåva till alla som hungrar eller törstar efter kärlek, 

sanning eller rättvisa. 

57 Med kraft har jag låtit mitt ord bli känt, för att detta folk inte skall bli blygt för de lärda. För 

sannerligen säger jag er att många av de utnämnda lärda har gått vilse från sin egen lärdom. 

58 Verk, ord, bön ─ detta är det uppdrag som detta folk måste ge sina medmänniskor. Under den 

mest kärleksfulla moderns skyddande mantel måste den övervinna avstånd och lita på att den gudomliga 

barmhärtigheten inte kommer att skilja sig från den. 

59 Ofta talar ni om Marias existens och kärlek och ni kommer att upptäcka att hjärtan inte rörs av 

det. I andra fall kommer du att förkastas för att du förkunnar hennes namn och lär ut tro på henne. Men 
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var inte oroliga, kom ihåg att medan Jesus dog på korset, kände en kvinna som var fylld av smärta att hon 

var döende vid korsets fot. Det var Maria, modern, som kände all smärta i denna värld. Var denna skara 

åskådare uppmärksam på kvinnans närvaro? Nej, människor. Men tiden gick och hon, som man inte ens 

kände till namnet på, sågs mänskligt sett som Frälsarens mor och andligt sett som mänsklighetens mor. 

Ett altare restes i folkets hjärtan för den himmelska moderskärlek som gjorde sig synlig för världen 

genom Maria. 

60 Likt den som hämtar vatten från en brunn för att bevattna sina åkrar, kommer människor till 

manifestationen av mitt ord. Alla har ett antal människor, en familj eller ett samhälle, som ger dem 

andlig näring, och han vet att det är bara hos mig som han kan hitta det kristallklara vattnet som kan få 

hans fält att blomma och bära frukt. 

61 Mitt hjärta som Mästare tar emot de sändebud som kommer från avlägsna platser på uppdrag av 

en grupp människor med känslor. Genom dem sänder jag mitt budskap om fred och min undervisning om 

visdom till dessa hjärtan. 

62 Ni gör klokt i att söka mig i skötet på dem som har hört mig längst, för de har lärt sig mycket. Men 

glöm inte bort att det inte är nödvändigt att resa över materiella avstånd för att hitta mig, för jag finns 

överallt. Det enda avstånd ni behöver resa för att känna min närvaro är det som finns mellan er 

materialisering och era andliga varor. 

63 Återvänd i lugn och ro till ditt hem, ditt grannskap eller ditt samhälle. Men först ska ni klä er med 

iver, rättvisa och energi, så att ni kan föra in dem som tillhör er på den rätta vägen, så att ni inte tillåter 

någon att förnedra denna lära genom sina gärningar, så att ni kan föra in helande balsam i era hjärtan för 

att torka tårarna hos era medmänniskor som dag efter dag knackar på era dörrar i önskan om er 

barmhärtighet. Se till att min undervisning genom era verk framstår som vad den är: den sanna källan till 

kärlek, förlåtelse och frälsning. 

64 Fundera över ditt förflutna, fundera över din nutid och du kommer att komma fram till att du 

verkligen har skickats till den här jorden för att fullfölja detta uppdrag. Det är inte mänskliga ord som 

kommer att övertyga dig om denna sanning, utan de bevis som jag har skickat dig på din väg genom livet. 

Med övertygelse om sanningen i dessa läror bör ni ägna er åt att utföra ert uppdrag med all den iver och 

kärlek som ni är kapabla till. 

65 Mästaren säger till dig: Begränsa inte detta arbete till en vanemässig process, hur högljudd den 

än verkar för dig, och säg inte: "Herre, hur perfekt är inte ditt verk." För bortom det du ser finns det 

något högre som du kommer att nå i morgon. På så sätt kommer du att gå från en nivå till en annan i all 

evighet utan att någonsin få en glimt av gränserna för min visdom, eftersom den inte har några gränser. 

66 Stanna inte, men gå inte heller för fort. Mät dina steg och låt var och en vara säker på dem 

genom studier och meditation. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 192 
1 Var välkomna på denna minnesdag, då ni minns det ögonblick då mänskligheten först hörde Mitt 

Ord genom det mänskliga förståelseorganet. Åren har gått och jag ser att de andliga förmågorna hos dem 

som jag har använt mig av, liksom hos dem som har lyssnat till mig, har utvecklats. De är inte längre 

"barn" i andlig mening och inte heller okunniga inför manifestationen av gudomlighet. Genom den inre 

upphöjning de har uppnått har de uppnått Mästarens ljus som manifesterar sig bland mänskligheten för 

att fullända ditt andliga liv. 

2 Den okunskap om andliga sanningar som mänskligheten befann sig i avlägsnades av mitt ljus, och 

människan förstod att den Allsmäktiges kraft begränsade sig själv i en kärlekshandling för att göra sig 

hörd och kännbar genom sina barn. 

3 Sedan dess har en ny tidsålder börjat för människorna, som nu inte längre finner några hinder för 

att glädja och uppfriska själen genom den nåd som detta verk innehåller. 

4 Sedan dess har alla mina lärjungar blivit fria från den falska tron på evig fördömelse när de skulle 

dö i synd, eller på en evig lycka när döden skulle överraska dem fria från varje fläck. Du har vaknat upp 

och har förstått den utvecklingsväg som själen följer genom reinkarnationer tills den når fulländning för 

att leva i det andliga utan att behöva leva längre på jorden. Ni har förstått orsaken till gottgörelsen och 

innebörden av prövningarna. 

5 De syndare som kom till mig förstod att det inte finns någon evig fördömelse, och de gav sig iväg 

fulla av hopp och tro för att arbeta för själens bästa. 

6 En ny uppfattning om vad det andliga livet är formades i deras sinnen, och den som var död 

genom tron föddes på nytt till detta liv. Detta mirakel inträffade genom min förkunnelse med hjälp av det 

mänskliga intellektet. 

7 I början lät jag er behålla era religiösa seder och bruk eftersom era själar var genomsyrade av 

dem och era sinnen var vana vid dem. Men i den mån som min undervisning förde ljus in i era själar 

försvann dessa riter och tillbedjanden gradvis. Pådrivna av de mirakel som ni fick genom tron har ni 

lyckats upprepa det som Jesus sa till er i den andra epoken: tron gör mirakel. 

8 Det som jag gav er 1866 var en påminnelse om den lag som Moses redan hade gett er, och om 

Jesu ord, den "enfödde sonen", som lärde er under den andra tidsåldern. 

9 Det var nödvändigt för er att i denna tid påminnas om att lagen redan hade proklamerats under 

den första eran. 

10 Det finns inga gränser för hur du ska uppfylla min lag. I dag i en form, i morgon i en annan, måste 

du alltid sträva efter det goda för dina medmänniskor. Min lag är inte ett bud som tvingas fram med våld, 

den är en evig uppmaning till det goda. Jag kommer inte att tvinga på er godhet, jag kommer att ingjuta 

den i er och se till att ni känner den, så att ni när ni gör det kommer att känna att ni har uppfyllt Guds lag. 

11 Människan har alltid skapat sig en bild av Gud i sitt sinne, och utifrån den har hon sökt och dyrkat 

honom. Men eftersom det fanns fel i utövandet av trosuppfattningarna har Fadern valt ut budbärare och 

sändebud ─ män som är upplysta av min gudomlighet ─ som har korrigerat de felaktiga idéerna. Bland 

dem finns mina röstbärare som jag har förberett för att låta er höra mitt ljusord genom deras förmedling. 

Medan en del har lyssnat till de gudomliga budskapen med intresse, har andra, som insett att deras fast 

rotade seder och bruk har blivit motsatta, känt motvilja mot mina budbärares kallelse. 

12 Alla min gudomlighets budbärare har fått utstå hån, de har alla upplevt människornas grymhet 

och otacksamhet. Under varje epok har mina pionjärer predikat och gjort det som jag har anförtrott dem, 

alltid i harmoni med mänsklighetens andliga framsteg. 

13 Jag har alltid avslöjat min existens för er som universums skapare, och från början har jag fått er 

att förstå att det grundläggande villkoret för att leva i fred i denna värld är kärlek och barmhärtighet. Då 

upptäckte du att det finns något i ditt väsen som inte hör till kroppen. När denna aning tog form i ditt 

hjärta avslöjade den dig själens existens och övertygelsen om att det efter detta liv finns ett annat liv för 

själen: evigheten. 
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14 När Jesus bodde hos dig som människa gjorde han dig bekant med sin ständigt nya och evigt 

giltiga undervisning, som visade dig den väg du måste följa för att hitta den igen. Och i den tredje gången 

hörde ni mig igen, nu som den Helige Ande, genom människans intellekt. 

15 Varje gång jag har kommit till er har jag vänt er bort från dyrkan av falska gudar för att föra er till 

den sanna vägen. Den gudomliga Anden har verkligen sänkt sig ner över er och har visat världen att hans 

ord, som kärlekens frö, är det liv som föds, växer och fulländas. När Kristus avslutade sitt verk sade han: 

"Allt är fullbordat", det vill säga att uppgiften var slutförd. Han hade dock lovat att återvända till folket, 

för han hade fortfarande nya lärdomar i beredskap för dem. 

16 Och här är Mästaren med dig och avslöjar för dig den nya 

läror och minns de glömda, så att du alltid kan vara närvarande i din andliga själs plikter, som är att vara 

en sann avbild av Skaparen, både i Faderns ögon och i dina medmänniskors ögon. 

17 Efter min existens som Jesus bland människorna sände jag alltid dem som kom som "soldater" 

eller apostlar för att bekräfta mina läror genom sina verk och för att hindra mänskligheten från att 

förvränga mina läror. Men många "döva" och "blinda" som tolkade Mitt Ord ofullständigt blev splittrade 

och skapade på så sätt mångfalden av sekter. Men om människor är andligt splittrade ─ hur skulle de då 

kunna älska varandra enligt det högsta budet i min lag? 

Därför säger jag er att denna civilisation bara är en bluff eftersom människorna själva förstör den. Tills 

mänskligheten bygger en värld på grundval av Min lag om rättvisa och kärlek kommer den inte att kunna 

få den andens fred och ljus, vars dygder den skulle kunna skapa och forma en sann värld med 

uppåtgående utveckling, både på det andliga området och inom vetenskap och moral. 

18 Om ni redan kunde styra era liv i enlighet med ert samvetes befallningar skulle gudomligheten 

inte behöva göra sig hörd materiellt för att påminna er om era plikter. Om ni redan hade förstått att 

blodet från den perfekta människan, som var Jesus, utgjordes för att visa er vägen till er frälsning, skulle 

ni oavbrutet söka mig på den vägen, men det gör ni inte. Men jag älskar er och jag letar efter dem som 

har glömt mig för att förnya mitt löfte för dem och för att berätta för dem att himmelriket fortfarande 

väntar på dem. Jag för er inte en ny lära eller en ny lag, utan många nya uppenbarelser. Men allt som jag 

lär er ska få er att uppfylla det högsta budet som säger till er: "Älska varandra." 

19 Ju längre du lyssnar till min undervisning och lär dig av mig, desto mer kommer din ande att bli 

upplyst. Då är det förgäves att ni försöker lura er själva, för han som domare kommer att ställa er till 

svars. Förgäves kommer du att försöka rättfärdiga dina dåliga gärningar, för samvetet kommer 

oförsonligt att peka på dina fel tills du rättar till dem. Ni kommer själva att vara era domare. För jag 

dömer inte till fördömelse, och jag tilldelar er inte heller den plats som ni kommer att ha i andevärlden 

efter detta liv. Jag ger er bara möjlighet att själva utforma ljuset och freden för det kommande livet. På 

samma sätt visar jag er att det finns ett intimt förhållande mellan Gud och människan. Älska mig även om 

du inte kan föreställa dig hur jag är. Jag har ingen form, jag är helt enkelt kärlek, kraft, visdom, allt som 

existerar. Men om du inte kan förstå alla dessa egenskaper, se mig och föreställ dig mig genom Jesus. 

Och kom ihåg att han sa till er: "Den som känner Sonen känner Fadern." 

20 Om du älskar, om du känner dig uppmanad att vara barmhärtig, om du behöver förlåta, så 

presentera dig själv för Jesus. Känn honom, låt honom leva i ditt hjärta. Då kommer ni i sanning att vara 

"grannar" för er Fader, både i kärlek och i det faktum att ni andligt sett inte har någon form, eftersom ni 

är ljus. 

21 Älskat folk, jag ser er trötta och utmattade av bördan av era överträdelser. Du ber mig om en 

helande balsam som kommer att läka din själ och din kropp. Men jag säger er: Börja en kamp med er 

själva, utforska ert inre och lär känna er själva. Döm er själva i ert samvetes ljus så att ni vet varför ni lider 

just nu. På detta sätt, fylld av fasta föresatser att lyda min lag, kan du utrota ondskans frö och bli frisk. 

Ogräset ska ryckas upp med roten och kastas i elden. Det är inte människan som är det ogräs som växer 

på jorden, utan synden, okunnigheten, som har förökat sig och tränger in i hjärtan. Men mitt ord 

kommer att upplysa den mänskliga själen, mina inspirationer och uppenbarelser kommer att stoppa 
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ondskans framfart och förvandla människans hjärta till bördig mark, och på dessa fält kommer jag att så 

min säd tills den bär frukt i överflöd. 

22 Jag är läkaren som besöker de sjuka. När du är trött på att lida och du inte kan hitta en 

barmhärtig hand som kan bota dig, kom till mig, be och förenas med mig och jag kommer att ge dig den 

tröst du behöver. Jag kommer inte att fördöma ert förflutna, utan jag kommer att leda er på den väg som 

leder till att ni uppfyller lagen, och steg för steg kommer jag att förvandla er till människor av god vilja. 

23 Lova er själva att ändra er. Svär inte inför mig, för köttet är svagt och kan hugga dig i ryggen. 

24 När tiderna är dåliga, misströsta inte, hädiska inte. Stå emot stormarna, acceptera prövningarna 

och din själ kommer att rena sig själv och nå fulländning. 

25 Jag kommer att sätta stopp för människans strävan efter makt. Förstörelsen kommer att ha en 

gräns, och efter den dag som profeterna har talat om för er, när människans stolthet kommer att bli 

nedkastad, kommer jag att ge fred till varje varelse i enlighet med dess förtjänster, och en ny gryning 

kommer att lysa för denna värld. Vem kan genomskåda mina höga råd? Vem vågar förstöra det som jag 

har skapat i dig? Själen är okränkbar. Om de förstör kroppen kommer själen att finnas kvar, vars väsen är 

odödligt. Och anden kommer, likt en lag, att fortsätta att vägleda dess steg tills den når mig. 

26 Alla som böjer sig för den gudomliga domen kommer att finna den riktning som leder till 

fulländning. Jag har registrerat varje själs öde, dess början och slut finns i mig. Under hela resan väntar 

den stora gratulationer. Hon kommer att kämpa den ena striden efter den andra, men på alla sina vägar 

kommer hon att finna mig, och min kärlek kommer att göra henne stark. Fadern kommer inte att skilja 

sig från barnet, och när hon har återvänt till den gudomliga barmen kommer det att bli en fest i himlen 

och glädje i denna värld. Då kommer mästare och lärjunge att kunna mötas i enighet. 

27 Sannerligen säger jag er att det inte bara finns lärjungar i denna värld. Även i det hinsides tar 

själar emot min undervisning och hör samma ord som ni hör. Till och med de som är mästare i kraft av sin 

höjd och kunskap närmar sig för att höra den gudomlige mästarens ord. På samma sätt som det i er värld 

finns olika fysiska naturer beroende på den mognad av själen som var och en har, finns det i den andliga 

världen många steg på stegen mot fulländning. 

28 Precis som ni kommer för att höra mig för att lära er hur ni ska utföra ert uppdrag, gör 

ljusvarelserna sig också redo att höra mig för att tjäna sin Fader ännu bättre. Det är därför jag alltid är 

omgiven av en mängd änglar när jag talar till er. I den stunden förenas de med dig genom gudomliga 

kärleksband. 

29 I den "andliga dalen" tar man inte avstånd från varandra, ingen är utesluten. Det finns en stor 

attraktion och medkänsla mellan alla. Detta är vad det spiritualistiska samfundet i nationerna, kyrkorna 

och sekterna bör göra tills det uppnår brödraskap mellan människor. 

30 De nya lärjungarna kommer att få se profetiorna bli sanna som tillkännagav Kristi regeringstid i 

universum. 

31 Vet att de som bor i andra världar tjänar mig därifrån och tar emot mina order. De kommer till dig 

som hjälpare och följeslagare och avslöjar sin kraft och sitt ljus på din väg. De kommer att tala till dig med 

hjälp av profetians gåva. På samma sätt kommer de framtida generationerna, som kommer ett steg 

längre än ni, att ta emot ljuset från de stora andarna i sina sinnen. 

32 Inse genom allt som jag avslöjar för er att allt som händer i er värld inte är människornas verk. 

Förstå att upptäcka den andliga världens inflytande på ditt liv. 

33 Min undervisning har gett dig tillräckligt med kunskap för att bryta fanatismens och 

okunnighetens ögonbindlar ─ de ögonbindlar som hindrar dig från att se sanningen. 

34 Släpp loss din själ, inför vilken oändliga utrymmen öppnar sig. 

Tvinga henne inte att bara tro på de former som din fantasi skapar. Låt henne inspireras av min 

undervisning, göra upptäckter och se. Det är på det sättet som den kommer att uppnå visdom. Om du vill 

ha storhet i din själ, hjälp den att utvecklas, håll den inte tillbaka genom fanatism. Allt utvecklas, allt 

förändras och fulländas. Endast min lag är oföränderlig och orubblig eftersom den alltid har varit och är 

perfekt. Den är världens vägvisare, den är det gudomliga rådet, ljuset som inspirerar till godhet. 
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35 I morgon kommer du att tala under min inspiration, och tills dess tränger andevärlden in i 

mänsklighetens hjärta för att visa mänskligheten den väg som kommer att leda dem till fredens rike. 

36 Min vilja valde syndare, eftersom jag inte ville ha de rättfärdiga, eftersom de redan är frälsta. 

Men nu har min barmhärtighet valt dig. Visa era liv för era medmänniskor som en spegel, ett exempel 

och ett bevis på förnyelse. 

37 Jag känner till de strider som finns i din egen själ, ditt hjärtas svagheter, så att du ibland inte 

finner styrkan att segra i prövningarna. Då bönfaller du Mästaren och ber honom komma till din hjälp, då 

bekänner du inför honom att du inte är värdig mina gåvor och nåder. 

38 Det är därför jag har närmat mig er och sagt till er: Drick av mitt ords essens, för det är mitt eget 

blod som kommer att tvätta er rena och förlösa er. 

39 Själar blir hänryckta när de hör mig, hjärtan slår snabbare när de tar emot ljuset från mitt ord, 

läpparna börjar stamma de första uttrycken för förandligande. De är de nya lärjungarna som är födda för 

det sanna livet. 

40 Jag såg din elände och din fattigdom, men samtidigt en stor ödmjukhet och överlåtelse i din själ, 

och när det rätta ögonblicket kom kom jag och gav dig ditt arv. 

41 När folkmassorna började komma till de platser där Mitt Ord manifesteras såg jag bara 

föräldralösa hjärtan. Ni hörde sedan mitt ord, vars essens, likt en kraftfull helande balsam, utförde 

miraklet att återuppliva er till liv. 

42 Bara mitt ord, bara denna undervisning kan instruera dig att i din varelse söka efter din själs 

existens, dess förmågor, dess egenskaper och uppgifter. 

43 Nu när ni börjar lära känna er själva upplever ni lite efter lite en stor tillit till livet, en verklig och 

sann tro på mig, en frid som ni inte har känt tidigare. 

44 Tycker du inte att det är rätt för din själ att veta vilken väg den måste gå? Det är detta som jag 

ville när jag gav dig mina instruktioner. Kom ihåg att jag sade till er på den tiden: "Jag är vägen, den som 

går på den faller inte. 

45 Inte bara de som hör mig genom dessa röstbärares intellekt kommer att bli kloka. Nej, jag 

förbereder allting så att mitt ord, även efter att det inte längre kommer att bli känt genom dessa 

sändare, kommer att nå alla platser på jorden. För mitt budskap är avsett för alla folk som utgör 

mänskligheten. 

46 Människor som kom hit sjuka och botade er själva med mitt ords helande balsam: förstå att ni 

inte bara kom hit för att bli friska från den sjukdom som plågade er. Förstå att det verkliga syftet med 

mitt kall var att avslöja för er det andliga uppdrag som ni bör fullgöra gentemot era medmänniskor. 

47 Nöj dig inte med att glädja dig för att du har återfått din frid. Sträva också efter den glädje som 

barmhärtighetens gärningar ger din själ. Ditt vittnesbörd bör inte begränsas till att säga: "Mästaren har 

botat mig", utan du bör också göra detsamma för din nästa. För då kommer ni verkligen att göra mig 

rättvisa och för dem kommer ni att vittna om er Faders kärlek. 

48 Den som inte känner medlidande med de behövande, den som inte känner den främmande 

smärtan i sitt hjärta, har inte tagit det steg som man måste ta på min väg för att kunna kalla sig Kristi 

lärjunge. 

49 Jag har funnit er förhärdade, likgiltiga och själviska mot andra och jag har börjat hälla ut mina 

välgärningar på er, vilket gör ert hjärta kärleksfullt och väcker er medkänsla så att ni senare kan vända er 

till andra och glömma er själva. 

50 Idag vet världen inte att jag samlar ett folk vars röst en dag kommer att höras överallt. Jag ska 

sända ut de nya lärjungarna för att predika. Men detta kommer bara att ske när de är förberedda, när de 

kan möta striden och människor inte kan tysta dem eftersom de tidigare har gett dem slående bevis på 

Min sanning. 

51 Mänskligheten vet ingenting om de gåvor som jag för närvarande avslöjar för detta folk, vilka är 

de andliga gåvor som varje människa och varje själ besitter. När mina lärjungar har utvecklat dessa 
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förmågor och förberett sig kommer de att kunna ge ett fullständigt och sant vittnesbörd till sina 

medmänniskor. 

52 Detta folk måste fortfarande kämpa hårt för att få sin utrustning och sin förandligande. Den 

måste gå igenom många prövningar för att rena sig från de fläckar som fortfarande hänger kvar på den. 

Men mitt ord som jag har talat i dessa tider kommer att ske, precis som det som jag har uppenbarat för 

mänskligheten i gångna tider har skett, och ni kommer att se det andliga fröet spridas över alla jordens 

stigar, som en ostoppbar ström av kristallklart vatten ─ som renar, renar, sopar bort allt ont ─ som gör 

åkrarna bördiga och ger liv och sanning till alla länder. 

53 Vad betyder folkets styrka jämfört med min makt? Vad kan de materialistiska folkens motstånd 

göra mot andlighetens oändliga kraft? Ingenting! 

Jag har låtit människan gå till gränsen för sin maktbegär och till toppen av sin arrogans, så att hon 

själv kan upptäcka att den fria viljans gåva som hon har fått av Fadern är en sanning. Men när han har 

nått gränsen kommer han att öppna sina ögon för ljuset och kärleken och böja sig inför min närvaro, 

besegrad av den enda absoluta makten och den enda universella visdomen, som är er Guds. 

54 Kämpa och stå fast, människor, och sannerligen säger jag er att jag kommer att låta er få uppleva 

uppfyllandet av mitt ord. 

55 Känn, kära lärjungar, hur den gudomliga kärleken uppenbarar sig när ni ångrar era överträdelser. 

Min Ande bor då med glädje bland människorna. 

56 Med hjälp av det mänskliga intellektet har du 

Upplevde mig som en förstående och vänlig Fader som korrigerade dina brister med visdom och oändligt 

tålamod. 

57 Under den här tiden ska jag lämna dig med enkla ord som är den mest sublima representationen 

av vad förandligande är. Jag lär dig det mest praktiska sättet att utföra din uppgift, så att lärjungar i detta 

verk kan gå utan att snubbla längs den väg som från evighetens början har markerats av Min faderliga 

kärlek. 

58 Spiritualismen skapar inga nya lagar, den avslöjar bara hur man kan stiga uppåt utan att stanna 

upp och följa sin väg i enlighet med alla tiders lagar. 

59 Själen är ursprungligen ren, men när den har smittats av orenheter i världen måste den först rena 

sig själv tills den uppnår seger i den sak som anförtrotts den. 

60 Spiritualisten bör av övertygelse eliminera allt som han anser vara tillbakagång för honom. För 

mitt ord ska inte påtvingas av rädsla, utan det ska omvända och övertyga genom att göra sin sanning och 

sin kärlek påtaglig, precis som Kristi undervisning inte heller påtvingades under den andra eran. 

61 I dag säger Kristus, Mästaren, till er: Detta mirakel att bli förvandlad av mitt ord sker genom tro. 

62 Vem tvivlar på min närvaro vid denna tidpunkt? Vem kan begränsa de handlingsmöjligheter som 

gör att jag kan göra allt? Vem kan hindra Mästaren från att manifestera sig själv genom en mänsklig 

varelse som är hans mästerverk, skapad i Andens avbild och likhet? 

63 Använd innebörden av detta uttalande som ett vapen för att förklara dessa manifestationer för 

den icke-troende i morgon. 

64 Ni kommer att bli belägrade med frågor från de okunniga och sakens fiender. Men oroa dig inte, 

jag kommer att vara med dig. Dessförinnan ska jag låta er känna till vägarna, fallgroparna och farorna, så 

att ni, med kunskap om det goda och det onda, alltid kommer att kunna hitta den rätta vägen som för er 

tillbaka till ert ursprung, till Faderns barm som ni kom ifrån. 

65 Att människan bor på jorden är genom Faderns vilja, genom honom andas och lever hon. Och er 

Herre tog denna mänskliga form för att leva i världen och låta gott och ont komma nära honom och 

prövas i sin ödmjukhet. Eftersom jag har blivit människa av kärlek för att leva bland er ─ varför skulle jag 

då inte göra mig själv känd genom människans intellekt, som jag älskar så mycket och som jag söker för 

att hjälpa henne att finna frälsning? 
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66 Varje människa känner att hennes egen själ lever inom henne och ibland känner hon en längtan 

efter att en osynlig hand ska sträcka ut handen mot henne. När smärtan genomborrar hans hjärta vänder 

han blicken mot himlen i en längtan efter att få överlåta sig, och han ropar från djupet av sitt hjärta för 

att bli hörd. Hur kan han tänka sig att hans röst når Skaparen och att hans tålmodiga ansikte ses av 

honom? Hur kan han tänka sig att hans Herre känner honom? ─ Eftersom det finns förmågor i hans själ 

som gör honom gudomlig och gör att han känner Fadern, för att sedan kunna be honom när han inte 

finner det han önskar på jorden. Om du förstår min undervisning lite grann ─ varför inte tro att Gud kan 

göra sig känd genom människans egenskaper, eftersom hon är en del av Gud själv? 

67 Människan, hur materialistisk hon än är, kommer att känna en kraft som står över allting, och 

denna känsla eller insikt om min existens kommer att övertyga henne om att dessa manifestationer följer 

principen om sanning, rättvisa och kärlek. 

68 Det har förvisso varit nödvändigt att den person som är begåvad för denna tjänst har tillräcklig 

övertygelse för att utföra ett så känsligt uppdrag, och om han inte i tid har kunnat avstå från sina 

svagheter och tendenser till det materiella för att kunna ta emot min gudomliga stråle, har 

manifestationen inte haft den yttre glans som lyssnarna alltid har önskat, även om den gudomliga andens 

väsen och sanning alltid har varit närvarande bakom det språkliga uttryckets brister. 

69 Om du finner några skillnader i uttryck när du studerar mitt ord, låt inte detta distrahera dig, för 

det har ingen betydelse. Inspirationen når alla röstbärare och de ger den språklig form i enlighet med den 

perfektion som de har uppnått språkligt. 

70 Håll dig till innebörden, för det är den du ska ta med dig. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 193 
1 Din själ vill ta emot min undervisning och jag välkomnar den. 

2 Lärjungar, ni måste vara vakna, för människor kommer att börja undersöka mitt arbete, som vissa 

tror är baserat på jordiska vetenskaper. Då ska ni göra den känd som den andliga läran som kommer att 

förvandla världen. 

3 Det är inte så att jag är motståndare till vetenskapen, eftersom vetenskapen är kunskap, kunskap, 

ljus. Min undervisning står snarare över all mänsklig kunskap. I Mitt verk förklarar jag för er spiritualism, 

det vill säga kunskap om det andliga, om det gudomliga, kunskap om ett högre liv som ligger bortom 

materien. I själva verket välsignar jag den vetenskap som människor har utvecklat till förmån för 

mänskligheten. 

4 Nu är det dags att tala mycket om själen och om vetenskap. Vetenskapen är inte bara ett 

privilegium för dem som förbereder sig fysiskt för att känna den, för den är ett ljus som kommer från 

anden som tar emot det från Gud. 

5 Min gudomliga instruktion är en högre vetenskap som lär dig att fullända din själ. Jag har också 

gett dig hjärnan och hjärtat så att du kan kontrollera dina idéer och känslor. 

6 Den kunskap som jag ger er just nu har inga gränser, den är allomfattande, den är gränslös. I den 

hittar du den sanna kunskapen om det andliga livet och det materiella livet. 

7 Jag ser nu att du har förmågan att förstå min undervisning och att tränga in i dess hemligheter. 

Med hjälp av den materiella vetenskapen känner du till de lagar som styr hela skapelsen och att detta är 

kondenserat i din egen kropp. Och när ni har studerat mycket och blivit bekanta med de lagar som 

tidigare var ett mysterium för er, finner ni er själva vid trösklarna till det bortomliggande, där Faderns 

hjärta väntar på er och i varje ögonblick försöker kommunicera med er. Vad kan vara okänt för dig om du 

känner till min undervisning? 

8 Därför säger jag er att min enkla undervisning kommer att ge er den högre kunskap som kommer 

att hindra ert hjärta från att bli svagtmodigt i närvaro av de lärda i den här världen. 

9 För att avslöja innebörden av varje händelse i naturen eller i ditt liv behöver du inte ta till 

vetenskapsböcker för att konsultera dem. Det räcker med att du tränar din insikt och renar ditt hjärta så 

att inspirationen kan flöda från dina läppar. 

10 Om du, trots att du befinner dig inom mitt verk, känner dig underlägsen och avvisar den hjälp du 

kan få genom din bön, kommer du att kallas dum och okunnig. 

11 Förstå att när jag sa till er att jag skulle manifestera mig för er vid denna tid genom okunniga 

människors sinnen, ville jag klargöra för er att jag inte valde dem som ni kallar forskare eller filosofer för 

min manifestation. Men en hjärna som överför Min inspiration avslöjar ljus i själen, och ljus är visdom. 

12 Återigen säger jag till er: Kämpa, för så länge själen är på utvecklingens väg kommer den att 

utsättas för frestelser. Det är därför jag instruerar er och ger er styrka så att ni kan besegra era dåliga 

böjelser. Om din själ är stark kommer den att ge styrka åt sinnet och en fast vilja åt hjärtat för att 

övervinna köttets begär. Om människan saknar ljus utvecklas hennes själ inte. Då påverkar livets 

växlingar hans hjärta med kraft, och han är som en båt som kapsejsar mitt i stormen. 

13 När människan är andligt förberedd är det som om hon bar en oförstörbar rustning mot 

frestelsens frestelser. 

14 Jag har avslöjat dessa läror för er så att ni, när ni snubblar eller faller för ett ögonblick på vägen, 

kan känna igen er överträdelse och söka vägen till rättelse. 

15 Om du beter dig ödmjukt kommer din andliga rikedom att öka i det liv som väntar dig. Då 

kommer du att få frid, vilket kommer att ge dig den vackraste känslan i din tillvaro. I din själ kommer det 

att finnas en önskan att tjäna Fadern genom att vara en trogen väktare av det som han har skapat, 

genom att vara en tröst för den som lider och en frid för den som saknar sinnesfrid. 

16 Det är inte bara mitt ord som tillkännager min närvaro för dig i dessa stunder, det är din egen själ 

som känner mig djupt. 
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17 Jag välkomnar er. Här är kärnan i min 

Ord som ger näring åt ditt hjärta så att dess känslor är i harmoni med själen. Utan att känna till dina 

vetenskaper eller filosofier uppnår du visdom. Ni är siare och ni har gåvor som intuition och spådomar, 

genom vilka ni får min inspiration. 

18 Innan folket förenas i min lag kommer det att komma nyheter om krig. Mänskligheten kommer 

att renas och sedan kommer den Helige Andes rike att komma. 

19 Din uppgift är att tolka det ord som Mästaren gav dig genom människans sinne. Skapa inte 

doktriner som skiljer er från min gudomliga undervisning, för det är den universella undervisningen som 

kommer att förena er alla. 

20 Förstå att du har möjlighet att böja kroppens motsträvighet för att tillämpa mina lärdomar. 

ta med. Du ska göra gott genom att så kärlek och barmhärtighet, och på så sätt kommer du att ge din själ 

ljus och framsteg. 

21 Jag lämnar er som ansvariga för detta ord som ni har hört och som ni ska föra vidare med samma 

uppriktighet som ni tog emot det. 

22 Min ankomst i denna tid är en ny inbjudan till lagens väg, och hela betydelsen av detta ord 

sammanfattas i den levnadsregel som jag en gång lärde er: "Älska varandra". 

23 Vara överens med försöken. Inse att ni inte är ett arvlöst folk, utan det folk som på ett eller annat 

sätt alltid har åtnjutit mina förmåner. 

24 Maria, den kärleksfulla modern, ger er också sin moderliga kärlek genom den mänskliga förmågan 

att förstå och fyller er med glädjefyllt mod, så att ingen modlöshet får ta över er i ert liv. 

25 Välsignad är själen när den ser Faderns ansikte. Välsignade är ni som har uppnått tankefrihet och 

förkastat kultformer och dogmer för att söka mig. Min undervisning har upplyst din kunskapsförmåga, 

och nu vet du att gärningar, känslor och hjärtats renhet är det bästa sättet att dyrka Fadern och uppfylla 

hans lag. På så sätt når människan fram till en fullkomlig gemenskap med sin skapare, till en andlig 

gemenskap där barnet kan säga: "Fader, gör i mig din vilja" och Fadern kan svara: "Älska varandra som 

jag älskar er". Denna röst kommer att ljuda i andan hos alla som reser sig upp i sitt inre. Denna röst 

kommer att forma hjärtat och själen hos den som närmar sig mig. Denna samhörighet kommer att vara 

som en balsam för själen, som i detta liv renar och renar sig själv genom materien för att uppnå visdom 

och lära känna sin skapare. 

26 Det är därför jag har sagt till er att det ni lär er i den här världen kommer att tjäna er på den väg 

som leder själen till det eviga livet. Om du fullgör din uppgift i detta liv och använder dig av dess 

lärdomar kommer du när du lämnar kroppen att likna doften som utgår från blommorna, för du kommer 

att ingjuta godhet i hjärtan. 

27 Känn din Herre i din själ och känn den högsta glädjen i att bo i honom. För Jehova, Skaparen, är i 

allt, och denna glädje kommer att öka inom er i ljuset av det faktum att jag har kommit tillbaka och 

manifesterat mig själv genom det mänskliga sinnet för att fortsätta att ge er mina läror. Förena din glädje 

med den som flödar från min andliga värld. Dessa varelser berättar i sitt budskap för er att deras värld, 

även om den är oändligt mycket större än er, bara är en atom av den fullkomliga världen. 

28 De timmar du tillbringar med mig har du inte slösat bort, de är ljus för din själ, för den är upplyst 

av Mästarens visdom. När en röst från djupet av din varelse stiger upp och säger: "Mästare, jag tror på 

dig, för genom ditt ord ger du vår ande inte bara visdom, utan också styrka och hopp att uthärda detta 

livs lidanden" ─ då har din ande verkligen talat. 

29 Idag lär ni er att tala med mig och att mätta er med den andliga innebörden av min undervisning. 

30 I denna tid, som är nådens sista tid, uppmanar jag er att lyda mina bud. Jag lämnar efter mig mitt 

arv av kärlek genom vilket människor kommer att förena sig med varandra och alla kommer att förena 

sig med Herren. 

31 Ert hjärta säger till Mig: "Mästare, efter 1950, vem ska vi då hålla oss till?" Jag svarar dig: Till mitt 

ord, som jag lämnar till er som ett testamente och som kommer att tryckas. 
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32 Ni kommer fortfarande att stanna kvar på jorden under en kort tid för att utföra mina order, och 

när jag meddelar er min förestående avresa kommer jag att säga till er, som jag gjorde till apostlarna på 

den tiden: "Dit jag är på väg kan ni inte gå nu. Men tiden kommer att komma när du kommer att gå dit 

jag går nu." 

33 För att hjälpa dig att stiga upp, kommer mina tröstande ord ner till dig. Var och en av dem är en 

ljusstråle som lyser upp ert sinne så att det kan förstå känslor och idéer som är värdiga er Fader och er 

själva. 

34 Spiritualisten känns igen på sina ord, som är enkla och enkla i sitt uttryck men djupa i sin 

innebörd. 

35 Spiritualisten söker inte sitt eget bästa, utan vet hur man ger sig själv helt och hållet till andra. 

Den här lärjungen kommer att fylla ett tomrum i människors hjärtan. Han kommer att hjälpa sina 

medmänniskor att fullända sin uppfattning om Gud. I själva verket är det lätt att tjäna och leva i harmoni 

med andra. 

36 Apostlarna i denna lära kommer att få världen att förstå att det inte är nödvändigt att erbjuda 

mig mötesplatser eller kyrkor fulla av lyx för att försona mig på grund av de brott de har begått mot 

Fadern eller sina medmänniskor. 

37 När människan vet att hon är mer ande än materia, kommer hon att erbjuda sin Herre 

blommorna från den eviga delen av sitt väsen: sin ande och själ. 

38 Motsatta krafter kommer att motsätta sig andlighetens utveckling. Vissa vill nämligen inte att det 

som man har trott på och praktiserat och som har varit rådande i århundraden ska falla ner. 

39 Min gudomliga undervisning tvingar sig inte på någon, inte heller inger den rädsla hos någon. Den 

kommer försiktigt att tränga in i själarna genom sin övertalningsförmåga, genom sin sanningsenlighet, 

genom sin rättvisa. 

40 Över hela världen letar människor efter orsaken till vad de kallar fenomen och vad som är de 

manifestationer som är inneboende i utvecklingen av allting i skapelsen. 

41 Mänskligheten har lärt sig mycket, och skillnaden mellan den mänsklighet som bor på jorden idag 

och den som bodde förr i tiden är stor. Även andligt kommer ni att göra stora framsteg som kommer att 

förvåna er när ni jämför med den andliga tillbakagång som ni lever i idag. 

42 Var beredd på stridens tid. Stärk din tro och förbered din själ för att möta dem som kommer att 

kämpa mot dig. Mitt ord finns fortfarande hos er för att ge er de sista impulserna och de sista 

instruktionerna. 

43 Jag vill att du ska vara djupt övertygad och orubblig om att följa mig till slutet. Ditt hjärta säger till 

mig: "Tvivlar du på oss, Mästare?" Men jag säger er: Har du inte många gånger lovat att följa mig, och i 

ett ögonblick av prövning har tvivel kommit till dig? 

44 Jag ställer inga villkor för er och kräver inte heller några offer av er. Jag vill bara att ni ska veta att 

det goda ni gör för er nästa är en välgörenhet ni gör för er själva. 

45 Ge vidare mina läror och gör allt möjligt gott utan att be om pengar. Lura inte någon. Om dina 

handlingar fortfarande saknar renhet är det dags att ändra dig. Lita på mig, på din Mästare. 

46 Ibland ber ni om min styrka för att kunna tjäna era medmänniskor, eftersom ni vet att ni också är 

fattiga i världen. Eländet skrämmer dig och ditt hjärta är förtvivlat. Vid sådana tillfällen litar du inte på 

mig. 

47 När lidandet omsluter dig ber du om att det ska lämna dig omedelbart eftersom det verkar 

outhärdligt för dig. Anledningen till detta är att det inte finns någon perfektion i dig eftersom din själ 

saknar utveckling. Du tror att du inte förtjänar denna rening, du kommer inte till insikt om att smärtan 

ofta bara är en läxa, så att du efteråt bättre kan förstå den som lider. 

48 Utnyttja er existens på jorden till fullo, lid med kärlek, upphöjdhet och tålamod, så att ni renar er 

från era fläckar här. När smärtan går över och friden återvänder till ditt hjärta, gläd dig över den och håll 

fast vid den. Även genom ditt sätt att lida måste du vara ett exempel och en undervisning. Jag vill inte att 
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spiritualister ska dömas som vältaliga i sina ord och förkastliga i sina handlingar. Du bör alltid bekräfta din 

tro och dina ord med lovvärda gärningar. 

49 Glöm inte att när du ber om min hjälp har jag redan gått före dig för att bana din väg. 

50 Agera i enlighet med ditt samvete så att du kan stå till svars för dina handlingar när du ska dömas. 

Du behöver inte förvänta dig något straff från mig, min rättvisa har aldrig straffat. Då skulle min kärlek 

inte ha någon makt. Var och en är sin egen domare, och hur många gånger har jag inte behövt rädda er 

från er själva. För ni bär fienden inom er, som är ondska, själviskhet och fåfänga. 

51 På grund av allt detta kommer du att förstå att ett liv inte är tillräckligt för att själen ska kunna 

rena sig själv. 

52 Tiden kommer att komma då du kan bli lärare. Då kommer jag att vara med dig och hjälpa dig i de 

svåra stunderna. 

53 I era hjärtan säger ni till mig: "Fader, var välsignad eftersom du har kommit till oss när vi inte 

kunde komma till dig." 

54 Den människa genom vilken jag manifesterar mig försvinner inför dina ögon, och endast min 

gudomliga essens finns kvar, som din själ absorberar under den korta tid som min manifestation pågår. 

55 Ni vet mycket väl att dessa mänskliga kroppar inte har något gudomligt över sig, att de bara är 

verktyg för att överföra mitt budskap. Det är därför du låter din själ fly frivilligt, långt från allt fysiskt 

inflytande, för att njuta av min närvaro. 

56 Ofta talar jag till er om det sanna uppdraget som röstbäraren utför, så att ni kan veta i vilken grad 

han fulländar sitt ord, vilka är gränserna för hans förmåga att förmedla. Då kan du bedöma var och en av 

mina manifestationer rättvist, med full kunskap om vad du måste tillskriva mig ─ såsom visdom och 

andlig mening ─ och vad du måste tillskriva röstbäraren, vilket är hans goda förberedelser. På så sätt kan 

ni inte hamna i fel genom att tillskriva mig bristerna hos dem genom vilka jag manifesterar mig, eller 

tvärtom, genom att tillskriva röstbäraren den visdom och fullhet som min Ande överförde med hans 

hjälp. 

57 Jag kommer därför att tala till er ofta, eftersom ni riskerar att bli fanatiska om den yttre formen 

av detta Ord ─ en form som röstbäraren är ansvarig för, eftersom han är instrumentet för Min 

manifestation. 

58 Om ni inte tänker på allt detta i tid kommer er benägenhet för alla yttre handlingar av dyrkan att 

bli så stor att ni inte kommer att kunna frigöra er från er utåtriktade attityd när prövningens ögonblick 

kommer. Vad är detta ögonblick av prövning som jag talar om? Det är den dagen då jag kommer att ge er 

mitt sista ord genom en röstbärare. 

59 Jag har inte hållit datumet hemligt för att ni alla ska vara förberedda för den dagen. 

60 Denna nation är stor och har många grenar. Ändå finns det ingen församling där min vilja att 

avsluta min förkunnelse 1950 inte har uttryckts. 

61 Ni vet alla att den här manifestationen inte kommer att vara för evigt, att jag lät människorna 

veta från de första dagarna av min manifestation att jag bara skulle manifestera mig för människor i den 

här formen under en viss tid. 

62 En annan uppenbarelse som jag har gett i alla kyrkor där mitt ord har klingat är den där jag 

berättade för er att ni är förutbestämda att i framtiden gå in i gemenskap med mig från ande till ande, 

det vill säga utan förmedling genom människor, symboler eller yttre former av tillbedjan. 

63 Både i den möteslokal som kan ta emot stora folkmassor och på den ödmjuka plats där bara 

några få lärjungar samlas ─ både i de stora städerna, i provinserna och i de små byarna ─ har kärnan i mitt 

verk uppenbarats. Du kan tryggt ta steget mot förandligande. Jag har stärkt er i var och en av mina läror 

så att när den avgörande timmen kommer för er att bevisa er lydnad, ödmjukhet och kärlek till Mästaren, 

kommer ni att veta hur ni ska följa honom, genom att offra er själva när det är nödvändigt och ge avkall 

på det som länge har varit er drivkraft, i full vetskap om att detta avkall för hela folket innebär ett stort 

steg framåt på vägen mot förandligande. 
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64 Om ni inte lyssnar på dessa förberedande indikationer kommer det att bli ett mycket smärtsamt 

uppvaknande för dem som för närvarande inte ger dem den betydelse de har. Detta uppvaknande kan 

ske dagen för min avresa eller dagen efter, men i båda fallen kommer det att bli smärtsamt. 

65 Jag vill bespara er de prövningar som en olydnad, en felaktig tolkning eller en dårskap kan leda 

till. Men om någon, efter allt det som jag har undervisat er i och varnat er för, anser sig vara starkare än 

jag, klokare och mer berättigad än jag när det gäller att ge order, och medvetet inte lyder det som jag har 

beordrat, då kommer han att ha avkunnat och bekräftat sin dom, vars storlek kommer att motsvara 

omfattningen av hans överträdelse. 

66 Där mitt ord har blommat ut mest kommer det att finnas det största ansvaret. Det var nämligen 

där som min undervisning lyste starkast och mitt arbete bäst kom till uttryck. Från dessa platser måste 

därför det bästa exemplet för de andra, för de obetydliga, komma ut, så att alla kan göra min vilja. 

67 Medan vissa kommer från avlägsna platser, kommer andra från närliggande länder, alla längtar 

de efter detta ord som fyller era hjärtan med frid. Fråga inte mänskligheten om det är sant att jag har 

gett mig till känna i denna tid. Vad skulle de kunna säga till er som inte känner till min ankomst och mina 

nya uppenbarelser? Mitt ord finns i botten av era hjärtan, och inom er själva kommer ni att finna dess 

innebörd. 

68 Jag har kallat dig, jag har utvalt dig. Det var inte order från människor, det var Min vilja som förde 

er till dessa ödmjuka platser där ni hör Mitt Ord. För länge sedan kallade jag er att lyssna till min 

undervisning, för denna manifestation kommer snart att ta slut. En del kom tidigt och blev uppfriskade 

under en lång tid, andra kom sent, men de kommer att veta hur de ska använda undervisningen. 

69 Det var ingen slump att du hamnade på den här vägen. Ni är Guds folk från förr, i dag och för 

evigt, det folk som fick kläder som jag kunde känna igen er på. Jag, som är Fadern som vakar över det 

älskade barnets dagar och nätter, har kommit till er för att kalla er ännu en gång och för att avslöja för er 

att ni andligt sett är desamma som de som i gångna tider visades livets och sanningens väg. 

70 Det här livet på jorden är en annan möjlighet som du har fått för att du ska kunna använda den 

och lyda mina lagar och bud. Tiderna har gått, idag har jag kommit för att kalla er genom röstbärare som 

förberetts av min gudomlighet. 

71 Elia gjorde sig andligt känd genom de intellektuella organ som jag senare använde, och genom 

dessa medlare har ni fått tolkningen av de tidigare uppenbarelserna. Genom de första röstbärarnas 

intellekt utbildades de som var tvungna att följa dem på denna väg, de som senare förökade sig och 

gjorde min röst hörd i många regioner. Dessa har jag kallat röstbärare. 

72 I dag, när det bara är tre år kvar innan mitt ord tar slut, ber jag de hjärtan som förmedlar den 

Högstes rena inspiration, att de genom att rannsaka sina egna samveten inser att både deras arbete och 

mitt ord måste kulminera under denna sista korta tidsperiod. För detta är det nödvändigt att göra 

uppoffringar för att vara så mottagliga och förberedda som de aldrig tidigare har varit. 

73 Frestelser kommer att ligga på lur för dem, men de kommer inte att vara ensamma, för jag 

kommer att placera änglar och ljusandar till höger och vänster om dem för att vakta deras steg. 

74 Fram till idag har mänskligheten inte förstått hur man kan kontakta mig andligt och direkt. Det är 

därför jag alltid har skickat ljusvarelser genom vilka jag har talat till världen. Varför är ni nu förvånade, 

eftersom jag också har talat till mänskligheten genom Moses och profeterna? Många varelser i det 

bortomliggande ber mig om detta. Jag sänder dem för att inkarnera i världen för att hjälpa denna 

mänsklighet som håller på att gå under. Men jag har sagt till mänskligheten: Budbärarna finns redan på 

jorden, mina sändebud är redan utsedda och utspridda över hela världen. De är alla en del av mitt folk 

och måste bevisa sitt mod och sin upphöjdhet. 

75 Ni ska inte komma till mig med tomma händer eller med ett avtrubbat vetekorn, för då kommer 

ni inte att känna er värdiga att ens tänka på mig. 

76 Se på människorna på olika platser i världen och i olika samfund, hur de väntar på mitt ljus och 

hoppas att min röst ska tala till dem. Lyssna på deras vädjanden och böner, hör hur de ber om min 
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ankomst och säger till mig: "Fader, vi har länge väntat på dig och du har inte dykt upp. Vi har redan lidit 

mycket, men du, vår frälsare, har inte kommit till vår hjälp." 

77 Vakna upp ur er sömn, lärjungar, så att ni kan låta mänskligheten få kännedom om Mitt andliga 

verk. Då kommer jag att säga till dem som älskar mig: Vänta lite längre, för snart kommer ögonblicket då 

ni kommer att känna mig nära ert hjärta. 

78 Lärjungar, låt er uppmuntras av mitt ord, och om ni förtvivlar för en kort stund efter att ni länge 

har arbetat på karga fält, ska jag ge er en vila, och därefter ska ni med stort mod ge er iväg för att leva. 

Var glad och lev vaksamt. 

79 Se till att mänskligheten tror på min ankomst genom dina egna gärningar. Invig ditt hem till 

godhet, välgörenhet och kärlek, men inte bara för dem som bor där. Öppna dess dörrar och låt de 

behövande, de sjuka och de plågade komma in genom dem. Med samma barmhärtighet som jag tog 

emot er på dessa mötesplatser, tar ni också emot era medmänniskor i era hem. 

80 Studera mitt ord, utforska allt som jag har sagt till dig. Du behöver inte söka i jordens böcker för 

att få kunskap om andliga ting. Jag har varit din bok och min andliga värld en av dess sidor. Håll dig till 

dem. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 194 
1 Min kärlek är med dig. Kom till denna källa, livets vandrare, kom och drick, ni rädda hjärtan. 

Händer som sträcker ut sig till mig för att få hjälp, förmedlar mina förmåner. Vila här, alla ni, i skuggan av 

livets träd. 

2 Alla kommer inte gråtande. Till och med bland dessa skaror här finns det de som, förtjusta över 

de sista förmånerna som de fått, kommer och säger till mig i sina hjärtan: "Tack, Fader, din 

barmhärtighet mot oss är omätbar." 

3 Det är kärlekens eviga Ande som bor bland er ─ han som blev människa i en annan tid för att bo 

bland människorna och rädda dem från last, synd och mörker. 

4 Jag är densamma, tiden går inte förbi för mig, den är föremål för min vilja. Det är därför jag 

påminner dig om ditt förflutna och meddelar dig vad du kommer att vara i morgon. 

5 Jag påminner er om de ord som jag skrev i människornas hjärtan under den andra tidsåldern och 

om de blodiga märkena på Golgata med vilka jag markerade mina steg på jorden. 

6 I mitt ord finns den honung som kan söta din tillvaro och för alltid driva bort den bitterhet som 

alltid har varit den tråkiga smaken i ditt liv. 

7 Om ni tidigare inte förstod i vilket syfte jag anförtrodde er jorden, kommer ni nu att få kunskap 

om ert öde och er uppgift, så att ni inte längre kommer att fela. 

8 Övervinn din stagnation. Alla själars uppgift är att ständigt utvecklas, omvandlas och förnyas tills 

de når fulländning. 

9 Jag har meddelat er en ny era, en ny tid då ni ska skaka av er andliga tröghet och ta ytterligare ett 

steg på den väg som leder till bergets topp. Men det är inte bara mitt ord som förkunnar en ny tid och 

talar till er om utveckling och fulländning. Naturen, som omger dig, visar dig också detta på sitt språk, 

som du varken vill höra eller förstå. Även den förbereder sig för att ta ett steg mot perfektion. För ju mer 

tid som går, desto mer kommer dess livmoder att hysa mer högt utvecklade och mer perfekta varelser. 

Därför måste hemmet vara i harmoni med dem som kommer att bo i det. 

10 Har du inte lagt märke till ett tecken i naturens riken, i årstiderna, på himlavalvet, på jorden eller 

på haven? Är ni blinda så att ni inte ser de tecken som jag talar till er, eller döv så att ni inte hör deras 

rop? Känn till det och förkunna det för mänskligheten, precis som de gamla profeterna gjorde. För snart 

kommer er planet att skakas på alla områden. Som ett träd som piskas av en storm skakas jorden, och på 

trädets grenar kommer endast de blad som har liv att finnas kvar, för de vissna kommer att kastas bort 

och föras bort av virvelvinden. 

11 Dessa dagar kommer att bli en prövning för alla människor, och endast genom bön och godhet 

kommer de att finna skydd och fred. 

12 Hur vackert skulle det inte vara om det på jorden uppstod ett folk som skulle vara som en 

frälsningsdörr, som skulle vara som en fyr i mörkret och fred mitt i förvirringen! Skulle det inte glädja er 

att vara sådana människor? Ordet som du tar emot innehåller och lär dig allt du behöver för att vara ett 

bålverk för mänskligheten i dess prövningstider. 

13 Min närvaro bland er och manifestationen av mitt ord har inte bara varit en tillfällighet. Allt detta 

har sin mening, och det är att ni har blivit kallade att höra rösten som öppnar den nya tiden, så att ni kan 

ge er iväg fulla av kärlek och tro för att sprida det budskap ni har fått. 

14 När denna undervisning i all sin uppriktighet och sanningsenlighet väl har blivit effektiv i världen 

kommer människor att sträva efter den som en törstig och trött vandrare genom öknen mot oasen. 

15 Ni kan ännu inte säga att denna instruktion redan har gjort sig påmind på jorden, för ni har varit 

nöjda med att ta emot mina gudomliga budskap. 

16 Innan detta folk ger sig iväg och bär det andliga fröet med allt det ljus och all den mening som jag 

har anförtrott er, kommer det först att gå igenom många förvirringar, begå misstag, motsägelser och 

vanhelgningar. 
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17 Det goda uppförandet, den sanna tillbedjan och det goda utförandet av uppgifter kommer endast 

att komma när lärjungarna i den tredje eran tolkar mitt ord rätt och vittnar om mina läror med sina verk. 

18 Andlighet har ännu inte fått genomslag bland detta folk eftersom de inte har lyckats frigöra sig 

från gamla traditioner och seder, och genom att knyta sina yttre handlingssätt och kultformer till min 

andliga undervisning hindrar de människor från att erkänna sanningshalten i detta arbete. 

19 I min skattkammare håller jag stora underverk och verk redo att utgjuta över världen genom 

detta folk så snart de är förberedda. 

20 Jag väntar på förandligandet av dessa skaror som jag har undervisat och inspirerat tillräckligt 

länge för att förbereda dem. Än idag ser jag inte den frukt jag förväntade mig. Var finns er harmoni och 

ert broderskap? Var finns lydnaden, ödmjukheten och välgörenheten utan egenintresse? 

21 Hur långt är inte detta folk från att kunna lära världen andlighet, och hur långt är det inte från att 

vara ett vittne som är värdigt mitt ord! 

22 Jag har berättat för er att det finns en törst och en hunger i själen hos mänskligheten, att endast 

en ren och tydlig undervisning som denna kan lindra dess vedermödor och rädda den. Men om detta ord 

och detta verk inte presenteras i all sin renhet ─ vilket frälsningsarbete kan de som undervisar det då 

utföra? Därför kommer jag, när min förkunnelse är över, att ge detta folk en tid för att meditera, be, 

andas och förbereda sig. När den ger sig iväg och blir en budbärare av Mitt Ord, kommer den därför att 

vara en lärjunge som är medveten om den uppgift han ska utföra, och hans vittnesbörd kommer att vara 

sant. 

23 Varje budskap som detta folk kommer att ge världen ska innehålla tröst. I den kommer människor 

att upptäcka den hemlighet som varje själ har inom sig, med dess rikedom av egenskaper och förmågor 

som hittills varit okända. I henne kommer människorna att finna den uppenbarelse som lär dem dialogen 

mellan ande och ande. 

24 Spiritualismens goda såddare kommer aldrig att utmärka sig genom något yttre eller materiellt. 

De kommer inte att ha någon uppsyn, inga märken eller något speciellt sätt att tala. Allt i deras sätt att 

agera kommer att vara enkelt och tydligt. Men om de utmärker sig genom något är det genom sin aktiva 

välgörenhet och sin förandligande verksamhet. 

25 Spiritualismens sanna förkunnare kommer inte att utmärka sig genom vältalighet, utan genom 

sina ords visdom och enkelhet, men framför allt genom sanningshalten i sina verk och rättfärdigheten i 

sina liv. 

26 Kom ihåg att jag inte behövde ett vackert yttre sätt att tala på jorden för att fånga massornas 

hjärtan, utan att jag visste hur jag skulle nå dem genom kärlek, sanning, helande kraft och visdom. Detta 

är det exempel som ni bör ta till er och följa enligt min vilja. 

27 Jag vill inte heller att ni begränsar er religiösa praktik till materiella gudstjänstlokaler, för då 

fängslar ni er själ och låter den inte sprida sina vingar för att erövra evigheten. 

28 Det altare som jag låter er fira på är ett liv utan begränsningar, bortom alla samfund, kyrkor och 

sekter, eftersom det är grundat på det andliga, det eviga, det gudomliga. 

29 Lärjungar: Även om många av er har nått hög ålder med hjärtan fulla av erfarenhet, har ni, när ni 

hör mitt ord vid denna tid och tar emot mina nya uppenbarelser, varit tvungna att bekänna att ni bara är 

små barn inför min visdom. 

30 Ni var tvungna att vara på jorden i början av den tredje tidsåldern och höra mig i denna form så 

att ni kunde bli trogna vittnen till Sanningens Ande, som kunde förklara min lära för världen. 

31 Denna tid, som av mig kallas det andliga ljusets tid, kommer i början att präglas av stor förvirring. 

Stora frågor, djupa tvivel, osäkerhet och själsliga strider kommer att uppstå i människan. Allt detta 

kommer att vara ett tecken på att människan håller på att vakna upp till andligt liv. 

32 Jag vill att alla mina lärjungar ska vara vakna och förberedda då, för det kommer att bli 

nödvändigt att det kommer att komma ett ord från deras läppar som kommer att avlägsna all okunnighet 

eller som kommer att lugna stormen. Ni kommer då att uppleva hur snabbt andens undervisning sprids, 
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för den kommer att kännas i varje hjärta och lindra smärtan som vatten lindrar törsten hos en törstig 

människa. 

33 Då kommer livet att förändras. Konfessioner, moral, vetenskap, filosofi, alla idéer kommer att 

genomgå en stor förändring, och människor som äntligen inser livets sanna mening kommer att försöka 

närma sig uppfyllandet av mina lagar om kärlek, rättvisa och barmhärtighet. 

34 Människan kommer så småningom att förstå att hennes rike inte heller är av denna värld, att 

hennes kropp eller mänskliga skal bara är det instrument genom vilket hennes själ uppfattar denna värld 

av prövningar och gottgörelse. Han kommer så småningom att lära sig att detta liv bara är en magnifik 

lektion, illustrerad med fantastiska figurer och bilder, så att lärjungarna, det vill säga alla människor, 

bättre kan förstå de lektioner som livet ger dem, genom vilka de, om de kan bedöma dem rätt, kommer 

att utveckla sina själar och förstå innebörden av den kamp som gör dem starka ─ smärtan som sliter, slit 

som förädlar, kunskapen som upplyser och kärleken som höjer. 

35 Om den här tillvaron var den enda ─ sannerligen, säger jag er, skulle jag ha tagit bort smärtan från 

den för länge sedan, för det skulle vara orättvist om ni hade kommit till världen bara för att dricka en 

bägare med lidande. Men de som lider och gråter i dag gör det för att de brukade njuta av utsvävningar. 

Men denna smärta kommer att rena dem och göra dem värdiga att stiga upp och njuta i renare form i 

Herrens hem. 

36 På den tiden undervisade jag människor för att de skulle lära sig att leva i världen med renhet och 

kärlek. I dag undervisar jag er för att ni ska lära er att leva i förandligande, för att ni ska förbereda er för 

att leva i morgon i den "andliga dalen" bland ljusvarelser. 

37 Mänskligheten: Endast kroppen är avsedd att upplösas efter att den har uppfyllt sin uppgift 

gentemot själen, att tjäna den som ett verktyg eller skal. Men den själ som fanns i den varelsen, ljuset i 

dess intelligens, förnuftet, viljan, känslorna, allt detta dör aldrig, kan inte dö, eftersom det är en del av 

den odödliga själen som gav liv åt den varelsen på jorden. 

38 Älskade barn, ni som vill vinna själar för er själva på de olika konfessionernas vägar, jag säger er 

att ni måste lära människor att tänka, att ni måste få dem att tänka, att ni måste hjälpa dem att dra 

korrekta slutsatser. Riten, formen, traditionen, det yttre kan inte längre tillfredsställa den nuvarande 

människans själ. Det är nödvändigt att ge honom ljus, mening, sanning, så att han kan känna sig trygg på 

sin väg, så att han inte tror att han är ensam i prövningens timmar. 

39 Jag ser människor av alla slag som, trots att de tror på mig, har en så svag tro och så förvirrad 

kunskap att de i livet liknar de skepp som seglar utan kompass, vandrare utan en ledstjärna som visar 

dem riktningen, eller får utan herde. 

40 Jag ger er dessa läror genom några av era bröder och systrar som jag har valt ut bland 

människorna för att använda mig av deras intellekt för att förmedla detta budskap till er. 

41 I dag börjar en gemenskap bildas kring detta ord. I städernas hörn, i fattigdomens avskildhet och i 

det enkla livets tystnad öppnar mötesrummen sina portar där jag låter min undervisning höras som 

Fader, domare och mästare. 

42 I framtiden kommer den likgiltighet med vilken många kommer att 

budskap kommer den likgiltighet med vilken många har hört nyheten om min nya närvaro bland 

människorna att vända sig till motsatsen. Och andras förakt för detta arbete kommer senare att bli ett 

intresse och få människor att söka efter vittnesmål, dokument och bevis som kan hjälpa dem att stärka 

sin tro. 

43 Jag kommer att se till att dessa hjärtan hittar spåren av mina fotsteg i denna tid, och när de står 

inför mig kommer jag att säga till dem: "Var välkomna, älskade människor, samlas inom er och lyssna till 

mitt ord". 

44 Kärlek är vad jag alltid har uppenbarat för er, och idag, i manifestationen genom mina utvaldas 

intellekt, kunde jag inte uppenbara mig själv på något annat sätt. 
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45 Dagens undervisning ger er en väg till att förstå den undervisning som jag gav er genom Jesus 

under den andra eran, så att ni vaksamt kan behålla dess essens i era hjärtan och utstråla den från 

honom närhelst det är nödvändigt. 

46 Detta ord kommer att kännas över hela världen, för allt är förberett för Min andliga dialog med 

alla människor, som de kommer att vittna om. 

47 Din själ har alltid sökt mig och jag har aldrig lämnat den ensam. Varhelst du har styrt dina steg har 

jag varit med dig, min kärlek har vakat över dina steg. 

48 I alla tider har jag besökt dig och sett att din själ kunde känna igen mig. Nu har själen till uppgift 

att hävda sig inför köttets svagheter för att få den att förstå vad som är den rätta vägen och vad som är 

dess uppgift i denna nådens tid. 

49 Jag har kallat er, jag har lärt er, och ni kommer att vara spridare av min undervisning, av detta ord 

som ni snart inte längre kommer att höra. Det ögonblick närmar sig då Kristus kommer att upphöra med 

att överföra sitt ord med hjälp av en mänsklig hjärna. Men din uppfattning kommer att vara tillräckligt 

tränad för att förstå mitt ord och din själ för att ta emot min inspiration. 

50 Jag talar till din ande, den atom som föddes av mig och som, eftersom den kom från mig, tillhör 

mig. Precis som jag då sa: "Mitt rike är inte av denna värld", så säger jag till er: Ert rike är inte heller på 

jorden. Den är bortom allt som dör, bortom allt som förändras och bortom din förståelse. 

51 Nu är det dags för varje själ att vakna upp och vakna upp till det sanna livet. Med detta vill jag 

inte att ni ska förstå att ni ska strunta i vad jag har gett er i den här världen. Så länge man uppehåller sig 

vid den måste man lyda dess lagar. Jag ber er bara att ägna en kort tid av dagen åt mig för att göra ett 

gott arbete för er syster, mänskligheten. 

52 Min välsignelse vare med er, för i er välsignar jag alla mina barn. 

53 Låt din själ vila på denna dag då alla kyrkor samlas. Precis som jag på den tiden valde ut mina 

lärjungar, men då jag också gav mitt ord till alla som ville höra det, så väljer jag i denna tid ut dem som 

ska följa mig idag. Men jag tillåter att mitt ord också hörs av de stora massorna av människor. Vägen är 

avsedd för alla, och det är mitt bröd också. Men alla kan inte komma samtidigt. Vissa kommer att göra 

det tidigare, andra senare. Men vänd aldrig blicken tillbaka. 

54 De som har byggt en helgedom i sitt hjärta är de som följer sin Mästare steg för steg. 

55 Det frö som jag ger er idag och lär er att odla kommer från er Faders hus. Den kommer att hitta 

lämplig odlingsmark i människornas hjärtan. Dessförinnan skall min rättfärdighet som en skära av det 

ogräs som täcker åkrarna, så att säden kan gro. Åkrarna kommer att bli produktiva igen, på dem kommer 

du att upptäcka mina spår som varken världen, människor, synder eller passioner har kunnat utplåna. 

Mina spår kommer att överleva tidsåldrarna och förbli färska i evigheten. 

56 Människor kommer att vakna upp ur sin djupa slöhet och genom att se inåt kommer de att 

upptäcka sitt andliga jag, och genom att höra sitt samvetes röst kommer de att upptäcka Mitt gudomliga 

spår genom vilket de kommer att komma till Mig i hast. Ni måste sprida min säd över världen, och när ni 

sedan kommer till mig för att ta emot er belöning, kom till er Fader, även om det bara är med ett ax, men 

det ska vara i gott skick. Även om ni inte har något med er, tar jag emot er, för jag är kärlek och 

barmhärtighet. Men kom ihåg att du senare måste ta upp det frö som du lämnar halvfärdigt för att 

slutföra ditt arbete. Vet du om ogräset inte kommer att ha täckt fälten igen och om skadedjur inte 

kommer att ha invaderat dem? 

57 Med detta vill jag säga till er att när ni känner min kallelse bör ni följa den omedelbart så att ni 

kan utnyttja den tid som jag har anförtrott er för att fullgöra er uppgift. Tänk på allt detta och ni kommer 

att inse att det är ni själva som både kan förtjäna en belöning i form av välbefinnande och fred och 

underteckna deras fördömande med deras rättigheter. 

58 Trots mitt ords jurisdiktion är det en kärleksfull Fader som talar till dig. Se hur min mantel breder 

ut sig för att täcka alla, utan hänsyn till era överträdelser. 

59 Studera mitt ord, det är ett ljus som lyser upp din själ så att den kan höra samvetets röst. Nu är 

det en tid av nåd då detta ljus tränger in i varje människa. 
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60 Jag är Kristus som vänder mig till er i kärlek så att ni kan visa mig mänsklighetens smärta. För det 

är ni som tror på denna manifestation. Jag säger till er: Jag ska bo i era hjärtan. 

61 Hur mycket människoblod har inte utgjutits på jorden under denna tid! Se mina barn i deras 

oerhörda smärta när de söker och anropar mig på olika sätt, medan en inre aning säger dem att tiden är 

inne för mina budbärare att närma sig nationerna och folket för att skapa fred. 

62 Varje religiöst samfund förväntar sig att miraklet med min återkomst skall bli verklighet i deras 

kult, inom ramen för deras trosbekännelse eller i deras gudstjänstformer. 

63 Men till er säger jag att ni tror på min ankomst, att ni vet hur ni ska kommunicera med mig och 

att ni är frälsta. Det är ni som är lämpliga för att föra ut detta kärleksbudskap till era medmänniskor. 

64 Se, folket finner ingen lösning på sina konflikter, varken i sina lagar eller i sina kyrkor, och de 

känner sig omgivna av en atmosfär av mörker. 

65 Smärtan har tillräckligt med kraft i sig själv för att stoppa dem i deras väg och få dem att höja sina 

ögon till mig för att höra min röst, precis som du stoppades på din väg så att du skulle öppna andens 

ögon och skåda mig på nytt. Men nu är det ni som har till uppgift att göra mitt ord känt för alla 

människor ─ både för den som har stigit upp genom sin begåvning och för den som har en liten 

utveckling. 

66 Endast i det första ögonblicket kommer den som hör de goda nyheterna att bli förvånad, för 

därefter kommer han att minnas att redan innan Messias kom i den andra tidsåldern hade hans ankomst 

förkunnats genom profeterna, precis som min ankomst förkunnades i denna tid. Jag har själv 

tillkännagivit det för er genom Jesu mun och meddelat er de tecken som skulle visa sig som bevis på min 

ankomst. 

67 Eftersom allting har hänt kommer människor att bli övertygade. Här är den heliga andens ljus 

som alltid har upplyst dig. För det gudomliga ljuset var, är och kommer alltid att vara. 

68 Återigen kommer min sanning att bekämpa den okunnighet som fanatism, avgudadyrkan och 

religiös entusiasm kommer ifrån. Fanatism är blind, avgudadyrkan är materialistisk och fanatikern är 

hycklande. 

69 Jag kommer att lysa upp avgrundens djup så att alla själar kan stiga upp rena och upplysta ur den. 

70 Aldrig i evigheten kommer själens utveckling att stoppas. För ni är alla underkastade 

fullkomlighetens lag. 

71 Om själen ibland inte går framåt på sin väg sker det genom kroppens inflytande. Då måste den ta 

igen den förlorade tiden genom att skynda på sina steg eller genom nya förkroppsliganden. Inse att när 

jag dömer dig är det av kärlek, men aldrig som ett straff. Älska alltid, så kommer du att få gå in i det eviga 

livet i fred. När döden väl kommer ska din själ inte bli orolig, för den kommer bara till kroppen, som 

sjunker ner i gravens mjuka famn. 

72 Gå i frid till det andliga hemmet i vetskap om att den heliga andens, sanningens andes, tidsålder 

är etablerad bland människorna. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 195 
1 Hör min undervisning, kära lärjungar. 

2 Genom röstbärarens inspiration kommer mitt ord fullt av lärdomar till er. Genom att höra den har 

du insett att den är aktiv kraft, balsam och förnyelse, och i dess väsen skymtar du själens liv. 

3 Tro inte att det räcker att din Mästare är omgiven av dig. Det finns något annat som du borde 

göra som verkligen skulle glädja honom, och det är att betala den skuld som du är skyldig honom och 

som du ännu inte har betalat. Det är en skuld som har tyngt er under alla de perioder som ni har levt på 

jorden. Detta är anledningen till att du känner en förebråelse i mitt ords smekning. I dess kärlek 

upptäcker du ett bud och i dess väsen en lag. 

4 Ditt sinne går ibland vilse och motsätter sig denna försoningsplikt, och det beror på att det bara 

är själen som kan erkänna skulden. Men om den låter sig dras ner av jordens tillfredsställelser kommer 

den att bli en andlig paria. 

5 Jag vill att mina lärjungar ska vara fasta i sin tro och övertygelse, att de inte tillhör dem som säger 

att de tror på mitt ord, som påstår att de följer mig, men när de känner hur ökensanden brinner under 

deras fötter, är de rädda för att fortsätta på sin väg, eftersom de känner att de lämnar bakom sig de 

rikedomar som finns i denna värld. Dessa är bara hycklare, de har ännu inte blivit lärjungar. 

6 Förvänta dig inte att den här vägen är full av rosor, utan snarare full av törnen. Det är samma väg 

som Jesus följde, det är den som leder till Golgata. 

7 Det är mitt ord som pekar dig i rätt riktning så att du inte snubblar. 

8 Detta är den tid då varje sinne och varje själ kommer att ta emot mitt ljus. Benämningar och 

doktriner kommer att få full klarhet, och du kommer att bli förvånad när du ser de steg mot 

förandligande som dina medmänniskor tar utan att ha hört detta ord. 

9 Be för freden i världen och inse att min barmhärtighet har räddat er från krig. 

10 Sannerligen säger jag er att trots er beundran och kärlek till mitt ord har ni inte gett det det värde 

som det har. Men morgondagens generationer kommer att komma och förundras över det och bli 

överväldigade av vördnad och respekt för de böcker som kommer att skrivas ner. 

11 Ni är de som jag hittade sovande i olika religiösa samfund, och även om de alla är vägar som leder 

till samma mål, ville jag än en gång visa er den kortaste vägen. 

12 Var eniga, kära barn, och lev i fred. 

13 Det ögonblick närmar sig alltmer när jag kommer att sluta ge er min undervisning, denna vackra 

lektion som ni så länge har fått genom den mänskliga intellektuella förmågan. Det var min vilja att ni 

skulle vara förberedda så att ingenting skulle överraska er, så att fienderna till mitt verk skulle finna en 

oövervinnelig styrka i tron hos mina vittnen, och ni skulle ha den absoluta förvissningen att ni inte är 

ensamma, att jag är nära alla mina barn. 

14 I dag strömmar en kraft ut ur ditt väsen som driver dig att arbeta. Det är samvetet som talar till 

dig inom dig. 

15 I den materiella världen är det lagens makt som styr ditt beteende. 

16 I det andliga är det min lag om allomfattande kärlek, och den manifesterar sig i luften du andas, i 

de världar som omger dig och i hela skapelsen. 

17 Allting vibrerar i denna lags rytm. När de lägre varelserna föds, växer upp och sjunker tillbaka in i 

naturens livmoder, sker detta för att de lever inom lagen utan att veta om det. 

18 Men varför avviker människan, trots att hon är utrustad med andens, samvetets, intelligensens 

och viljans ljus, så ofta från den väg som Min lag visar? Orsaken är att medan vissa glömmer Fadern, 

bildar andra sig en falsk uppfattning om mig och begränsar mig till en figur som människan har skapat 

och glömmer att jag är andlig essens och kraft och att allting är underkastat min vilja. 

När människan med goda avsikter försöker studera skapelsen, i vilken Guds kraft uppenbaras, iakttar 

hon också fröet och kastar sig in i det mysterium som det innehåller. Han ser den växa upp ur jorden som 
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en växt, han studerar de olika arterna, och även om deras egenskaper är olika, livnär de sig alla på samma 

bröst: jorden. 

19 Fröet är en symbol för liv, förökning, omvandling och utveckling. Men om man i en sådan liten sak 

kan betrakta en bild av Skaparen ─ hur mycket mer gäller detta då man betraktar människan, universum 

eller studerar själen? 

20 Inse att det inte finns någon särskild form i vilken du kan föreställa dig din Gud. Jag finns i allt, i 

den andliga och eviga såväl som i den materiella naturen. Jag är livet, rymden och ljuset. Jag är 

botemedlet mot allt ont som kan drabba människan. 

21 I det andliga finns det ett motgift för varje ondska som plågar själen, precis som människan i 

naturen finner botemedlet för sina fysiska sjukdomar med hjälp av vetenskapen. Om du funderar 

kommer du att upptäcka att Faderns oändliga fulländning uppenbaras i de olika världarna. 

Din fantasi och nyfikenhet går ibland längre än vad som gäller din värld och du undrar om det finns 

människor i andra världar och om de har ett liv och en utveckling som liknar den du har på jorden. 

Studera och praktisera min undervisning, och när tiden är inne kommer du att känna till hemligheten 

bakom stjärnornas liv. Det är upp till människan att riva slöjan genom sina egna förtjänster. Han har till 

uppgift att fortsätta sin utvecklingsväg så att hans ögon äntligen kan skåda det som motsvarar min vilja, 

och han kan lysa upp sina medmänniskors fantasi. Sannerligen säger jag er att det inte kommer att vara 

möjligt att stiga upp tills dess utan att drabbas av fall. Man måste stiga upp steg för steg. Annars kommer 

den mänskliga hjärnan att kämpa och inte kunna förstå någonting. 

22 Det är därför jag har låtit er utveckling gå långsamt framåt i rytmen av er utveckling. 

23 Genom de stora konflikterna får människan ljus och gör nya upptäckter för mänsklighetens 

utveckling. Men människan glömmer att alla hennes framsteg beror på något som är starkare än hon 

själv, och att hon i sitt sinne tar emot Skaparens ljus, som är visdom. Det är glädjande att se er växa i 

kunskap, men sannerligen säger jag er: Du bör vara mer intresserad av själen än av materien. Därför ger 

jag er nu en uppenbarelse som skapar i er en verklig uppfattning om varelserna, både andliga och 

mänskliga, och som i sin enkelhet innehåller den kunskap som öppnar vägen till ett bättre liv för er. 

24 Du kommer inte att se det livet med din jordiska kropps ögon. Men du kan meddela dessa läror 

till de människor som kommer att uppleva framtiden här. 

25 Nu ser ni bara krig och ropar att det är Guds straff, trots att jag har lärt er att Gud, som är Fader, 

inte straffar händelser för att de har orsakat dem själva. 

26 Vad har orsakat naturkrafternas raseri? Allt detta har orsakats av den bristande harmonin mellan 

människor och den natur som omger dem. 

27 Människan bör slutligen erkänna den utveckling som hennes själ är utsatt för för att känna av 

graden av framsteg eller tillbakagång och söka efter en handlingsväg för att uppnå verkliga framsteg. Han 

bör förstå att han inte får nöja sig med att leva enbart för sig själv och att han inte heller bör tänka på det 

jordiska livet. 

28 Då kommer han att vända sin blick i sin längtan mot min lag ─ den som jag har gett till 

mänskligheten sedan Moses, och genom att fråga på detta sätt kommer människorna att få kunskap om 

den lära som jag har uppenbarat för er i denna tid, och de kommer att förstå att den är allomfattande. 

29 Mina barn, förena er. Sprid den kunskap du får till din granne. Kom inte bara samman i dessa 

mötesrum, utan gå ut i det fria, ut på bergen, där ska jag göra mig känd bland er. 

30 Ni kallar denna tidsålder för ljusets tidsålder. Men jag säger er: Ni kommer att kalla det så, inte 

bara på grund av människornas upptäckter, utan för att den helige Andes ljus har strömmat in i varje 

sinnesorgan och på så sätt öppnat för mänskligheten den väg som leder till ett högre liv, det andliga livet. 

31 Mitt ord från denna tid kommer att tjäna till att utveckla själen och intellektet hos morgondagens 

man. Hur stor kommer inte förmågan att vara hos dem som förstår och känner igen. 

32 Därför kommer jag med mitt ljusord för att förbereda de kommande generationerna och för att 

tala om för er att även ni ska bereda vägen. 
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33 Studera denna undervisning, förverkliga den och du kommer att få frid i ditt hjärta, vältalighet på 

dina läppar och övertalningsförmåga i dina ord. 

34 Mästarens älskade lärjungar: Kom till mig. 

35 Jag har återigen kommit till er, jag har svarat på er kallelse, för jag ser er önskan att förbereda er. 

36 Mänskligheten har gjort dessa dagar till en tradition för att minnas dem som inte längre tillhör 

denna värld. Den mänskliga fantasin har försökt skapa sig en uppfattning om den plats där dessa varelser 

befinner sig och om det liv som omger dem. Och eftersom de önskar att de ska få evig frid tror de att de 

ser dem vid Faderns högra sida och åtnjuter hans nåd. De är långt ifrån verkligheten. Men ni som jag har 

avslöjat så många realiteter i det livet, även om ni inser att det bland människor finns olika uppfattningar 

om det andliga livet, var förenade i anden med alla och var nöjda med att veta att alla känner den andliga 

vibrationen. 

37 Tiden kommer att komma då du kommer att kunna öppna den bok som jag nu anförtror dig för 

dina medmänniskor, så att du kan föra denna kunskap vidare från hjärta till hjärta. 

38 Målet för varje själ är att gå in i gudomligheten efter rening och fulländning. Därför lyser jag upp 

din väg med ljus och ger din själ styrka så att du stiger upp steg för steg. Beroende på vilken 

utvecklingsnivå du har när du lämnar denna jord kommer du att bo i det andliga hem som du bor i det 

hinsides. Universum skapades nämligen som en stege till fullkomlighet för själen. 

39 När du har avslutat din uppgift här och inte behöver komma tillbaka, kommer din själ att bo i en 

annan värld från vilken den kommer att se och arbeta för mänsklighetens fred och framsteg. 

40 Steg för steg kommer du att gå in i den hemliga skattkammaren, och ju mer själen blir medveten 

om sig själv, desto större benägenhet till det goda kommer den att känna, och detta kommer att föra den 

ännu närmare gudomligheten. 

41 De varelser som vandrar i rymden och kämpar för att nå ljuset i en högre värld är de som behåller 

de olyckor och intryck som den jordiska kroppen och det jordiska livet lämnat i dem. De slits mellan de 

två krafter som lockar dem, den andliga och den materiella, eftersom de fortfarande känner en 

benägenhet och kärlek till denna världs tillfredsställelse. 

42 Vänd er till dessa varelser genom bön, för deras ljus och styrka räcker inte till för att bryta de 

kedjor som binder dem till det som de lämnade bakom sig. Be för dem. Men de som har övervunnit 

världen och döden behöver inte oroa sig. De tillhör helt olika världar, och varje erfarenhet som de har 

haft på sin livsresa omvandlas till ljus för att inspirera dig därifrån. De är dina advokater, dina 

skyddsänglar, de som arbetar för allas bästa. Kom ihåg dem och älska dem. 

43 I det andliga finns det också stora mängder varelser som inte vet vart de ska gå, inte heller vad de 

ska tänka eller göra. De är de som nyligen lämnat denna värld och som ännu inte känner att deras 

slumrande förmågor och krafter vaknar till liv. Be för dem, för att din andliga röst ska klinga i deras själar 

och väcka dem så att de kan finna den väg som Jesus redan har stakat ut för dem på jorden med sina ord 

och sitt blod på korset. 

44 Men medan dessa dagar är fyllda av sorg för världen eftersom den sörjer förlusten av älskade, 

kan det för den som känner till själens liv inte finnas någon sorg, utan det kan finnas glädje eftersom han 

vet att de som har lämnat den här världen har uppnått befrielse när de lämnade kroppen och har tagit 

ytterligare ett steg mot den frid som fulländning ger. 

45 Jag säger till er: Ha inte bråttom att komma in i den andliga världen för att ta de första stegen 

mot fulländning på denna väg. Du måste sträva efter denna fulländning redan i kroppen, från denna jord. 

Upptäck i ditt kroppsliga liv, i den här världen och i det liv som omger dig, trots all bitterhet och alla ödets 

slag, oändliga möjligheter att förvärva förtjänster för din själs utveckling. 

46 Den jordiska kroppen är bara själens tillfälliga klädesplagg, som den byter så ofta som krävs för 

sina erfarenheter, sin utveckling eller sina försoningsuppgifter. Den som ännu inte har förstått denna lag 

om gudomlig rättvisa är fortfarande en barnlärjunge. 



U 195 

128 

47 Ni skulle inte vara spiritister om ni tvivlade på lagen om reinkarnation, för detta är en 

grundläggande kunskap som jag avslöjar på nytt för många och som jag bekräftar för dem som hade en 

aning eller intuition om den. I denna lag finns ett skäl och en rättvisa som är klar som ljuset. 

48 Men den som tror på denna lära och vill förklara den bör lära ut att kroppen är själens hölje eller 

klädsel, att denna kropp bidrar till själens utveckling eftersom den ger den de nödvändiga medlen för att 

uttrycka och rena sig själv. Den inre kampen mellan själen och kroppen, mellan det goda och det onda, 

ger möjlighet att förvärva meriter. Köttets lidanden, de ouppfyllda önskningarna är en rening för själen, 

en annan erfarenhet som är bitter vid första anblicken, men som senare kommer att förvandlas till 

kunskap. Jag menar inte att smärta är nödvändig för att rena sig själv. Hur många varelser finns det inte i 

min barm som kärleken har renat utan att ha upplevt smärta! 

49 Men det är människans öde att lida, att klättra uppför berget under korsets börda tills hon når sin 

frälsning. Men bortse inte från den kropp genom vilken ni upplever så mycket lidande, utan älska den, för 

Guds kraft återspeglas också i den, även om den är en svag "varelse" som ni ändå är ansvariga för. 

Skydda den och vägled den fram till den dag då jag bestämmer mig för att kräva en redogörelse för den 

av dig. 

När jag säger till dig: "Älska din kropp", förstå då vad jag säger till dig. För jag vill inte väcka fåfänga 

eller själviskhet hos er. Men älska också din själ, som är den ädla och höga delen av ditt väsen och en del 

av din egen Fader. Jag älskar den, hur mycket den än må vara smutsig. För även när den är omgiven av 

mörker kommer den alltid att bära en gnista av min gudomlighet, som är Anden. Och trots allt kommer 

det alltid att finnas en renhet i den från det ögonblick då jag bor i vart och ett av mina barn. Men om 

detta ljus ignoreras kommer själen, i sin motsträvighet, att fortsätta att vara utan framsteg och fördröja 

sin ankomst till sin Skapares barm. 

50 Även om mina ord och mina verk verkar motsäga varandra finns det ingen sådan motsättning i 

dem. Jag har berättat för dig att Gud är renhet och perfektion och att din själ liknar gudomligheten. Men 

när själen är fallen, dragen ner av köttets böjelser, tvivlar den i sin stagnation i utvecklingen på sin likhet 

med Skaparen och betraktar sig själv som motbjudande eller oren, trots att Faderns nåd och närvaro inte 

skiljer sig från den. Dessa kan då bara inte längre kännas. 

51 Arbeta för din själs framtid. Varför då frukta döden? Men låt ingenting vara obehandlat, så att du 

senare inte behöver städa upp tidigare överträdelser eller betala skulder. 

52 Det går inte en dag utan att du har gjort ett gott arbete, så ska du arbeta för din själ. 

53 Var inte fatalister och bekräfta er själva i att ert öde är exakt det som Gud har placerat på er 

livsväg, och om ni lider är det för att det står så skrivet, och om ni njuter av livet är det för att det också 

står så skrivet. 

Jag har övertygat dig om att du måste skörda det du sår. Men lyssna noga, för ibland kommer du att 

skörda omedelbart, och i andra fall kommer du att gå in i en ny jordisk tillvaro för att skörda och skörda 

din sådd. Tänk noga på vad jag just har sagt till dig, och du kommer därmed att få bort många dåliga 

bedömningar om min rättvisa och många fel. 

54 Förstå mig och det ska inte finnas något tvivel i ditt hjärta. Inse att jag måste lära mänskligheten 

genom din förmedling. Men om ni skulle förklara er oförmögna att förklara så djupa mysterier för 

människor, kommer jag att förkunna mitt ord genom er mun. För dina läppars klumpighet får inte dölja 

storheten i mitt verk. 

55 Den själ som lär sig att förstå den väg den måste följa kommer inte längre att avvika från den. 

Den kan lämna den här världen och gå in i andra världar, men den gör det utan att någonsin avvika från 

den väg som samvetet anvisar den. Den oförberedda själen möter faror både i den här världen och i alla 

andra. Den kommer att sakna kunskap som är ljus, den kommer inte att kunna stiga upp, och då kommer 

dess förvirring att göra sitt ohälsosamma inflytande märkbart även hos människor. Till skillnad från dem 

som har kunnat stiga upp till det andliga och som genom sin egen upphöjning blir lärare i rymden och gör 

sitt hälsosamma inflytande känt hos sina bröder och systrar. 
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56 Ta dessa senare som förebild och sträva mot den värld där perfektion är idealet, för att älska och 

bättre lära känna den Evige från vilken ni har kommit och som ni aldrig kommer att lämna. 

57 Min nåd utstrålar till alla själar. Men medan vissa tar emot den, förkastar andra den. Den som 

törstar efter kärlek ska dricka från mig, som är en outtömlig ström som släcker denna törst. 

58 Den som har misslyckats ska rikta sin blick mot mig så att han kan skåda mitt ljus och låta sig 

ledas av det. Den som känner sig naken, låt honom täcka sig med min förlåtelse och min barmhärtighet. 

Låt den som tvivlar träna sitt förstånd, ty jag är Visdomen, och från henne skall jag uppenbara det för 

honom. Låt den som är drabbad närma sig mig, där han kan finna allt, och när han har druckit av denna 

kärleks bägare kommer tron att tändas i honom. 

59 Be för de lidandes värld, och du kommer att få dem att ta emot dem som är dömda till utseendet. 

60 Jag är "Ordet", jag är Ordet, lyssna på mig. 

61 I era hjärtan ställer ni tusen frågor till mig. Ni säger: "Herre, har vi inte lytt dina bud? Har vi inte 

gjort mänskligheten gott? Istället för att förstå dig, har vi då inte felat, och kommer vi möjligen att få 

andra att fela?" 

62 Nej, mina barn, jag är bland er för att korrigera er och för att förhindra att ni gör misstag med 

mina läror. När du är stark kommer du inte längre att tvivla. 

63 Andligt sett är ni inte längre små barn, för det här är inte första gången och inte heller den första 

åldern som ni har levt på jorden. Ljuset från det sjätte inseglet som lyser upp er just nu är inte det enda 

som har upplyst er existens. Ni är utvecklade själar, utvecklade på den långa utvecklingsvägen mot 

fulländning. Oroa er därför inte, utan gläd er hellre åt att Herren är bland er. För detta är ett tecken på 

att ni kan förstå och lyda honom. 

64 Under den första tidsåldern var Israels folk fängslat i Egypten, där avgudadyrkan och hedendom 

rådde. Jag lät mitt folk leva och föröka sig i dessa hedningars famn för att ge dem bevis på min existens 

och makt genom ett folk som trodde på Abrahams, Isaks och Jakobs osynliga Gud. 

65 När slaveriets lidanden och bitterhet nådde sin höjdpunkt lät jag från israeliternas barm 

framträda en man som var smord med min nåd, i vilken min inspiration lyste, och som jag befallde och 

talade till honom på följande sätt: "Gå till ditt folk och rädda dem, de är förtryckta av kedjor, 

förödmjukelser och svårigheter. Befria dem från Faraos ok, släpp dem fria och led dem genom öknen och 

välj den väg som leder till Kanaan. Jag vill nämligen att när detta folk kommer till det land som jag har 

lovat er ska de där ägna sig åt en dyrkan som är värdig min gudomlighet." Denne man var Moses. 

66 Hur räddade Moses ett folk från Faraos klor? Gav han sitt folk vapen i händerna? Nej, hans vapen 

var tron på sin allsmäktiga Gud. 

67 När Farao trotsade Moses önskemål, som var mina order, bevisade jag för hedningen att även om 

hans uppror och otro var stort, så var min dom och min makt större. Tio gånger var han olydig mot min 

röst, och tio gånger slog jag egyptiern med stora plågor som till slut mjukade upp tyrannens nacke och 

böjde hans hårda hjärta. 

68 Mose satte sitt folk i rörelse, gick ut i öknen och förde dem till Sinai bergets utlöpare, där han 

visste att han skulle få ett möte med sin Herre. Medan folket väntade på Moses återkomst, tog denne, 

upphöjd i bön till den Högste, emot lagens tavlor från Jehova, vilka skulle avgöra mänsklighetens öde. 

Den lydiga tjänaren tog emot den gudomliga uppenbarelsen i sin ande och var också beredd att lagstifta 

om alla frågor och alla handlingar i själva människolivet. 

Efter att ha lidit och kämpat i öknen under lång tid nådde folket sitt ödesmål: det "utlovade landet". 

Där byggde människorna sina hus, odlade sina åkrar och trädgårdar, grundade sina familjer och tillbad 

med rena hjärtan. Genom att fullgöra sina plikter mot världen och iaktta andens lagar skapade de en 

gudstjänst för att erbjuda honom som hade gett dem så många bevis på sin kärlek och barmhärtighet. 

Men den andliga gudstjänsten var fortfarande långt ifrån fulländad. Offren och donationerna var 

materiella, deras offer bestod av oskyldiga varelsers blod. Inte ens inom det mänskliga livet har man 

lyckats uppnå stor moral och rättvisa. Talons lag rådde, som sade: "Öga för öga och tand för tand". Och i 
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de fall då en kvinna blev ertappad med äktenskapsbrott fanns det en lag som dömde henne att stenas till 

döds av folket utanför staden. 

69 Varför tillät Fadern allt detta vid den tidpunkten? Människor tog de första andliga stegen vid den 

tiden. 

70 Tiden gick. Jag tog emot förstlingen av era åkrar, förstlingen av era skördar och blodet från era 

oskyldiga offer som ni offrade till mig på altaret. 

71 Traditionen hos detta folk var djupt rotad. Men vem skulle ha sagt till dem att allt detta måste 

förändras, att dessa lagar och dessa former av tillbedjan måste förändras? Det var inte Moses, inte heller 

profeterna, som fick dessa former och seder att förändras. Moses inledde bara vägen, profeterna 

predikade bara. Det var den utlovade Messias, den gudomliga mästaren, som väckte er ur er sömn, som 

utan att lyda ett enda av de bud i lagen som Moses fått, gjorde sig av med traditioner och former av 

dyrkan som inte längre var lämpliga för den tiden och invigde en ny tidsålder av ljus och visdom som 

skulle förändra mänsklighetens liv. 

72 Jag reformerade inte lagen, utan endast den praxis som härrörde från den. 

73 De andliga människornas barndom hade passerat och de gick in i vuxenlivet. Sedan gav jag er 

okänd mat att äta, och jag rev sönder slöjan av er okunnighet. Hela mitt ord var en lag som 

sammanfattades i en enda mening: 

"Älska varandra." 

74 Men jag tillkännagav och lovade er min återkomst i form av den Helige Ande. För på den tiden 

berättade jag inte allt för er, och av det som jag uppenbarade för er kunde ni inte förstå och tolka allt, 

och därför var det nödvändigt att Sanningens Ande skulle komma till er för att avslöja allt för er. 

75 År 1866 hördes min röst för första gången av det mänskliga sinnet, och en ny tid grydde för 

mänskligheten: den tredje tidsåldern. 

76 Från sin andliga barndom går människosjälen in i sin ungdom. Det kommer att dröja innan den 

når full mognad och dess frukter är perfekta. 

77 Kristi undervisning var andlig, men människan omgav den med riter och former för att få den 

inom räckhåll för själar med liten upphöjdhet. 

78 Ni har gått in i andens tid, de stora uppenbarelserna, då materialisering, bedrägeri och 

ofullkomlighet kommer att försvinna från varje kult, då varje människa med hjälp av sin ande kommer att 

känna igen sin Gud, som är alltigenom ande. På detta sätt kommer han att upptäcka formen för den 

perfekta gemenskapen. 

79 Från den dag då jag först uppenbarade mig i denna form har ni försökt förstå storheten i detta 

arbete, men ni känner fortfarande inte till dess djup eller dess syfte. 

80 Vem kan påstå att han har förstått den eller att han har insett den fullt ut? Ingen! Du är 

fortfarande långt ifrån fulländad. 

81 Min lag, mitt verk är Jakobs stege, som du ska klättra på steg för steg, steg för steg. Och ju högre 

du kommer upp, desto närmare kommer du din Fader. 

82 När år 1948 börjar, det första av de tre sista åren då jag kommer att vara bland er genom mitt 

ord, är det min vilja att ni modigt ger er iväg och agerar så som Mästaren har lärt er, så att ni i slutet, på 

dagen för min avresa, när ni vill ge en upplyftande och kärleksfull hyllning till Mästaren som har lärt er så 

länge, kommer att vara värdiga er Herre. 

83 Med tanke på dessa förberedelser kommer jag att sända ut en kallelse till världen, eftersom jag 

vet att ni då kommer att kunna vittna med ord och gärningar om att jag har varit med er och gjort mig 

känd och talat till er. 

84 Är du inte medveten om fallgroparna? Ser ni inte i er omgivning de mörka skuggor som för 

tillfället hindrar er från att se ljuset från den lampa som lyser upp er, det sjätte sigillets ljus? 

85 Bryt inte mot människans lagar. Laga de sjuka genom ordet, genom bön och genom vätskan. Låt 

ett nytt stadium av goda gärningar och förandligande gryda över dig. Vetenskapsmännen kommer inte 
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att kunna göra narr av dig, den mänskliga rättvisan kommer inte att fördöma dig och kyrkorna måste 

erkänna att du har andlig auktoritet. 

86 Ni har infört symboler i era gudstjänster. Men från dem skall ni skilja er, för denna form av 

tillbedjan tillhör det förflutna, medan tillbedjan av nuet och framtiden är en dialog mellan ande och 

ande. 

87 Tiden för mitt avsked från mitt återvändande bland människor närmar sig. Även om det skedde i 

tystnad kommer det senare att ge eko till jordens gränser, och sedan, när världen har blivit nyfiken, 

kommer den att söka efter de platser där det gudomliga ordet hördes, de "budbärare" som förmedlade 

det och de skrifter som har bevarats. 

Men när människorna kommer, hur kommer ni att ta emot dem? Visa inte att ni är splittrade eller att 

det råder oenighet bland er. Visa inte upp en familj som bråkar, ett äktenskap utan kärlek eller några 

respektlösa och olydiga barn. Ge ingen anledning till besvikelse på grund av din brist på uppfyllelse av 

andliga och materiella plikter. Vad skulle de tänka om de fann er utan andlig upphöjning, trots att ni 

kallar er för spirituella? Vad skulle de tycka om de såg att du hade fallit in i fanatism eller avgudadyrkan? 

88 Vet, folk, att tiden är nära när falska profeter, falska kristusar, nya kyrkor och nya tillbedjare 

uppstår. 

Vakta och be därför. 

89 Lyd alla Faderns befallningar och inse att hans dom är mycket nära dig. Detta är varken ett hot 

eller ett fördömande, det är bara en antydan. Kom ihåg att min bedömning är perfekt och kärleksfull. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 196 
1 Här är Fadern som kommer för att uppenbara sig för det folk som alltid har åkallat sin Guds namn 

och sagt att de älskar honom. Jag ser att du gråter. Många tårar rinner nerför dina kinder, men inte av 

kärlek till min gudomlighet, utan av smärta, för ditt liv är fullt av bitterhet. Det är inte ett kors som du 

bär, det är en tung börda som du inte längre kan bära. Orsaken är att ni har glömt undervisningen, ni har 

stängt boken och tagit avstånd från de bud som den innehåller. 

2 O folk som hör detta ord! Det är inte bara nationerna som har splittrats, utan det finns också 

splittring bland er. Har ni glömt att ni 1931, inför det nya förbundets ark, lovade förening och lydnad? Du 

sätter dina beslut och din vilja över mina. Men jag ska förstöra era traditioner och bristfälliga lagar så att 

mitt verk kan erkännas och min lag uppfyllas. Jag kommer att drabba själviskhet, arrogans och varje 

dåligt frö med min dom. "Mästarna" kommer att försvinna från detta folk och endast lärjungarna, 

tjänarna, kommer att finnas kvar. För den som vill höja sig över sitt folk och förtrycka det är det bättre att 

bli borttagen från jorden. 

3 Året 1947 går nu mot sitt slut, och på dess sista dag är det nödvändigt att du tar ett fast beslut att 

fullfölja din uppgift, så att det inte är mitt omdöme som får dig att se vägen. 

4 Vill ni inte att denna undervisning ska komma fram i ljuset och att mänskligheten ska få veta den? 

I sanning säger jag er att det finns de som, i stället för att underlätta att lära känna min lära, har arbetat 

med att stoppa mina fotsteg på vägen. Jag rör människornas hjärtan för att de ska få veta denna 

uppenbarelse, för att de ska få samma renhet som jag har gett och anförtrott er. 

5 Om någon inte vill ha en gren av trädet, ge den tillbaka till mig. Det är bättre att jag får tillbaka 

den än att du låter den växa snett. Fadern säger detta till er eftersom jag ser samhällen som har stängt 

sina dörrar för välgörenhet, och de behövande snörvlar där ute, och jag ser de döda. 

6 Tjänare i mitt verk, lyssna till mina föreskrifter och lyd dem, för människor kommer inte att 

stoppa era steg. Ingen kan hindra denna gudomliga plan från att äga rum, av vilken jag har anförtrott er 

en del, om ni presenterar detta verk fritt från alla hemligheter, vilket ni kan uppnå under dessa tre sista 

år av min manifestation. År 1950 kommer det att komma människor med "oböjliga" nackar som, 

överväldigade av storheten i Min manifestation och renheten i era tillbedjan, kommer att falla ner inför 

sin Herre. 

Perioden är kort, men den räcker för att avlägsna materialisering, fanatism och alla de brister som 

påverkar er dyrkan av Gud. Min undervisning är andlig, det är därför ni kallar er för spirituella. Men har 

du funderat och studerat vad detta innebär? Tycker du att det är rätt att predika spiritualism i ord, men 

att predika motsatsen i dina verk? 

7 Hur stort och rent kommer ni att se mitt verk när ni använder det ljus som jag sänder er! 

8 Det beror på dem som leder varje samhälle om folket höjer sig andligt och lyder mina föreskrifter. 

Även om mina guldfjädrar inte skulle ta del av det, lämnar jag mina ord med outplånliga bokstäver i detta 

folks anda. Men när ni väl har nått en högre nivå av förandligande kommer era ögon att häpna när de ser 

de mirakel som jag kommer att göra bland er. Du kommer inte att lida då på grund av att Mitt Ord har 

skilts åt, för du kommer att känna Min närvaro nära. På grund av att röstbäraren som hör mig inte är 

närvarande kommer dina andliga gåvor att utvecklas mer, vilket ger dig stor glädje och tro, eftersom du 

kommer att ha mig som din hjälp i inspiration, andlig vision, profetiska drömmar och intuition. Du 

kommer att bli uppfriskad av att höra ditt eget ord och se dina sjuka bli friska. 

9 Andevärlden, som har allt mer ljus och allt större kraft, kommer att vara folkets goda beskyddare 

och trogna väktare, så att alla på mina områden kan fullgöra sin uppgift och sitt arbete. Jag ser bara 

själar, utan att göra någon skillnad mellan dem som är i kroppen och dem som är fria från den. 

10 Detta är ljuset från det sjätte inseglet, som har släppts ut i denna tid genom min barmhärtighet. 

Redan vid den tiden sände jag er Jesus, min gudomliga Son, den ende som lydde mina bud på jorden och 

uppfyllde sin Faders vilja. Men jag sände honom för att han skulle göra människor till sina lärjungar, och 
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de skulle följa Mästaren och förhärliga Fadern. Jag sände honom och han gav dig liv. Men hur har du 

återlämnat honom till mig? Idag kommer jag till er på nytt, inte som människa utan som tröstens ande. 

11 Använd min kärleksfulla hjälp och vakna upp helt och hållet till ljuset så att ditt hjärta kan bli 

känsligt. Låt din själ leva ett liv i överlåtelse och lydnad och bli min lärjunge. Tro på detta ord som jag för 

närvarande ger er genom röstbärarna och arbeta med er själva så att ni känner dess essens och 

internaliserar dess sanning. 

12 De språkrör som jag har använt för att föra mitt ord till er är verkligen inte perfekta. Men de har 

valts ut av mig för att genomföra mina råd och på så sätt uppfylla mitt löfte att återvända till er. Men de 

manifestationer som ni bevittnar idag kommer att upphöra 1950 och ge plats för en högre, renare och 

mer andlig uppenbarelse, som kommer att vara en dialog mellan ande och ande, där barnet kan tala med 

sin himmelske Fader utan medverkan av människor eller andar och ta emot hans inspiration utan någon 

begränsning. 

13 För tillfället får ni nöja er med att höra mig i denna form så länge ni förbereder er för att kunna gå 

in i den nya tiden. Fundera på Mitt Ord och mättar er på dess innebörd. Låt själen resa sig upp så att den 

kan nå Mig och dricka från källan tills den släcker sin törst. 

14 Stanna inte upp och döm den röstbärare som jag använder, och försök inte heller förstå varför 

han har valts. Endast jag känner till hans ursprung och hans öde i detta svåra uppdrag, som för vissa är 

förverkligandet av ett högt ideal, och för andra är en försoningshandling och en mycket stor prövning. 

15 Ni kan alla komma för att tjäna mig och göra det mesta av den tid som jag har gett er. Er uppgift 

är att avvärja ondskan, att bana väg för dem som kommer efter er och att lägga grunden för en 

mänsklighet som vet hur man älskar mig och blir ett med mig. 

16 Jag har alltid gett er möjligheter att arbeta så att ni kan ta ytterligare ett steg på er 

utvecklingsväg. Jag har gett er instruktioner och medel för att stiga upp så att ni kan komma närmare 

mig. Men hur många har inte, efter att ha kommit till slutet av livets väg och återvänt till den "andliga 

dalen", granskat sina liv och funnit att de är tomma, utan värde. Då har de bett mig om ett nytt tillfälle 

att återge sin själ den värdighet och nåd som de berövat den, och på så sätt erbjuda mig ett bättre 

uppfyllande av mitt uppdrag. Jag gav dem den begärda gåvan och de återvände till jorden. 

17 Jag har utrustat själen med intelligens och vilja så att den kan välja den rätta vägen och veta hur 

den ska hålla sig borta från de fällor och faror som ligger på lur för den i varje ögonblick. Jag har låtit gott 

och ont existera för att människan, av kärlek till mig och respekt för sig själv, ska kunna besegra det onda 

och hålla sig borta från det. Om det bara fanns en enda väg och du fullgjorde ditt uppdrag omedvetet, 

med hjälp av naturlagarna som stjärnorna, naturkrafterna eller de lägre varelserna, skulle du inte ha 

någon förtjänst i att vandra på dygdens väg. Det skulle inte finnas någon kamp, ingen strävan eller 

erfarenhet i din själ. Men jag har utstakat en utvecklingsväg och placerat er i början av den, så att ni 

skulle stiga upp genom era egna ansträngningar, så att ni alla skulle lära känna den här vägen, som är den 

enda som gör att man kan nå mig. 

18 Ta med er min undervisning och handla inte i strid med er plikt, inte heller som de dåliga 

lärjungarna. Eftersom ni har förmågor och nådegåvor inom er med vilka ni kan vägleda era 

medmänniskor och befria dem från många onda ting som drabbar dem idag, så dölj dem inte för dem. 

Låt din själ tala med den erfarenhet som den har fått. På detta sätt, inom detta stora verk, kommer ni att 

bygga upp det som kommer till er. 

19 Du kommer då att rädda de får som har gått vilse och hjälpa herden, som jag är, att samla alla får 

i fårhuset. På detta sätt kommer du att få de förtjänster som jag har begärt av dig så att du kan uppnå din 

själs uppstigning. 

20 Den här dagen, sedan 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, att ni har en tanke av tacksamhet, kärlek 

och beundran för dem. Men det som inte är bra är att du gråter över dem som om de vore saker som du 

har förlorat, och att du tror att de är döda. För om du kunde se dem i de ögonblick då dina ögon fäller 

tårar för deras skull och ditt bröst suckar för dem som gått bort, skulle du bli förvånad över det ljus som 
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lyser upp dem och det liv som besjälar dem. Då skulle du utbrista: "Det är sannerligen de som lever, och 

vi är de döda." 

21 Lever du inte verkligen i en illusion när du fäller tårar över en livlös kropp och glömmer att själen 

lever, vibrerar och pulserar? 

22 Jag måste också säga er att om ni, i stället för att ägna en dag åt dem som gått in i det andliga 

livet enligt denna tradition, alltid var förenade med dem genom bönens band, skulle deras osynliga men 

verkliga existens och deras välgörande inflytande i ert liv kännas av er under hela er existens ─ i era 

kamper, i era prövningar och även i era ljuva stunder. Och dessa varelser skulle i sin tur få möjlighet att 

hjälpa till med era ädla arbeten och företag, varigenom de skulle få mer ljus. 

23 Jag har en gång sagt: "Låt de "döda" begrava sina döda". Om ni studerar mina ord med 

uppmärksamhet och kärlek kommer ni att inse hur mycket förnuft jag hade när jag sa detta till er. 

24 Jag ser att ni alla i era hjärtan och i ert bildminne bär på den sista bilden, den fysiska synen av era 

nära och kära. De som dog i barndomen minns du som barn. Du minns honom som en gammal man som 

lämnade detta liv först vid en hög ålder. Det är samma sak med den som har gett upp en kropp som var 

uppslukad av smärta eller som gick bort under en smärtsam plåga. Han förblir för alltid i ditt minne. Men 

det är nödvändigt att ni reflekterar över skillnaden mellan det som är kropp och det som är själ, så att ni 

kan komma till slutsatsen att där människan dör, föds själen till ett nytt liv, och där vissa ögon stängs för 

världens ljus, öppnar sig andra för det gudomliga ljuset som upplyser själens eviga liv. 

25 Jag har en gång sagt att människan är avgudadyrkande av benägenhet, och genom denna kult för 

sina "döda" ger hon ett konkret bevis på sin avgudadyrkan. Men min undervisning har dykt upp i era liv 

som en gryning av oändlig skönhet och har skingrat skuggorna från en lång natt av okunnighet i vilken 

människorna alltid har levt obehindrat. Men detta ljus, som stiger upp som en gudomlig stjärna i 

oändligheten, kommer att utstråla sina vackraste ljusgnistor på era själar i en träning som kommer att 

föra er med säkra steg till den punkt där ni får ta del av det liv som ni alla så småningom kommer att gå in 

i genom er uppåtgående utveckling. 

26 Du kommer inte längre att vara bland dem som gråter bittert över dem som har gått bort för att 

leva i en bättre livsvärld, och du kommer inte heller att vara bland dem som, som andevarelser, fäller 

tårar för dem som de har lämnat bakom sig, eller för att de har lämnat den kropp som har tjänat dem 

som ett skal under hela deras liv. 

27 Det finns varelser som lider och fruktar när de tänker på att den kropp som de älskade så mycket 

ska förfalla. Men ni kommer att vara bland dem som, när de ser att slutet på en uppgift som utförts av 

den mänskliga kroppen har kommit, sjunger en tacksång till Skaparen. 

28 Idag förlåter jag dig alla dina överträdelser och visar dig samtidigt en sida i Livets Gudomliga Bok, 

genom vars läror du kan upplysa din själ och ditt sinne så att du kan göra gärningar som är värdiga 

honom som lärde dig dem. 

29 Ni tar nu ett stort ansvar för mänskligheten, och ju mer undervisning ni får från mig, desto större 

blir detta ansvar. För det är ni som måste tala om spiritualisering till världen. Genom att implantera det i 

er kommer jag att lämna kvar bland mänskligheten det perfekta sättet att kommunicera med mig, utan 

avgudadyrkande riter och tillbedjanden, bara från ande till ande. 

30 Detta välsignade frö som nu finns i era hjärtan kommer att vara det bröd som ni ska dela med era 

medmänniskor, och det kommer också att vara det andliga arv som ni lämnar i arv till era barn. 

31 När jag sa till er: "Älska varandra" ─ tro inte att det bara gällde respekten för din nästa, utan också 

en världs respekt för en annan värld. Men idag säger jag till er: När du tänker på dem som har gått bort, 

känn inte att de är långt borta från dig och föreställ dig inte heller att de är känslolösa. Älska dem och 

minns dem inte som döda, utan som levande. För de lever i evighet och finns runt omkring dig. 

32 I sanning säger jag er att ni är Israels folk som har gått igenom olika stadier och nått fram till den 

här tiden utan att kunna hävda att de har fullgjort det uppdrag som de har haft sedan de första tiderna. 

Den har inte förandligat sig själv, för jag hör fortfarande dess klagan när den ser sina nära och kära gå 

bort, som den förväxlar med de "döda". 
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33 Därför ger jag er ljus, ni som bor på denna jord, för ni har större behov av det än de som har gått 

bort i det hinsides, eftersom ni är döda medan de lever i evighet. 

34 Dessa varelser har fått tillstånd av mig att närma sig er i den stund då ni är hängivna. Men jag 

säger er att ni inte längre ska minnas dem i den mänskliga form de hade, eftersom de nu är ljusets andar. 

35 Håll inte bara fast vid världens traditioner och avvisa den nåd som du får ta del av vid denna tid. 

Kom ihåg att medan du slösar bort tiden här, går själarna framåt i det hinsides. 

36 Bemästra kroppen så att du kan använda denna möjlighet till andlig frigörelse och upplyftning. 

För jag måste kalla er till det andliga, och ni måste då uppfylla lagen om utveckling, och själen kommer 

att bevittna hur kroppen sönderfaller i jorden. 

37 Om du inte vill nå tröskeln till evigheten omgiven av förvirring, kämpa för ditt framåtskridande, 

förtjäna förtjänst i världen genom att föra avlägsna människor närmare mitt verk, be och arbeta för 

nationernas fred, sprida barmhärtighet och kärlek bland dina medmänniskor. 

38 Ändå finns det en person som säger till mig: "Herre, om du är den allsmäktige Guden, ge mig ett 

bevis på din makt." Men jag säger er: Hur omogna är ni inte när ni talar så till honom som med sin blotta 

vilja skulle kunna få jorden att falla sönder. 

39 Jag gör mig känd i själen, som är det som måste komma till mig och som kan känna igen mitt 

väsen. Din kropp är materia och jag förlåter dess svagheter. 

40 Rena er själva, o folk, så att ni kan harmonisera er själ med sin kropp och på så sätt höja er till mig 

genom era egna förtjänster. Låt människor söka mig i olika kyrkor och sekter, fördöm dem inte, för ni kan 

inte heller utföra perfekta gärningar ännu. 

41 Låt avgudadyrkarna, Arons ättlingar och efterföljare, som formade gudar, fortsätta att dyrka sina 

olika gudar i avgudar och bilder. De kommer nu att vakna upp ur sin djupa sömn. 

42 Det är er uppgift att så frön till förandligande genom att få människorna att inse att den inre 

tillbedjan av Gud är det som är mest tilltalande för Fadern. På så sätt kan människor känna närvaron av 

det andliga och gudomliga utan att behöva se för att tro. Precis som ni i dessa ögonblick har känt 

närvaron av de andliga varelser som ni minns med kärlek och tacksamhet, och som har närmat sig er som 

en doft, eller som en lockelse som bjuder in er att följa den väg som de har lagt framför er. Dessa varelser 

närmar sig människor utan att de fortfarande känner en önskan om den här världens fåfänga, och endast 

i syfte att väcka önskan i själarna att uppnå det liv som väntar dig. 

43 De som fäller tårar över förlusten av sina nära och kära är de "döda" som sörjer sina döda, är de 

som materialiserats i sin okunnighet, som inte förstår meningen med livet och som, trots att de påstår sig 

tro på själens odödlighet, genom sina gråt och sitt sorgearbete bevisar att de inte har något spår av tro. 

De gråter över "döda människor" som i själva verket lever, bara för att de inte ser dem eller för att deras 

kropp har försvunnit. 

44 Håll er i fred, enligt Kristi bud, som återigen säger till er: "Älska varandra". 

45 Kom till mig och bli stärkt, återuppväckt till nådens liv. Bli mina lärjungar, ambassadörer för de 

goda nyheterna. Världen längtar efter min närvaro och jag kommer att se till att mitt ord når fram till den 

genom din sändning. Det finns de som har väntat på mig under lång tid, de som har känt att stunden för 

min närvaro i världen nu har kommit för att vägleda själar på vägen mot framsteg och förandligande. 

Men innan jag skickar ut er måste ni rena och träna er själva. När lidandet tynger dig och du känner 

dig trött, kom ihåg att jag är ditt stöd och hjälper dig att bära korset så att du inte faller ihop under dess 

tyngd. Om ni ber och ägnar er åt att fullfölja er uppgift kommer det inte att finnas någon prövning eller 

något hinder som kan göra er svaga. Du kommer att gå din väg med ett leende på dina läppar och hopp i 

ditt hjärta. Du kommer inte att vara rädd för framtiden, och alla dåliga bedömningar eller avsikter mot 

dig kommer att upphävas. Förneka mig inte, även om du kommer att bli hårt prövad. För ni vet inte om 

det är min vilja att ge er ett mirakel när prövningen är som störst för att vittna om att ni är mina 

lärjungar. 

46 Hör och förstå min liknelse: 
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47 I sin längtan efter barmhärtighet närmade sig en skara hungriga, sjuka och nakna människor ett 

hus.  

Husets förvaltare tillagade den ständigt för att underhålla de förbipasserande vid deras bord. 

Markägaren, ägaren och herren av dessa marker kom för att leda festen. 

Tiden gick och de behövande hittade alltid mat och skydd i huset. 

48 En dag såg han att vattnet på bordet var grumligt, att maten inte var hälsosam och välsmakande 

och att duken var fläckig. 

Sedan kallade han till sig dem som hade till uppgift att förbereda matbordet och sade till dem: "Har ni 

sett linnedukarna, smakat på maten och druckit av vattnet?" "Ja, Herre", svarade de. 

"Innan ni ger mat till dessa hungriga, låt då era barn äta av den först, och om de tycker att maten är 

god, ge den till dessa gäster." 

Barnen tog av brödet, frukten och vad som fanns på bordet, men smaken var äcklig, och det fanns 

missnöje och uppror mot det, och de klagade häftigt. 

Då sade markägaren till dem som fortfarande väntade: "Kom in under ett träd, för jag ska erbjuda er 

frukterna från min trädgård och välsmakande mat." 

Men till tjänarna sade han följande: "Rengör de smutsiga, ta bort den dåliga smaken från läpparna på 

dem som ni har gjort er besvikna. Jag har ingen glädje av er, för jag har gett er order om att ta emot alla 

som hungrar och törstar, att erbjuda dem den bästa maten och rent vatten, men ni har inte lytt. Ditt 

arbete är inte tilltalande för mig." 

Landets herre förberedde själv festmåltiden: Brödet var gott, frukten frisk och mogen, vattnet friskt 

och uppfriskande. Sedan bjöd han in dem som väntade ─ tiggare, sjuka och spetälska ─ och de festade 

alla, och deras glädje var stor. Snart var de friska och fria från lidande, och de beslöt sig för att stanna 

kvar på gården. 

De började odla fälten, blev fältarbetare, men de var svaga och visste inte hur de skulle följa Herrens 

instruktioner. De blandade olika sorters utsäde och skörden blev dålig, vetet var täckt av ogräs. 

När skördetiden kom, kom godsherren och sade till dem: "Vad gör ni, när jag bara har gett er ansvaret 

för huset för att ta emot gästerna? Det utsäde du har sått är inte bra, andra är till för att bearbeta 

åkrarna. Gå och rensa landet från tistlar och ogräs och förvalta sedan huset igen. Brunnen är uttorkad, 

brödet är inte stärkande och frukten är bitter. Gör med dem som passerar genom som jag har gjort med 

er. När du har gett mat och botat dem som vänder sig till dig, när du har tagit bort din nästas smärta, då 

skall jag ge dig vila i mitt hus." 

(slutet av liknelsen) 

50. Min gudomliga Ande ger dig detta ord för att vägleda dig på livets väg och för att varna dig för de 

faror som väntar på dig. 

51. Du lever i den tredje tiden, den tid då du förandligas. 

52. Jag ger ditt hjärta frid, tro och hopp och det är min gudomliga vilja att du tar emot detta budskap 

i ditt hjärta. 

53. Bär fram dina sorger inför Herren. Han skapade dig och du måste återvända till honom. 

54. Det är dags för er att studera Mästarens ord, och det är också dags för er att förenas i ett enda 

sinne så att ni kan förbli förenade med den sublima kärleken. 

55. Var och en av er har ett uppdrag som ni ännu inte har fullgjort. 

56. Vänd er inte bort från undervisningen, utan ta emot den med kärlek, så att ni inte i morgon faller 

in i fel ─ det fel som skulle stoppa er själs utveckling och få er att sjunka ner i avvikelsens grumliga vatten. 

57. Min sanning uppenbarar sig tydligare när jag ser dig förberedd. Men ni är fortfarande okunniga, 

ni som ännu inte har förstått mig. Men jag säger er också detta: Ni är de som står Fadern närmast 

eftersom ni befinner er på vägen till förandligande, en väg som inte har något slut. 

Min frid vare med er! 



 

137 

Instruktion 197 
1 Mästarens kärlek sprids bland hans lärjungar, bland hans barn. När det gäller Gud är ni mina barn, 

när det gäller Mästaren är ni mina lärjungar. 

2 Älskade människor: Denna Skapargud, er Fader, testamenterade er en stark och försvarskraftig 

själ, vars svärd är godhet och som måste kämpa tills den har drivit ut det onda som föddes i själen och 

gav näring åt människans hjärta. Men ni har också fått visdom så att människan kan frigöra sig från 

okunnighetens mörker. 

3 Efter min avresa i den andra tidsåldern skådade min lärjunge Johannes i sin hänryckning den epok 

som ni nu lever i ─ de faror som mänskligheten skulle hamna i, de olyckor som skulle skaka världen, 

människornas kamp och stridigheter och den fred som skulle komma efter allt detta. Han fick också veta 

hur denna uppenbarelse eller profetia skulle bevaras i skrift så att den skulle bli känd över hela jorden. 

4 Jag vill att mina nya lärjungar ska känna till innebörden av dessa uppenbarelser och kärnan i det 

ord som jag för närvarande ger er, för då kommer ni att förstå vad spiritismen handlar om och kunna stå 

fast i kampen. 

5 Läran är jag själv, därför får den inte bli oren. Det är renhet och uppriktighet och får inte 

besudlas. Din Herre blir inte heller besudlad av människans syndighet när han kommer ner till er och gör 

sig känd genom röstbäraren, utan han renar honom. För sanningen är: Även om de röstbärare genom 

vilka jag talar till er bara visar en viss benägenhet till det goda, höjer de sig andligt in i det oändliga för att 

ta emot beröringen av det gudomliga. På så sätt får de inspiration, uppenbarelse och gudomlig kunskap. 

Det är också sant att de fortfarande är mycket omogna och saknar förberedelser. 

6 Men jag är kärlekens ande och söker inte bara dialog med de rättfärdiga. Jag kommer också till de 

människors bostad där de rättfärdiga inte bor, utan barn som jag älskar fullkomligt för att rädda dem från 

synd och mörker. För de behöver mig mer än de som redan är frälsta. De är de människor som behöver 

min rättfärdighets och min kärleks eld för att i den ha alla sina 

För att ta bort fläckar. De behöver min kraft och min nåd för att resa sig. Därför vänder jag mig till deras 

samvete för att göra mig känd. Då har barnet blivit ett med sin skapare eftersom det har sett sig självt 

som sin far. 

7 Varför är människan förvånad över att Guds nåd uppenbaras bland syndare? Var de som hörde 

mitt ord under den andra epoken rättfärdiga? Hade mina egna lärjungar redan nått fulländning? Nej, 

människor, bland de skaror som lyssnade till mig fanns syndare, förhärdade libertiner, icke-troende, och 

till och med bland mina apostlar fanns det mänskliga stackare. Men eftersom de i sin ande kände 

gudomlighetens kallelse och ägnade sig åt min undervisning, har de med sitt exempel lämnat en annan 

undervisning till mänskligheten och lämnat sina namn i människornas hjärtan. 

8 Spiritualisten bör alltid erkänna dessa exempel och följa dem. För dessa lärjungar var sanna såare 

av min säd. 

På många ställen kommer ni att se en bild av dessa apostlar, men det är inte nödvändigt att ni vänder 

er till dem med hjälp av dessa bilder. Men även från dem kan man se att minnet av dem är oförstörbart. 

Älska dem, ta dem som exempel i deras dygd. Kom ihåg att jag har lärt er att älska mig i era egna bröder 

och systrar. 

9 Du frågar: "Var finns den sanna visdomen?" Och jag svarar er: I Gud. En annan frågade: "Vad är 

den sanna religionen?" Mästaren svarar: Den som älskar mig och älskar sina medmänniskor har funnit 

sanningen och uppfyllt lagen. 

10 Jag har tillåtit religioner att existera på jorden som är vägar för själen som leder till Gud. Varje 

religion som lär ut godhet och kärlek och lovordar barmhärtighet är god eftersom den innehåller ljus och 

sanning. När människor förtvinar i dem och förvandlar det som ursprungligen var bra till dåligt, går vägen 

förlorad under materialism och synd. 
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11 Därför visar jag er nu på nytt min sanning, som är vägen, livets väsen och lagen, så att ni kan söka 

denna lag, som är fyren och ledstjärnan, bortom former och riter, bortom allt mänskligt. Den som söker 

mig på detta sätt kommer att vara en spiritualist. 

12 Människor kommer att vittna om att det som kommer att göra mänskligheten stark i kommande 

tider kommer att vara detta ord. Morgondagens andliga människa kommer inte att kännas igen på att 

hon är en bigott eller en munk som avskiljer sig från världen och människorna för att kunna be, utan på 

att hon vet hur man kämpar mot frestelser och att hon kan känna igen sanningens väg även mitt i en 

virvelvind. Morgondagens spirituella person kommer att kunna möta en välbeväpnad värld, hans ord 

som profet och siare kommer att meddela vad som kommer att hända. Han kommer att veta hur han ska 

rädda dem som riskerar att falla i fördärvet. 

13 Budskapet om andlighet är inte människans verk, det är Skaparens verk, det är den eviga lagen 

som styr själarna. 

14 Känn mitt arbete inom dig, så att det får dig att känna dig stor trots din ödmjukhet och 

blygsamhet. Oroa er inte om ni inte är vältaliga, för jag har gett er sanningens övertygelseförmåga. Detta 

är anledningen till att mitt ord kommer att segra. 

15 Andligt sett lämnar jag er förenade med alla era medmänniskor, oavsett vilken doktrin de följer. 

16 Det verkar som om du har kommit hit tidigare än jag, men jag säger dig i sanning att jag redan 

väntade på dig vid mitt bord. 

17 Jag har lämnat min tron för att vara med er, för att ge er min undervisning och trösta er i era 

svårigheter. Även du har lämnat ditt hemland, ditt hem och dina nära och kära för att vara med mig. 

18 Precis som ni har känt en ojämförlig lycka inför detta ord och har upptäckt hemligheten med fred 

och harmoni genom att följa det, kommer så många människor att komma till mig och ägna sig åt 

uppgiften att leva mitt ord. 

19 Min undervisning i denna tid väcker människans själ som har sovit länge. Mina ord som jag gav till 

människor under den andra eran lever fortfarande, men ingen praktiserar dem som jag lärde dem. Det 

var nödvändigt för min Ande att återvända till er för att övertyga er om att denna undervisning är själens 

oändliga väg, så att ni aldrig stannar upp på utvecklingens väg. 

20 De som drömmer om det eviga, som älskar det sanna, som längtar efter att höja sig över 

människolivets elände, kommer att vara de som håller fast vid detta arbete, som förbarmar sig över sin 

själ, som föredrar själens utsmyckning framför kroppens festliga kläder. Med dessa kan du se en gnista av 

förståelse. De kommer inte att vara de som tror att mitt uppdrag är begränsat till att lindra er smärta och 

befria er från era sjukdomar. De kommer att vara de som har förstått att mitt löfte innehåller något mer 

än befrielse från smärta: evigt liv. 

21 Innebörden av min undervisning inspirerar er att förstöra den materialistiska värld som ni har 

skapat, så att ni kan bygga på den en förandligad värld, där ni kommer att vara den 

Du kommer att njuta av den frid du längtar efter och du kommer att se alla de förmågor växa fram och 

utvecklas som hittills har legat i dvala på djupet av din varelse. 

22 Kunskapens ljus kommer att lysa i de förvirrade sinnena, och de människor som hatet har hyst 

kommer att fälla tårar av försoning, ånger och kärlek. 

23 Min kallelse är en kallelse till andligt arbete, och i detta arbete finns det arbete för alla. Låt ingen 

vara orolig för att "stjäla" några ögonblick från det materiella livet för att ägna sig åt Mine. Sannerligen 

säger jag er att det kommer en timme då er själ kommer att tacka er för det. 

24 Säg inte till mig: "Herre, jag har sett fattigdom bland dem som följer dig. Men bland dem som inte 

ens minns dig och inte ens talar ditt namn ser jag överflöd, glädje och fröjd." 

Låt inte mitt folk ta dessa fall som bevis för att den som följer mig nödvändigtvis måste vara fattig i 

världen. Men jag säger er att den frid som de som lyssnar här och ägnar en del av sina liv åt att göra gott 

har, är inte känd för dem som ni avundas så mycket, och de kan inte heller uppnå den med alla sina 

rikedomar. 
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25 En del vet hur man samtidigt kan äga världens och andens tillgångar. Andra får inte världens lagar 

eftersom de glömmer andens lagar, och ytterligare andra är bara intresserade av världens lagar eftersom 

de tror att de gudomliga lagarna är en fiende till jordiska rikedomar. 

26 Varor är och förblir varor, men inte alla vet hur de ska användas på rätt sätt. Ni bör också veta att 

jag inte har gett dem allt av det som många har. En del har det som de har fått av mig som 

kompensation, precis som det finns andra som har stulit allt de äger. 

27 Det bästa beviset på att människor har fullgjort sina plikter i livet är själens frid, inte mynt som 

klirrar. 

28 Genom att tala till er på alla möjliga sätt ökar jag kunskapen hos dem som kommer att följa mig i 

denna tid. Det kommer att vara de som svarar på sina medmänniskors frågor med den klarhet som jag 

har besvarat dem med i mitt ord, även om det ibland är dumma eller dåraktiga frågor. 

29 Jag vill att mitt ord ska lämna ett lysande minne i sinnet på dem som hörde det, så att när de 

minns det, kommer ekon av den undervisning full av kärlek som de fick in i deras hjärtan. 

30 Vittnena till min manifestation är avsedda att ta emot morgondagens skaror, precis som jag har 

tagit emot er. 

31 Minns du hur du kom till mig? Du kom besegrad, nedstämd. Du gick till dem som hade mer än du, 

men de gav dig ingenting. Du sökte dig till dem som hade kunskap, men de undervisade dig inte. Du 

presenterade din sjuka, utmattade och nedstämda kropp, men de gav dig inte tillbaka din hälsa. Och när 

besvikelsen tog tag i era hjärtan och ni blev övertygade om att det inte fanns någon barmhärtighet bland 

människor, eftersom ni i stället för att vara bröder och systrar sågs som främlingar, förlorade ni tron och 

hoppet. Några av er hävdade, andra förbannade och åter andra längtade efter döden. 

32 Så många av er har nått mig bara för att lära er att min källa till barmhärtighet är den enda som 

aldrig tar slut, och att ni bara behöver söka den för att känna hur den strömmar ut över varje drabbad 

själ. 

33 Snart kommer du att se inte bara ett folk, utan hela mänskligheten som är besviken på sig själv, 

övertygad om att all mänsklig makt, rikedom eller vetenskap inte är tillräckliga krafter för att besvara 

deras frågor, ge frid åt deras själar eller lindra deras smärta. Då kommer du att se dem söka källan till 

sanningen bortom deras värld, bortom människorna och deras falska makt. 

34 Hur många kommer inte att söka mig och fråga mig direkt från ande till ande! Jag kommer att 

besvara dem, men hur många kommer inte också att korsa din väg och be dig, be dig om ljus. Dessa skall 

ni ta emot i mitt namn och ge dem av det som jag har anförtrott er. 

35 Om ni verkligen ger till era medmänniskor med kärlek, med ljus, med förandligande ─ verkligen, 

säger jag er, kommer ni inte bara att tända tron på Fadern i dem, utan ni kommer också att återupprätta 

deras tillit till människor, den tillit som ska finnas bland er som Guds barn. 

36 Jag känner till dina förtjänster. Jag observerar dem som har lämnat sina materiella 

angelägenheter för att höra Mitt ord, dem som har avstått från att tillfredsställa någon njutning eller 

njuta av några timmars vila för att vara med Mig, eller dem som har utstått kritik eller skvaller från sina 

nära och kära, och som har hållit allt detta i låg aktning, och som är närvarande i det ögonblick då Jag ger 

er Min undervisning. 

37 Min välsignelse och frid vare med dem. Jag välsignar önskan hos dem som vill förbättra sig själva, 

jag välsignar dem som hungrar och törstar efter kunskap. Det är de som vill förändra sina liv och seder för 

att känna sig närmare sin Herre. Om de håller fast vid sin väg kommer de att nå slutet av den och uppnå 

det de längtar efter. 

38 Det är Mästarens vilja att alla troende människor på detta sätt ska komma för att höra mig, med 

en djup andlig önskan; att ni bara skulle drömma om att förbättra era liv och att ni skulle överge allt som 

var orent i ert förflutna. Det är sant att ni alla strävar efter att nå detta mål, vissa med större iver, andra 

med svagare, men ni strävar alla efter att bli bättre än ni var tidigare. Tror ni att jag inte ser de strider 

som ni utkämpar? 
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39 Laster, passioner och avgudadyrkan frestar dig fortfarande. Men du ber i dessa stunder, och din 

tro hjälper dig att bli räddad från dem. Din själ är beredd att ta emot mig i denna form av uppenbarelse 

och att höra mig genom detta kommunikationsmedel. Men den fick inte denna förberedelse på jorden 

utan under hela sin andliga utveckling, och det var nödvändigt för er att överge många av de böjelser 

som ni antagit under er vandring i världen för att förstå Min manifestation vid denna tid. 

De som inte har förberett sig kommer inte att känna igen denna manifestation som sanning. Det är 

därför ni ser splittring i era familjer: Föräldrar som av denna anledning missbedömer sina egna barn, barn 

som blir domare över sina föräldrar, bröder och systrar som tidigare förstod varandra och nu ser på 

varandra som om de vore främlingar, och makar som bråkar och till och med förkastar varandra för att 

den ena tror och den andra förnekar. 

40 Detta är inte första gången som detta inträffar. Under den tid då jag predikade dömde människor 

också varandra fel; för medan vissa trodde på mitt ord och till och med gav sitt liv för att de höll fast vid 

dess sanning, kallade andra det för bedrägeri och osanning. 

41 Om folket verkligen hade väntat på sin Herre skulle de inte ha blivit förvirrade, på samma sätt 

som de inte blev förvirrade som ivrigt längtade efter honom, väntade på honom och ropade på honom. 

42 Jag har sagt till dig att du ska bjuda in alla dina medmänniskor utan undantag att sitta vid mitt 

bord. För även om inte alla tror på mig för närvarande måste jag tala till alla. 

43 Vid den tiden gav jag mig iväg till folkmassorna. Den plats där jag talade till dem var alltid likgiltig 

för mig. Jag talade till dem både i tempelets förhall och på vägen, på en äng i en dal eller vid havet eller 

på toppen av ett berg. 

44 I denna tid när det är nödvändigt att förbereda en röstbärare för att tala till er ─ en obetydlig 

varelse som inte skulle kunna, genomsyrad av Min utstrålning, ge sig ut på vägar eller stigar till torg och 

städer för att tala Mitt ord till folkmassorna ─ har Jag samlat er i ödmjuka andaktsrum för att ge er Mitt 

ord. Istället för att jag går till folket kommer de för att höra mig. Därför säger jag till dem som kommer till 

mig dag efter dag: Kalla dina medmänniskor till skuggan av mitt träd där de kan höra min röst. 

45 Jag förbereder er, för nu börjar en ny period. En tid av stor andlighet och upphöjning är i 

antågande, vilket inträffar när jag ger er mitt ord. 

46 Under ytterligare tre år ska jag ge er min undervisning genom människans intellekt, vilket 

kommer att vara som tre dagar, eftersom tiden går obevekligt. 

47 Hur mycket överseende och hur mycket eftergifter har ni inte fått i mitt arbete, o folk! Jag måste 

dock påpeka för er att allting har en gräns, och de eftergifter som Fadern har gett er måste få ett slut. 

Snart kommer du att veta hur du kan upprätthålla verklig respekt för allt som är sann förberedelse. 

48 Mitt arbete är inte en av så många läror, det är inte en annan sekt i världen. Denna uppenbarelse 

som jag har gett er idag är den eviga lagen. Men hur många ritualer har ni inte lagt till den i brist på 

andlighet och förståelse, hur många ohederligheter har ni inte gjort, tills ni slutligen har förvrängt den. 

Hur många tillbudshandlingar har ni inte infört i Min Doktrin och sagt och trott att allt ni har gjort var 

inspirerat och beordrat av Mig. 

49 En tid kommer när era ögon öppnas och ni kommer att förstå spiritualismens sanna natur. I 

sanning säger jag er att mitt verk är heligare än allt ni har tänkt er i världen. Trots detta är jag beredd att 

förlåta allt som du har syndat i ditt uppdrag, och genom din ånger kommer du att börja ett nytt, mer 

andligt liv, där du praktiserar mina läror med största enkelhet, så att det du lär ut är sann spiritualism. 

50 Om mina nya lärjungar hade använt den andliga essensen som de fått sedan 1866, när den här 

undervisningen började bland dem ─ tror du inte att de skulle ha absorberat den här undervisningen för 

länge sedan? 

51 Det var bara naturligt att så länge ni inte såg min uppenbarelse färdig, skulle ni falla i fel och 

misstolka en del av lärorna, trots att jag förklarade dem i alla detaljer så att er förståelse skulle kunna 

förstå dem. Men när Mitt Ord har nått sitt fulla mått bland er är dessa fel inte längre försvarbara. 

52 Ni har kommit att tro att jag har gett er detta arbete i syfte att utrota den materiella fattigdom 

som vissa människor befinner sig i, för att hjälpa er att framstå som stora inför andra. Men i dag är ni 
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förvånade över att jag ger er andliga ting: barmhärtighet, tröst, balsam, som ni bör ge vidare med största 

altruism. 

53 Sanningen är följande: Den som har satt ett pris på de tjänster han har utfört för sina 

medmänniskor har inte gjort det för mitt arbete som han har sålt. Den som har satt ett pris, ett pris för 

förräderi, har gjort det för sig själv. 

54 Det återstår fortfarande en kort tidsperiod under vilken jag talar fritt med er, och ingen kan hävda 

att jag tuktade honom hårt eller tvingade honom att sona för mycket för de misstag han gjort. För min 

undervisning är kärleksfull, liksom de medel jag använder för att korrigera er. 

55 Det är inte världens belöning som ger dig frid och tillfredsställelse. Dessa kommer som en 

belöning för en plikt full av välgörenhet som du utövar på dina medmänniskor. 

56 Var dessutom människor av god vilja, om ni älskar freden kommer den att stanna hos er. 

Sannerligen säger jag er: Det finns ingen skatt som är jämförbar med själens frid. 

57 Man kan säga att det bara är en mycket kort tid tills detta ord inte längre hörs. Tiden närmar sig 

redan när ni ska ge er ut för att sprida de goda nyheterna. Den fulla omfattningen av ljusets tid kommer 

att komma, och över era huvuden kommer Herrens Ande att stiga ner, precis som han steg ner över mina 

apostlar vid den tiden, vilket fick en tunga av eld att dyka upp på var och en av dem som en symbol för 

"Ordet" eller den andliga gåva av Ordet som gavs till dem vid det tillfället. 

Det är nödvändigt att ni stannar kvar i min undervisning så att min vilja kan fullbordas i er. Om ni lider 

förödmjukelser för mitt arbetes skull, bär dem med tålamod och förlåter. Fäst dina ögon på Jesus och se 

hur han under dessa dagar uthärdade de största förödmjukelserna bland människor utan att göra uppror, 

utan att i stället förlåta och älska dem som förolämpade honom. 

58 När jag sa till er att ni skulle erbjuda den som slår er på vänster kind den högra kinden som ett 

tecken på förlåtelse, begränsade jag inte min undervisning till enbart ord. Hur många gånger under mina 

sista dagar i världen fick jag inte på mitt ansikte och min kropp antingen gissel eller slag utan att mitt 

hjärta blev arg eller min blick visade bitterhet. Min mildhet, den vänlighet med vilken jag såg på dessa 

människor, orsakade många mirakel, många omvändelser som bara jag såg. Frälsaren Jesus kom därför 

för att visa dig vägen till andlig utveckling genom ödmjukhet. 

59 Från den stund då jag föddes som människa har den gudomliga ödmjukheten uppenbarat sig helt 

och hållet för världen ─ ända sedan den kalla natt då en kvinna, som var ren i själ och kropp, med glädje 

bad inifrån ett stall till sin Herre, den enda tillflykt som den natten öppnade sig för att ta emot världens 

Frälsare i sitt sköte. Där i krubban som var min vagga började den lektion i kärlek och ödmjukhet som jag 

gav mänskligheten. 

60 I dag lever du i en annan tid. Jag har återvänt till er, och även om det inte har varit som en 

människa, har jag på nytt lärt er min lära om ödmjukhet. Det mörker som mänskligheten är höljd i i 

denna tid är svartare än den natt då Jesus föddes. Hårdheten i de hjärtan som har tagit emot nyheten om 

min återkomst har varit som stenarna i den grotta där Guds barn öppnade sina ögon för ljuset i denna 

värld. Människornas likgiltighet inför det eviga, det andliga och deras brist på kärlek till varandra är som 

den välsignade nattens kyla. Och deras sinnens skörhet, genom vilken jag gör mig känd i denna tid, deras 

hjärtans hårdhet har varit som det hårda halmen i krubban. På så sätt började jag på nytt min 

undervisning bland er. Men jag frågar dig: Kommer jag också att sluta på ett kors, som jag gjorde då? 

61 Titta på mitt spår och följ det. När du möter lidande, uppoffring, försakelse och förödmjukelse på 

det, fäst din blick på Jesus och jag kommer att sända dig min styrka och ge dig min arm som en 

korsbärare för att hjälpa dig att bära ditt kors. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 198 
1 Välsignad är den som kommer till mig med ödmjukhet. 

2 Nu är tiden inne då jag lämnar kvar människor som är förberedda i själ och sinne så att de kan 

vittna om sanningen om min ankomst. 

3 När mina lärjungar går runt i världen och talar och undervisar i mitt namn, kommer de att ha tro 

och trosfullhet i sig själva. 

De kan vara säkra på att jag kommer att skynda mig att hjälpa dem i prövningens stund, eftersom jag 

alltid och överallt har gett bevis på min kärlek och min närvaro. 

4 När sorg plågar dig och du ropar till din Fader eftersom din tro ger dig övertygelsen att du hörs 

och att Herren ser ditt sorgsna ansikte, då känner du en tröst och ett hopp som är den smekning som 

Mästaren ger dig när han hör din bön. 

5 När livet visar sig för människan fullt av fallgropar och lidanden, och hon då ber om tröst av sin 

Fader ─ varför skulle jag inte komma och stärka henne, eftersom hon är det barn som jag älskar och jag 

är verkligen den som kan resa henne upp igen? 

6 Den gudomliga kärleken strömmar ut över mänskligheten i varje ögonblick, och det vittnar de 

som har känt Mig djupt i sina hjärtan om. För även om jag är allsmäktig begränsar jag mig själv för att 

kunna närma mig människan och känna henne. 

7 Fördöma inte någon. Se hur människor i de olika religiösa samfunden ber på olika sätt, som skiljer 

sig från ditt sätt att be. Jag har avslöjat för er att jag kommer ner till alla och hör alla. För jag gömmer mig 

inte för den som söker mig. 

De andra kommer dock att fördöma dig på grund av ditt andliga sätt att be och även för att du trodde 

på min förkunnelse genom människans intellekt. Hur många av er har inte redan blivit offer för förtal och 

förlöjligande från dem som har accepterat min proklamation i denna form! Endast den troslåga som 

brinner i detta folks hjärta har fått er att stå emot prövningarna, och det beror på att ni litar på att denna 

lära, som har överlevt stora tvister, kommer att erkännas över hela världen. Ni som hör mitt ord direkt 

och blir lärare bland människor kommer inte att se resultatet av ert arbete i denna värld. För det tar tid 

innan fröet bär frukt. 

8 Denna mänsklighet accepterar gradvis tanken på det andliga. När den väl har nått en viss 

utvecklingsnivå kommer den att upptäcka att det inte fanns något bedrägeri i mina manifestationer och 

uppenbarelser; att det var sanning, att Mästaren utgöt sig själv i kärlek, visdom och nåd genom obildade 

men mottagliga brädorgan som upplystes av min gudomlighet. Dessa var fortfarande ofullkomliga, men 

eftersom jag är renheten själv har jag använt mig av sinnesorganen hos människor som ständigt kämpar 

mot sina egna böjelser. 

Om en människa tror att jag måste manifestera mig själv endast genom en rättfärdig och perfekt 

människa för att vara trovärdig, så har hon fel, och jag frågar henne: Är representanterna för min 

gudomlighet i de religiösa samfunden perfekta och rättfärdiga människor? Sannerligen säger jag er: Jag 

finner inte en enda rättfärdig bland dem på hela jorden. Men de är uttolkare av mitt ord som 

uppenbarats i gångna tider. 

9 De röstbärare genom vilka jag talar till er är inte mina representanter eller mina tjänare. De är 

bara verktyg för att förmedla min förbön. 

10 Min undervisning har gett dig många lärdomar. Jag har sagt er att ni inte behöver bygga 

magnifika kyrkor för att behaga er Gud, att ni inte heller behöver bekänna era synder inför en annan 

syndare som ni själva. Att den bästa kyrkan ni kan gå in i för att dyrka mig är ert eget hjärta, och att när ni 

känner uppriktig ånger för era överträdelser och kämpar mot er själva för att ändra er, får ni verkligen 

förlåtelse genom mig. Beviset på att du har tvättat bort dina fläckar kommer att vara den frid som din 

ande upplever och den glädje som flödar över ditt hjärta. 

11 Varför talar människor om "övernaturligt" när allt i mig och mina verk är naturligt? Är inte 

tvärtom människornas onda och ofullkomliga gärningar "övernaturliga", eftersom det naturliga skulle 
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vara att de alltid skulle handla bra med tanke på honom som de kom från och de egenskaper de har och 

bär inom sig? I Mig har allting en enkel och djupgående förklaring, ingenting förblir i mörkret. 

Du kallar allt som du inte förstår eller som du anser vara höljt i mystik för "övernaturligt". Men när din 

själ väl har fått sin upphöjning genom förtjänst och ser och upptäcker vad den inte kunde se tidigare, 

kommer den att upptäcka att allt i skapelsen är naturligt. 

12 Om mänskligheten för några århundraden sedan hade fått höra om de framsteg och upptäckter 

som människan skulle göra i vår tid, skulle till och med vetenskapsmännen ha tvivlat och betraktat 

sådana underverk som övernaturliga. Men i dag, när ni är utvecklade och har följt den mänskliga 

vetenskapens framsteg steg för steg, betraktar ni dem som naturliga verk, även om ni beundrar dem. 

13 Sannerligen säger jag er: I morgon, när människans andliga dialog med sin Gud sprider sig över 

hela jorden, kommer mänskligheten att bli bekant med dessa manifestationer. Den kommer att tro att 

jag gjorde mig själv känd genom det mänskliga intellektet, den kommer att tro på det jag talade och 

kommer inte längre att döma sådana manifestationer som något omöjligt eller övernaturligt. 

14 Det kommer att vara morgondagens människor som kommer att känna igen storheten och 

kärnan i min lära på grund av de skrifter som finns kvar av mitt ord. Den enkelhet med vilken jag 

förklarade det djupa, det outgrundliga, den enkelhet med vilken jag presenterade sanningen för er, 

kommer att väcka beundran hos dem. 

15 Förbered därför mitt ord så att du kan svara dem som kommer och vill ha denna kunskap. Det 

kommer att komma människor till dig som inte nöjer sig med enkla förklaringar. Vetenskapsmän som har 

tillbringat sina liv med att ifrågasätta naturen och böckerna kommer att komma och fråga dig: "Varför 

materialiserade sig inte Herren, eftersom han hade makten att göra det, och förklarade vilka upptäckter 

vetenskapen skulle göra?" 

16 Då ska du svara: "I kärnan av det gudomliga ordet, vars enkelhet innehåller visdom, finns 

förklaringen och profetian om vad människan kommer att inse och vad som väntar mänskligheten." 

17 Lärjungar, än i dag säger jag er: Tro inte att den visdom som jag lär er i mina uppenbarelser är till 

för att ni ska kunna motsätta er människornas lärdom. Om du vill gå den vägen kan jag redan nu säga dig 

att du inte kommer att lyckas. 

18 Man behöver inte vara lärd för att komma till mig, det räcker med att ha en upphöjd själ, att 

uttrycka mitt ord så som Jesus uppenbarade det under den andra epoken och så som jag ger det till er 

idag: fullt av enkelhet och kärlek. Har den avslöjat vetenskaplig kunskap? Försöker den lösa vetenskapliga 

problem för människorna i denna tid? 

19 Jag talar bara till anden. Jag har bara lärt ut vägen som leder till det perfekta livet, och denna 

uppgift är också din: att tala till anden och visa den silhuetten av det "förlovade landet" vid horisonten. 

20 Presentera Min undervisning ärligt och oförfalskat och låt människan forska, undersöka och ställa 

frågor. Jag ogillar inte detta, och jag förhindrar det inte heller. Låt var och en söka den väg som är möjlig 

för honom att finna sanningen. 

21 Så, ditt frö kommer att bära frukt i morgon. Det spelar ingen roll att det bara är framtida 

generationer som kommer att skörda frukterna. 

22 Studera mitt ord och fördjupa er i dess innebörd. 

23 Jag kommer för att ge er min undervisning och inte för att titta på era brister och er syndighet. 

24 "Israels folk" bör vara ett exempel på mod, eftersom "Israel" är "den starka" i mänskligheten. 

25 Ni kommer att få nya bud som massorna av människor kommer att känna igen mig på. 

26 Krigets fasor släpps lös, och medan "Israel" sover ber människor om nåd, och de har fått den från 

Mig. Men det är min vilja att mänskligheten ska få detta genom att mitt folk förbereder sig. 

27 Du ska ha Faderns exempel framför dig när du övar dig i överlåtelse och lydnad. 

28 När tiden är inne får du ett uppdrag. Ni kommer att resa till främmande länder. Ni kommer inte 

att göra rasskillnader, och dessutom säger jag till er: Tiden kommer när Fadern kommer att göra sig känd 

i alla hjärtan. 
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29 Jag ser inte på era mänskliga fåfängligheter. Jag ser bara att ert hjärta och er ande har sökt mig, 

och jag kommer att sända er till provinserna som Mästarens budbärare, som undervisar genom att 

föregå med gott exempel som Jesus i den andra eran. 

30 Ja, Israel, ta med dig mitt ord, som är det eviga livets saft. 

31 Din uppgift är att ge världen sin rätt i enlighet med mitt mandat. För ni är innehavare av den 

tredje tidens ljus och nåd. 

32 Jag är Fadern som är full av kärlek för att återigen höja dig till nådens liv, för att sätta dig på rätt 

väg. Ni har krävt mycket av mig under den andra eran, men nu är jag med er i andevärlden och ger er 

mitt ord igen, mitt "gudomliga ord" som kännetecknas av kärlek, så att ni kan följa mina perfekta 

instruktioner och föra ut dem till världen. 

33 Med mitt ord, som är en mycket fin mejsel, bearbetar jag ditt hjärta, för jag ser att det 

fortfarande sover. 

34 Det är en nådig gryning i vilken Mästaren sänker sig över alla sina lärjungar. 

35 De som har sett min närvaro har bevittnat min närvaro och har sett ljuset från min Ande. 

36 De har förberett sig inåt och stängt ögonen för världens stimuli, och ur deras munnar har det 

kommit profetiska ord. 

37 Fortsätt att arbeta med er själva, för om ni inte gjorde det ─ sannerligen säger jag er: Stenarna 

skulle tala. 

38 Men jag säger också att jag inte vill tvinga dig. Jag vill att kärleken ska flöda från era hjärtan på ett 

enkelt och naturligt sätt. 

39 Förbered er, människor, för ni vet inte ens exakt varifrån, men mängder av människor från olika 

byar och områden i landet kommer att ge sig iväg och komma till samlingsplatserna. 

40 Res er upp i bön. Hjälp dina medmänniskor. Studera mitt ord. Jag vill inte se Israel skämmas för 

att det inte visste hur man slåss. Nej, människor. Ta fram ett, två eller tre frön inför mig, men ditt frö 

måste vara rent. Din uppgift är att förstå mitt ord på rätt sätt. 

41 Jag är en kärleksfull Fader och jag kommer till er som Fader, för som domare är jag obeveklig. 

Förnya er, förbered er så att ni alltid kan se mig som Fader. 

42 Tiden för den stora striden närmar sig. I tre år har ni fortfarande haft mitt ord, och Fadern vill att 

de många troende ska få lära sig. Men ni som jag lämnar kvar på församlingsplatserna som ledare för 

församlingarna måste förbereda er väl. 

43 Få förståelse och låt inte världen 

berövar mitt ords livsluft och återför dess essens till min gudomliga tron. 

44 Dra dig tillbaka från världen och kom ihåg mina ord som säger till dig: Det du var förr ska du inte 

längre vara i dag, och det du är nu ska du inte längre vara i morgon. Förnya er själva. Förkasta det 

överflödiga och det dåliga. Jag vill varken ha bigotter eller fanatiker. 

45 Första gången sände jag er Moses, andra gången var jag bland er i Jesus från Nasaret, och idag 

har ni mig i form av den helige Ande. Jag ser era själar på Jakobs stege som tar emot min Andes nåd och 

ljus. 

46 Ni utgör alla ett folk. Ni är alla ett barn som jag ger min fredskyss till. 

47 Studera mitt ord och ta det till massorna, för vägen är nu förberedd. Människor kommer att 

komma till denna nation. Ge dem den bästa "festmåltiden", visa dem ett gott exempel så att de kan 

känna igen er som den helige Andes lärjungar. 

48 Var och en av er har en andlig varelse omkring er som skyddar er. När det är dags kommer den att 

svara mig för dig, och du för den. Jag säger er att ni har ett stort ansvar. 

49 Ha iver och önskan att fullfölja din uppgift och förbli enade i ett ideal och en vilja. Stå inför min 

rättvisa, som ser till och med ditt hjärtas innersta slag. 

50 Tiden är dyrbar. Ni måste skynda er att resa er, med kärlek, för att fullfölja mitt uppdrag; vissa 

redan som lärjungar, andra som elever. 
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51 Lämna världen det som är ditt och ha ett enda mål, nämligen själens frälsning. För när tiden 

kommer måste ni redovisa allt ni har arbetat för på den här planeten. 

52 Du är inte okunnig eller okunnig, du gör allting med kunskap om orsaken. 

53 Jag varnar er för de kommande händelserna. När ni inte längre hör mitt ord ska ni samtala med 

mig från ande till ande. 

54 Idag ser jag er förenade efter förebild av mina apostlar från den andra eran, och jag arbetar på er 

för att göra stora mirakel. 

55 Du har stor makt. Ge därför till era medmänniskor av de många som jag har gett er i mitt ord. 

56 Jag har lagt ut min visdom bland er, men jag ser den hungriga vargen i fårakläder som vill sluka er 

genom att ingjuta syndiga tankar för att fördärva er. Men när jag ser att din varelse är nära att ge upp är 

jag där som en Fader som kommer till din hjälp, för jag vill inte att du ska gå under. 

57 Liten är den flock som bär kärlek till Fadern i sitt hjärta och som har viljan att tjäna mig. Men jag 

säger er: Stå fast så att du kan utveckla din själ i min lag. 

58 Jag vill se er förenade på detta sätt. För om du står på Faderns sida, så står jag på din sida. Jag ska 

inte lämna dig för ett ögonblick, och frestelsen ska hålla sig borta från "Israels folk". 

59 Fundera i Mitt Ord, förstå att tiden för Min manifestation är kort, och inse hur stor Min kärlek är 

och hur stort ljuset Jag har placerat i din själ. Inse att du måste komma till mig i renhet. 

60 "Mitt rike är inte av denna värld", förstå mig därför när jag säger till er: Det ni arbetar med på 

jorden kommer jag att bevara för er i det hinsides. 

61 Här vid detta bord väntar jag på er alla. I min närvaro försvinner raser, kaster och släktskap. Ni 

tillhör mig alla lika mycket, ni har alla en själ som en dyrbar juvel, och det är till denna själ som jag vänder 

mig. 

62 Om ni vill veta: Detta var den plats som var förutbestämd för Min nya uppenbarelse för världen, 

där ni skulle se Mig komma "på molnet" i närvaro av alla jordens folk. 

63 Förstå dessa ord på rätt sätt. Med detta vill jag berätta för er att jag kommer ner i Anden till alla, 

men att inte alla kommer att höra detta ord. På samma sätt skedde det på den tiden: en nation vittnade 

om min undervisning och mina verk, och de andra nationerna på jorden trodde på grund av 

vittnesmålen. 

64 I dag samlar jag själarna från detta folk för att fullborda deras uppdrag under sin Mästares ord. 

65 Jag lovar dem inte jordiska riken, utan ett rike av evigt ljus för själen. 

66 Deras själar, som nu fortfarande är fulla av själviskhet med tanke på deras nästas behov, kommer 

att vara generösa "i morgon" för att låta sina medmänniskor ta del av det arv som jag har gett dem. 

67 De som vid den tiden förväntade sig att Messias skulle komma som en kung på jorden och som 

såg honom komma i sin gudomliga ödmjukhet blev modfällda och förvirrade. Varför skulle ni imitera dem 

i dag och bli förvirrade när ni ser mig uppenbara mig på detta sätt, trots att ni redan har tidigare exempel 

på att er Herres rike inte är av denna värld? 

68 Jag instruerar ett folk så att de i morgon ska lära alla dem som inte har haft möjlighet att höra mig 

i denna form. De som hör mig i dag hör en Fader som med stor kärlek meddelar dem att han snart 

kommer att avgå och som därför ger sin faderliga kärlek i överflöd till alla dem som omger honom. Det är 

en faders röst som vill att de ska komma ihåg honom, som inte vill lämna något av sina barn i gråt, som 

vill att alla ska få ta del av hans arv, och det är hans kärlek. 

69 Detta folk kommer att ha allt de behöver för den kommande kampen, deras stora andliga strid, 

eftersom han kommer att få min säd att spira på nytt med sitt fruktbara regn. 

70 Ja, folk, mitt namn kommer återigen att vara på alla läppar, min inställning i alla hjärtan och min 

lag kommer att uppenbaras i alla samveten. Hur lyckliga blir inte de som deltagit i detta gudomliga verk, 

för denna andliga lycka kommer att kompensera dem för alla deras vedermödor och lidanden. De 

kommer att minnas att de var Kristi lärjungar här på jorden, att de kärleksfullt vaktade det frö som den 

gudomlige Mästaren lärde dem att odla. 
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71 Erhåller denna frid för er själ, o folk, erhåller denna plats i evigheten. 

72 Som Mästare går jag framför dig och vägleder din själ. Låt därför mina lärjungars gärningar vara 

tydliga, så kommer de som ser på er att ta er som exempel. 

Världen är hungrig och ni har brödet som ger näring. Jag förbereder er på samma sätt som jag gjorde 

med mina apostlar. Om du följer mig som de gjorde, kommer du att känna min kraft att bekämpa allt ont. 

Alla naturens krafter hjälper dig i ditt uppdrag om du vet hur du ska använda dem. 

73 Idag ser ni bland folket brist och fattigdom, oro för att få bröd till kroppen, medan ni har bevarat 

er själva utan att lida sådana svårigheter, för jag vill att ni ska ha fred och att ni ägnar en del av er tid åt 

att praktisera min lära. 

Många män och kvinnor emigrerar och söker i detta land en tillflykt för sina hjärtan som är trötta på 

att kämpa, och de kommer att finna ett välsignat land, rikt på förmåner, och du kommer att dela ditt 

bröd med dem, och de kommer att finna skydd och etablera sina hem här. 

74 Vakna upp, folk, för det är bara tre år kvar under vilka jag kommer att göra mig känd för er. Sök 

mig redan i dag från ande till ande, för den timme närmar sig redan då ni kommer att känna er 

föräldralösa, och jag vill att ni ska vara starka i prövningen. Den andliga världen kommer då inte längre 

att ge dig sina uppmuntrande ord och råd. Du kommer inte längre att höra denna "konsert" från det 

bortomliggande, och därför är det nödvändigt att du vet hur du ska flyga för att fortsätta att ge näring åt 

din själ. 

75 Närma dig det som är perfekt. Förena din vilja med min. Sök allt som är bra för din själ och älska 

jordiska ting mindre. Mänskligheten har nått en gräns där jag kommer att hålla den tillbaka. Mörkret 

kommer att försvinna, "ogräset kommer att ryckas upp, buntas ihop och kastas i elden", som det står 

skrivet. Allt detta kommer att hända. Jag förbereder er för detta, människor, så att ni kan känna igen den 

tid ni lever i, och ni kan väcka era medmänniskor. Välsignad är den som vill låta sig lösas, som ber och 

ångrar sig, för han skall bli frälst. Men om du blir avvisad av denna anledning, om du blir sårad, kom ihåg 

Jesus i hans gudomliga passion och ta honom som förebild. 

76 Var förstående och förlåt förolämpningar. Du bör inte ha "fiender" och om de slåss mot dig, ta 

upp dina vapen av kärlek och ljus. Om du beter dig på detta sätt kommer du att uppnå fulländning och få 

gåvan av fred på jorden. Jag ger dig fröet, din uppgift är att plantera det. 

77 Tiden då jag skulle komma var förutspådd, och denna profetia har blivit sann. Det sades: 

"Människor kommer att nå toppen av synd och materialism. Krig kommer att sprida sig från nation till 

nation som en eld som förstör allt. Hat och illvilja växer som ogräs och täcker åkrarna." 

78 Jag visste att ni med tiden skulle glömma mig och att mitt ord skulle försvinna från era hjärtan. 

Det är därför jag tillkännagav min återkomst till er. 

Ljuset har dämpats, människohjärtat är kallt och okänsligt som den natt då Jesus kom till världen och 

modern, som inte fann skydd i människornas hem, sökte skydd hos herdarna och hjordarna. 

79 Idag har jag inte förberett en livmoder för att bli människa, för jag har kommit i Anden för att tala 

till er. 

Och mitt i denna stora hårdhet och otro har jag funnit dig. Jag har valt dig och du har förberett ditt hjärta 

för att ta emot mig. Ni har lyssnat på mig och er tro har blivit tänd. 

80 Om du vill följa mig, lyd då mitt ord. Jag hjälper dig att bära ditt kors. Men jag vill inte att detta 

folk, som tror på mig idag, ska döma och fördöma mig imorgon som den som satte mig på korset. I dag 

vet du inte vilka som kommer att förbli trogna. Jag säger er att de kommer att vara få, och ibland 

kommer de att vara ensamma. Men deras väg kommer att vara öppen och änglarna kommer att skydda 

dem och rädda dem från faror för att leda dem till det himmelska hindret. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 199 
1 Den heliga andens frid vare med er. 

2 Outtröttligt talar jag till er, eftersom testet för lärjungarna närmar sig, och jag vill att ni ska veta 

hur ni ska göra mitt arbete känt då. Jag har gjort er bekanta med dess principer så att ni alltid kan 

presentera den i all dess renhet och sanning. 

3 Min undervisning kommer att förena världen i ett enda ideal, och när denna förening av tankar, 

hjärtan och viljor har blivit verklighet kommer världen att känna fred och uppleva något mer av själens 

liv. 

4 Det finns en kamp om världsåskådningar och doktriner i denna tid. Alla vill ha rätt. Men vem har 

rätt i denna kamp mellan egoism och egenintresse? Vem äger sanningen? 

5 Om de som tror sig vara på den perfekta vägen och besitta sanningen är stolta över det ─ 

sannerligen, säger jag er, känner de ännu inte till vägen; för på den måste man vara ödmjuk, och det 

räcker att de inte erkänner den sanning som finns i andras tro för att inte längre vara ödmjuka. Men jag 

har redan sagt till er i den "andra eran": "Saliga är de ödmjuka och ödmjuka i hjärtat." 

6 Den människa som fördömer sina medmänniskors tro och övertygelse rör sig bort från 

frälsningen, för i sin stolthet och övermod försöker hon vara som sin Gud. 

7 Jag säger att ni ska visa er som ni är så att ni inte faller in i hyckleri. Var uppriktig och tänk på att 

du fortfarande saknar mycket för att uppnå själens fulländning. 

8 Den som i sin ödmjukhet betraktar de nådegåvor han får som oförtjänta kommer aldrig att bli 

självupptagen, hur många jag än ger honom i överflöd. 

En dag kommer människor att slåss mot varandra. Kampen kommer att vara ojämlik. För medan vissa 

baserar sina anspråk på jordisk makt, kommer andra att presentera sin kärleks vapen endast i sin 

materiella fattigdom. För de kommer inte att ha något annat fosterland än sitt andliga arv. 

9 Ni vet, mitt folk, att jag har fört er samman och förenat er, genom att välja er från här och där. 

För i alla sekter och kyrkor som är som vägar finns det spirituella ─ lärjungar för vilka jag har skapat 

denna familj. Jag har inte förenat dem på en samlingsplats, utan i en lag, i en och samma kärlek. För alla 

som känner sitt hjärta slå av kärlek till sin bror kommer att vara barn av detta folk. I sanning säger jag er 

att ni inte kommer att bli spiritister bara för att ni har gått in i dessa möteslokaler där Mitt Ord talar om 

spiritism, utan på grund av den kärlek ni ger till era medmänniskor. 

10 Tanken på att ni måste kämpa mot århundraden av idéer, sedvänjor och fel bör inte skrämma er, 

och det bör inte heller spela någon roll för er att ni är få. Ni vet att det ljus jag har gett er bryter slaveriets 

och okunnighetens kedjor. 

11 Vad skulle man kunna anklaga spiritualisterna för om de uppfyller den andliga lagen, den 

moraliska lagen och sina jordiska plikter och lämnar ett spår av dygd i sin väg? Men akta er för allt som 

jag inte har lärt er, så att ni inte blir anklagade för mänsklig rättvisa. I dag säger jag till er, som i den andra 

epoken: "Ge Gud vad som tillhör Gud och kejsaren vad som tillhör kejsaren." Då kommer ingen att hitta 

fel på dig för att fördöma dig. 

12 Lyd de lagar som styr det land där du bor och ha respekt för dem som styr andra folk. 

13 Jag lämnar er med mitt ord för att ni ska kunna studera och få kunskap. 

14 Likt er herde ger ni er ut som budbärare för att föra fram de goda nyheterna till hjärtan. 

15 Sannerligen säger jag er: genom er måste människosläktet räddas. 

16 Steg för steg leder jag dig till kärlekens väg, den smala vägen som dock kommer att fylla dig med 

tillfredsställelse och frid. 

17 Jag vill se dig gå bakom Mästaren på den väg som leder till högsta lycka. Följ inte ondskans vägar 

som för dig bort från mig. 

18 De som har fullgjort sitt uppdrag finns nu runt mig. Men jag har kommit till er som en kärleksfull 

och barmhärtig Fader för att lära er på nytt att ägna några få stunder av varje ny dag åt mig. 

19 "Arbetare", ansträng er och arbeta så att ni kan överlämna en riklig skörd i slutet av 1950. 
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20 Det är en svår uppgift som du måste utföra, vissa på avlägsna platser, andra i familjens famn. 

21 Det arv som jag har gett er i denna tid är samma arv som ni hade i tidigare tider. Men ni har brutit 

det förbund av kärlek och välvilja som ni slöt med mig för länge sedan, och det var nödvändigt att 

återvända till er för att påminna er om det. 

22 Tänk på att mänskligheten har nått en hög nivå av fördärv. Men du bör tjäna med ett rent hjärta, 

då kommer du att känna dig stark och vara hel mitt i kaoset. Förena er så att kyrkorna blir som en 

fästning, som en solid mur, som en obruten kedja där var och en är en stark länk. 

23 Lyft upp den fallne. Jag ger mitt kärleksfulla stöd till alla. Men vissa är piskade av världens 

frestelser och har ännu inte hört sitt samvetes röst. Din uppgift är att sträcka ut handen till dem och vara 

en stab på vägen för dem tills du når fram till att de följer mitt spår av kärlek. 

24 Vakta, mina barn, Faderns läror, så att ni kan vakta dem. 

25 Jag har gett dig en kropp för att du ska kunna utföra en svår uppgift på jorden. Vakta denna kropp 

med kärlek, o själar, för stor blir er smärta om ni inte lyder min befallning. 

26 Du ska leda din kropp, och det ska inte vara han som håller dig borta från lydnadens väg. 

27 Så fröet och se till att det gror, så att det återvänder multiplicerat till Faderns kornbodar. 

28 Det är min vilja att se dig ödmjuk. Men många av er har i sin brist på urskiljningsförmåga bett mig 

om hjälp. 

29 Jag ser att ni har klätt er i mina kläder. Jag har lämnat dem till er för att skydda er från tidens 

hårda tider, men inte för att lämna dem halvvägs. 

30 Sedan 1866 har ni haft min nya kärleksmanifestation bland er, och...: Har du missat något? 

31 Salig är den som har druckit lidandets bägare med tålamod, för hans smärta kommer att 

förvandlas till nåd. 

32 Pynta helgedomen, för Fadern har länge velat bo i den. 

33 Ta din plats och alla kommer att se att Kristus är bland er. 

34 Det är min vilja att ni ska lyda mitt ord och vara ett gott exempel för folket; för detta har ni min 

styrka i er. Jag har gett dig en väg och den är full av ljus. Följ mitt spår och klättra upp på berget. 

35 Vissa ber mig om pengar, men jag säger er: Under den första eran hade ni stora rikedomar på 

jorden, men ni var olydiga mot min lag. I dag råder det inte brist på bröd på ditt bord, men tiden för att 

fullfölja ditt uppdrag är kort. Var outtröttlig när det gäller att föra mitt frö vidare till dina medmänniskor, 

så att du vid livets slut kan visa mig det förökade fröet. 

36 Frukta inte jordmannen, frukta min gudomliga rättvisa. 

37 Ni är alla mina barn och ni kommer alla att komma till mig när tiden är mogen. 

38 Genom er som närmar er Mästaren ger jag till alla, hur avlägsna ni än tycker att de är. 

39 Till de fält som herden har förberett, som är folkets hjärtan. 

40 När herden märker att ett får blöder klagande, rusar han till det och för det till fårhagen. 

41 Du är utsatt för svåra prövningar, "Israel". Men Fadern ger dig styrka så att du kan klara dem. 

42 Om du fullföljer din uppgift på jorden väntar stor glädje på dig i det hinsides. 

43 Himmelrikets dörrar står öppna och bjuder in alla som vill leva i det. Du hittar dessa dörrar i ditt 

samvete. 

44 Idag sätter jag er vid mitt kärleksbord för att ge er Andens bankett. 

45 Barn av min Gudomlighet, Mästarens lärjungar, låt ljuset från det budskap som min Kärlek sänder 

er tränga in i den innersta delen av er själ. 

46 Välkomna, ni som kommer till mig trötta, sjuka och med plågade själar. 

47 Välkommen in i ljuset från min gudomliga stråle, för i den finner du styrka, helande och glädje. 

48 Varför finns det bland er några som tycker att det är konstigt att jag kommer på detta sätt? 

49 Jag har inte berättat för er att jag befinner mig i denna kropp. Nej, jag har bara berättat för dig att 

detta sinne tar emot min inspiration. Jag ger nu ett nytt budskap till människorna, som kan jämföras med 
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en stor källa som häller ut sitt innehåll över törstiga fält och trädgårdar. Kom ihåg att ditt sinne är en 

tillflyktsort för min visdom där jag häller mitt ljus. 

50 Jag har formulerat mina tankar i ord som utstrålar kärlek och hjärtlighet, så att du i dem kan finna 

den balsam som läker din själ och din kropp. Jag har också lärt er att dyrka er Gud på sanningens altare, 

inte på skuggornas, avgudadyrkarnas och fanatismens altare. 

51 Förbered er så att ni kan ta emot de rikedomar som jag ger er. Låt den slöjan rivas idag så att ni 

kan förstå den fulla innebörden av mitt nya budskap. 

52 Jag får dig att förstå utan böcker och endast med anden. Jag lär dig att tolka innebörden av alla 

uppenbarelser. På så sätt kommer ni inte längre att falla i avgudadyrkan, för ni kommer inte att nöja er 

med att ta upp allegorin, utan ni kommer att veta hur man tränger in till botten av läran för att tolka dess 

sanning. 

53 Du har hört att änglarna i himlen alltid hör den gudomliga konserten. När du tänker på denna 

symbol, akta dig för att tro att du i himlen också hör musik som liknar den du är van vid att höra på 

jorden. Den som tror det har gett efter för ett fullständigt materialistiskt misstag. Den som däremot 

tänker på harmonin med Gud i denna gudomliga konsert, när han hör himlens musik och änglarnas lycka 

när de hör den, kommer att vara i sanning. 

54 Men hur kommer det sig att vissa inte uppfattar det på detta sätt, trots att var och en av er i sin 

själ har en ton av den Universella Konserten? Hur kommer det sig att vissa som hör detta ord inte förstår 

det, inte känner det eller misstolkar det? 

55 Älskade barn, ni som är svaga i er förståelse, sök ljuset i bön. Fråga mig i dina meditationer, för 

hur stora dina frågor än må vara så vet jag hur jag ska svara dig från evigheten. Jag kommer i min tur att 

ställa frågor till er så att sanningens ljus kan lysa mellan Mästaren och lärjungarna. 

56 Den himmelska musiken är Guds närvaro inom dig, och mitt i denna konsert, när du väl har 

uppnått den sanna höjningen, som är andlig skönhet, kommer din ton att klinga. Detta är himlens musik 

och änglarnas sång. När du upplever och känner det på detta sätt kommer sanningen att stråla ut i ditt 

väsen och du kommer att känna att Gud är i dig. Livet kommer att erbjuda dig en evig och gudomlig 

konsert, och i varje ljud kommer du att upptäcka en uppenbarelse. 

Ni har ännu inte hört de vackra tonerna i sin perfekta harmoni - ibland ljuva toner, ibland kraftfulla. 

Om du råkar uppfatta dem en gång kommer de att framstå som otydliga toner som du inte kan förena. 

Du har inte blivit fullt medveten om den skönhet som finns i dem. Du måste lämna sinnena, passionerna 

och materialismens skuggor bakom dig för att kunna höra Guds konsert i din själ. 

57 Varför anser ni att min dialog med er är omöjlig, trots att ni tar emot universums 

manifestationer? Hur kan vibrationen av min Ande genom den mänskliga tankeförmågan verka omöjlig 

för er, trots att ni alla är fulla av Guds tankar? Hur skulle det vara omöjligt för Gud att tala till dig i 

hemlighet, trots att änglarna, världarna, rymderna och alla skapade ting är fulla av honom? Varför skulle 

jag inte ta din själ i besittning, eller varför skulle jag låta den vara sig själv överlåta? Har ni inte blivit 

medvetna om att detta verkligen skulle vara omöjligt? 

58 Lyssna väl på mig: Jag är mästaren, den här planeten är en skola för själen. Livet och min 

undervisning är det perfekta ämnet. Kan ni verkligen tro att jag skulle överge mina plikter och att jag 

skulle glömma mina lärjungar? 

59 Människor, jag upprepar för er att den gudomliga konsertens ljud resonerar runt omkring er, och 

att det är absolut nödvändigt att era själar höjer sig för att uppfatta deras harmoni. Om det inte är så 

kommer du att låta dessa ljud fortsätta att resonera i världens rum i väntan på andra som mycket väl vet 

hur de ska uppfatta dem. 

60 Jag vill att ni ska bli mottagliga för det andliga, så att ni kan förgylla er dysterhet här på jorden, 

där ni gråter och lider så mycket. 

61 Lyssna inte på dem som förnekar sanningen att jag är i er och med er. Vakna upp och lyssna till 

den del av min konsert som jag ger dig möjlighet att lyssna till idag. Era öron har bara varit beredda att 
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höra ekot av klagovisorna och brölet av denna mänsklighetens krig, som är det bästa beviset på er 

oenighet och er brist på harmoni. Du kan hitta detta bevis överallt och på alla områden i ditt liv. 

62 Brödraskapskriget och det ideologiska kriget har nått sin höjdpunkt. Stora och små, starka och 

svaga, troende och icke-troende driver omkring i ett hav av förvirring. Men beskärningen är nära, och 

sannerligen säger jag er: Varje träd som inte bär god frukt skall beskäras. 

63 Smärta, tid och sanning kommer att vara den obevekliga sickeln som skär av ogräset vid roten, 

som senare kommer att kastas i visdomens eld, där allt falskt kommer att förtäras. 

64 Mitt i detta kaos finns det också de som tvivlar på min kärlek. Till detta säger jag er: Hur skulle jag 

kunna överge denna värld när jag ensam kan lugna vågorna på detta oroliga hav? 

65 Glöm inte att närhelst ni befinner er i mörker kommer jag till er hjälp eftersom jag är världens 

ljus. 

66 Det är människorna som orsakar stormarna, men min plikt är att lära dem att skapa fred. Och det 

är precis vad jag för närvarande gör med min undervisning, som alltid har kommit ner som en ljuvlig och 

harmonisk konsert, som ett budskap som kommer från kärlekens och rättvisans rike. 

67 Jag kommer att fortsätta att tala till era hjärtan. Himlen vill också göra sig känd i din värld. Låt den 

göra det genom ditt intellekt. 

68 Det är omöjligt att skilja Skaparen från sina skapelser, det är omöjligt att det finns något avstånd 

mellan Kristus och människan, precis som ingen kropp kan existera utan ett huvud eller en sol utan 

planeter. 

69 Om du älskar sanningen kommer den skönhet som du får njuta av i din tillvaro att vara stor. Och 

när du uppnår den heliga frihet som jag erbjuder din själ kommer du att resa genom himlar, rymder och 

världar med hjälp av din tankeförmåga. 

70 Jag tröstar er i denna tid av vedermödor, som profeterna för länge sedan har tillkännagivit. Roque 

Rojas, min budbärare i denna tid, talade till er om de prövningar som snart skulle komma, och från min 

första röstbärare meddelade jag er att profetiorna nu skulle gå i uppfyllelse. 

De som hörde mig redan på den tiden kommer att minnas att Mästaren sa till er: "Se, livet kommer 

att förändras och mänskligheten kommer att dricka en mycket bitter bägare. Nationerna kommer att 

strunta i varandra. Föräldrar missbedömer sina barn och barn missbedömer sina föräldrar. Mannen 

kommer att förkasta sin hustru, och hon kommer i sin tur att synda mot livets följeslagare, och många 

barn kommer att växa upp som föräldralösa, trots att de har föräldrar. Som ett resultat av den 

fördärvlighet som kommer att sprida sig och den hunger och synd som kommer att öka kommer många 

människor att dö. 

71 Och se, inom några få år kommer alla dessa katastrofala händelser att svepa ner liv, hem, 

nationer, trosuppfattningar och institutioner som en rasande flodvåg. Gång på gång säger jag till dem 

som lyssnar till mig att de ska vakta och be så att de inte låter sig ryckas med av denna flodvåg. 

72 Vakta era familjers dygd och freden i era hem. Se hur även de fattigaste kan bli ägare till denna 

skatt. 

Inse att den mänskliga familjen är ett förkroppsligande av den andliga familjen: i den blir mannen 

fadern och har därmed en verklig likhet med sin himmelske Fader. Kvinnan, med sitt moderliga hjärta 

fullt av ömhet, är bilden av den gudomliga moderns kärlek, och den familj de bildar tillsammans är ett 

förkroppsligande av Skaparens andliga familj. 

Hemmet är det tempel där man bäst kan lära sig att uppfylla mina lagar, om föräldrarna är villiga att 

arbeta med sig själva. 

73 Föräldrarnas och barnens öde ligger i mig. Men det åligger den ena och den andra att hjälpa 

varandra i deras uppgifter och försoningsplikt. 

74 Hur lätt skulle inte korset vara och tillvaron vara uthärdlig om alla föräldrar och barn älskade 

varandra! De svåraste prövningarna skulle mildras av kärlek och förståelse. De skulle få se sin överlåtelse 

till den gudomliga viljan belönad med fred. 
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75 Den första institutionen på jorden var äktenskapet, för denna förening helgades av Skaparen 

sedan den första kvinnan och den första mannen. Min lag och mina uppenbarelser har alltid talat till er 

om hur stor denna uppgift är. 

När jag var med er på jorden var jag nöjd med att besöka makarna och familjerna. Min närvaro i 

hemmen helgar denna förening och välsignar dess frukter. Jag talade till barnen, ungdomarna och de 

vuxna, jag talade till hushållsbiträdet och familjefadern, till pigan, hemmafrun och modern. Det var 

nämligen nödvändigt att återställa allting och ge nytt ljus åt livet i den här världen, som är ett 

utvecklingsstadium i det andliga livet. 

Mitt ord var avsett för alla. Så när jag talade kom mödrarna skyndsamt med sina barn i handen eller i 

famnen. När dessa enkla hjärtan hörde Jesus säga till dem: "Den som känner Sonen känner Fadern", 

kände de att de hörde Gud i det ordet, och från djupet av sina hjärtan sade de till Mästaren: "Halleluja, 

du är Messias som vi har väntat på! Prisad vare han i vars namn du kommer". 

76 I och med min ankomst har en ny tidsålder börjat, men mitt ord är i huvudsak detsamma. Den 

påminner dig om vad du har glömt, lär dig nya lektioner och höjer ditt liv genom att föra det närmare 

perfektion. 

77 Om du skulle leva i min lag ─ tror du att jag skulle ha materialiserat mig genom att manifestera 

mig i denna form? 

78 Med mina ord vårdar jag det frö som jag sått vid andra tillfällen. Men i denna form kommer jag 

bara att tala fram till 1950. Efter det kommer jag att fortsätta att vårda din själ, men min manifestation 

kommer att vara mer subtil och högtstående. 

Idag har jag kommit för att påminna er om några principer som har trampats ner av människor. Med 

mina himmelska råd välsignar jag nu återigen äktenskapet och familjen. Men för att vidga era andliga 

horisonter och förhindra att ni faller in i själviskhet, lär jag er att börja bilda en sann andlig familj i detta 

folk, vars Fader ni kommer att skåda i oändligheten, och i världen kommer ni då att betrakta alla era 

grannar som bröder och systrar. 

79 Tror ni inte att den som har uppfyllt sin plikt mot sina nära och kära kommer att känna sig 

starkare och mer värdig att lämna sitt hem, sitt folk och till och med sin nation för att sprida min lära med 

sina ord och sitt exempel? 

Oroa er inte, för jag säger er att ni måste lämna ert hem och ert hemland. Jag säger er att jag kommer 

att vakta det ni lämnar efter er och att det inte kommer att bli nödvändigt att ta med en andra resepaket. 

Jag förbereder stigarna, dörrarna och hjärtan i förväg så att ni kan fullfölja ert uppdrag. Inget blodsoffer 

väntar dig, även om du måste offra en del av din tillfredsställelse. Den familj som ett av sina barn lämnar 

för att åka till provinsen kommer att bli välsignad. 

Jag talar till er om dessa saker som ska komma eftersom det bara är tre år kvar under vilka jag ger er 

mitt ord, och jag kommer att lämna er förberedda så att ingen ska lura er. Din intuition kommer att 

vägleda dig i dessa tider så att du vet vart du ska gå och vilken väg du ska ta. 

Lärjungarna kommer inte att vandra ensamma, över dem kommer en stor legion av ljusets andar att 

gå för att stödja dem, och framför allt Elia, den andlige herden, kommer att lysa upp vägarna och vakta 

sina får. Min vilja skall manifesteras i era verk. 

80. Ni är inte de enda som detta arbete kommer att vila på. I det bortomliggande finns det redan de 

som kommer att inkarneras efter dig för att fortsätta din sådd. Världen kommer att förändras, men inte 

på ett ögonblick. 

81. Fundera över mitt ord så att det blir ett ljus i era sinnen. Ni människor, när ni väl vet vilken plats 

ni har i Faderns skapelse och vilken uppgift ni har, kommer ni att veta att ert öde är att älska och välsigna 

för evigt. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 200 
1 Himmelrikets portar är öppna för alla som vill ta emot dess fördelar. Detta rike finns i människans 

ande. 

2 Det finns ett firande i er och min ande när ni förbereder er för att ta emot mina budskap av ljus. 

3 Välkomna, sjuka, drabbade människor i behov av andlig kärlek, för hos mig finner ni den helande 

balsam, det ljus och den styrka som ni har saknat så mycket. 

4 Jag älskar dig och därför sänder jag dig mitt ljus så att det kan ta bort dina lidanden, bekymmer 

och rädslor och så att du kan känna dig omsluten av min kärlek, skyddad och bevarad från de många 

faror som väntar på dig. Min barmhärtighetens källa flödar över för att läka dig i själ och kropp, men det 

jag gör med dig gör jag i denna värld och i alla världar. För Min Tröstens Ande har sänkt sig ner över alla 

de världar där Mina barn bor. 

5 Om ni ger er själva näring av mig, om ni vet hur ni ska ta emot mig, kommer ni inte längre att 

kunna förneka mig, ni kommer inte längre att tvivla på eller bortse från detta bröd som har gett er liv, 

och er existens kommer att bli ett ständigt vittnesbörd om tacksamhet och kärlek. 

6 Har du någon aning om hur roligt det utlovade himmelriket är? Du ville skapa en bild i ditt sinne 

av hur livet för perfekta varelser skulle kunna se ut, och du talar om sånger, skönhet, renhet och kärlek. 

Men nu säger jag er att det råder perfekt harmoni i den världen. 

7 Ni måste veta att ni alla så småningom kommer att vara en del av den konserten, att ni kommer 

att få ta del av den lyckan när ni har fulländat er själva och kommit till mig. 

Då kommer ni att möta mig och jag kommer att sitta på tronen i den ära ni ger mig. 

Men den himmelska musiken kommer att ljuda i er själ när ni då upptäcker min närvaro inom er själva 

och ni blir hänförda av att betrakta mitt verk, min skapelse, som jag kommer att föra fram inför era ögon 

för att göra er delaktiga i den. När du väl är med mig kommer du att uppfatta den vackraste harmoni och 

den ljuvligaste sång kommer att stiga från din ande till min. 

8 När du sedan känner att Min närvaro lyser inom dig kommer du att upptäcka en konsert i varje 

steg, en uppenbarelse i varje ljud, och du kommer att vara så nära Mig att du slutligen kommer att 

betrakta Mig som den enda orsaken till och målet för din existens. Jag kommer att ta emot dig som man 

tar emot en vandrare som når det sista steget i sin vandring och som är medveten om vad han har 

uppnått och vad som väntar honom. 

9 Människor, ni har ännu inte hört denna musik med vackra toner eftersom ni ännu inte har kunnat 

dematerialisera era själar. Konserten ljuder utanför den värld som ni har kunnat nå. Men jag förbereder 

vägen så att ni snart kommer att anlända med mig. 

10 Varför anser du att min manifestation genom det mänskliga intellektet är svår? Tvivlar du på att 

jag alltid kan vara i kontakt med din själ? När den 

Skapelsen får sin näring av mig, och alla själar är som grenar på ett träd som lever på samma träd och 

livnär sig på dess saft ─ hur kan ni tro att jag är avlägsen eller att jag är likgiltig inför era lidanden, trots att 

jag är er Mästare, er Läkare och er Fader? 

11 Lyssna: Kampen om världsåskådningarna närmar sig. 

Inkarnerade och okroppsliga själar rör sig i ett hav av förvirring. Alla presenterar sin skörd av smärta och 

ondska. Alla försöker skada och döda varandra, alla utför ett förödelsearbete, men smärtan har också 

drabbat dem. 

I vår tid är skördaren närvarande med uppgiften att hugga ner alla träd som inte bär god frukt. I 

denna stora strid kommer endast rättvisa och sanning att segra. 

Många kyrkor kommer att försvinna, andra kommer att finnas kvar. I vissa kommer sanningen att 

lysa, i andra kommer endast bedrägeri att erbjudas. Men rättfärdighetens sickel kommer att fortsätta att 

skära tills varje frö som finns på jorden har dömts. 

12 I dessa tider kommer de som har förandligat sig själva att nå idealet, upphöjningen, och denna 

kunskap kommer att ge dem sann visdom. Du kommer inte att behöva mänsklig vetenskap som 
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vägledning. För den själ som är tillräckligt förberedd genom min undervisning kommer att kunna avslöja 

allt du behöver veta. 

13 Lagstiftare, filosofer och präster kommer att komma till mig och jag kommer att svara dem och 

omvända dem med mitt ord. Vissa kommer inte att kunna förstå mig och kommer att bli förvirrade. De 

andra kommer ödmjukt att be mig om förlåtelse. De kommer inte att be om bevis från mig. Men jag 

kommer att ge dem det eftersom jag älskar dem och vill att de ska känna igen mig. 

14 När vetenskapsmännen inte kan svara människor, när de inte kan lösa deras problem och tvivel, 

kommer de att komma till mig. Då kommer de att lära sig att jag har väntat på dem för att instruera och 

trösta dem. De kommer att lära sig att detta ord kommer från Kristus, från honom som vet hur han ska 

smeka alla lidande och tala till alla på det språk som är så kärleksfullt ─ samma språk som Mästaren lärde 

er det sublima budordet som säger: "Älska varandra". 

15 Ni lever i en tid av rening, och klagan över smärta har redan hörts. Men just den smärtan kommer 

att hjälpa er att rena er själva och bli pelare i templet. Och efter er kommer nya apostlar. 

16 Jag kommer att vara med er för att trösta er och ge er ståndaktighet så att ni kan gå framåt på 

vägen mot gottgörelse. Jag vill att ni ska förvandla era fiender till vänner, så att ni i er kamp kan vinna 

himmelriket, där ni får frukten av alla era gärningar. 

17 Jag talar till er på detta sätt så att ni kan förändra era hjärtan, för ert öde är att älska och välsigna. 

Lev som Jesus levde, alltid i förening med Fadern, i perfekt harmoni med alla varelser i skapelsen. 

18 När du gör något gott, när du smeker ett övergivet barn, stöder en behövande person eller 

skyddar en försvarslös varelse ─ har du inte hört en röst inom dig som välsignar dig och uppmuntrar dig 

att fortsätta på den vägen? Vems röst är det? Det är samvetet. Det är Faderns röst som belönar barnet 

för att det har tagit honom som exempel. 

19 Om ni vill bli värdiga barn till min gudomlighet, de första arvtagarna till min härlighet, måste ni 

först rena er själva, och ni vet nu att det bästa renande vattnet är goda gärningar. Jag talar till er på detta 

sätt för att ni ska känna att jag väntar på er i mitt rike, att ni idag befinner er på den väg som leder till 

honom, men att ni fortfarande har en lång väg att gå. Jag vill göra en apostel av var och en av er och en 

mästare av varje apostel. 

20 Jag noterar att mänskligheten praktiserar sin dyrkan av Gud på olika sätt. Men jag säger er att jag 

inte anser att något religiöst samfund är viktigare eller mindre viktigt. Jag har lärt er kärlek, och det finns 

bara en sanning. 

Tro inte att det är en kyrka, en präst eller många präster som ska förlösa mänskligheten. Det är jag, 

den vise och kärleksfulle herden, som skyddar dig, tröstar dig och älskar dig så mycket att jag gav mitt liv 

för dig för att lära dig sanningens och livets väg. 

21 Om människorna på den tiden trodde att de kunde se mig, som en 

de skulle ta Mitt liv, förstöra det och få Min lära att försvinna, var de inte medvetna om att de bara 

gjorde det för att ge Mig mer liv och högre ära, som erhölls genom offret. Från mitt kors välsignade jag 

mina apostlar i alla tider ─ alla som följde mig på samma väg. 

22 På samma sätt välsignar jag er som har tagit emot mig i denna tid och förbereder er för att 

fortsätta mitt arbete. 

23 Israel, trötta vandrare, du kommer för att söka mina ord för att fullborda ditt öde i den tredje 

tidsåldern, och du kommer till mig med bitterhet på dina läppar och smärta i ditt hjärta. Ni och era barn 

har gått den farliga vägen, och idag, när ni hör min Andes kallelse, skyndar ni er i förvissning om att ni 

kommer att få uppmuntran. 

24 Vissa möter jag ödmjukt i väntan på mina order. Andra känner ånger i min närvaro efter att ha 

syndat mycket. Ytterligare andra undersöker nyfiket min undervisning och letar efter något fel i den som 

kan fördöma dem. Jag känner dig och älskar dig och tar emot allt i denna dag. 

25 Jag kommer att använda de ödmjuka för att på kort tid föra ut de goda nyheterna till de hjärtan 

som väntar på mig. Jag renar den som har syndat med mitt ord, som är kristallklart vatten. När han lär sig 

att jag förlåter honom och gör honom till min lärjunge kommer han att ångra sig och inte synda mer. Och 
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den som frågar och tvivlar upplyser jag och ger honom bevis, så att han kan känna sanningen och vittna 

om mig. 

26 När ni sedan har förberett er ska jag skicka er till dem som har tränat sina sinnen och är vältaliga. 

Men du ska inte känna dig underlägsen dem eller avundas dem, för jag har gett dig stora andliga 

förmågor. 

27 Vetenskapen kommer snart att göra en paus. Många lärda kommer att bli störda och betrakta sin 

kunskap som värdelös eftersom den kunskap de har förvärvat inte har lett dem till själens välbefinnande 

och frid. När de kommer till denna slutsats kommer de att söka mig, de kommer att vilja veta det andliga 

livets väsen och syfte och be mig att ödmjukt låta dem tränga in i mina hemligheter, och jag kommer att 

låta dem tränga in så långt det är min vilja. 

28 De som kommer att följa mig mest kommer att vara de fattiga, de arvlösa. När de sedan har tagit 

emot denna stora skatt av andlig kunskap som Mitt Ord delar ut i överflöd, kommer de att ge sig iväg 

fulla av kärlek för att bära vittnesmålet om Min ankomst till världen vid denna tid. Vissa kommer att 

framstå som profeter, andra kommer att vinna hjärtan med ordets gåva, och alla kommer att göra 

kärleksfulla gärningar bland människor. 

29 De nationer som har blivit föraktade, de folk som höljer sig i trasor, kommer att vakna upp, älska 

mig och tjäna mänskligheten. Bland dem finns de stora själar som renats i smärta. I kärnan av dessa 

varelser gömmer sig mina sändebud, mina apostlar. Jag kommer att sammankalla alla nationer, och på 

kort tid kommer de som förstår mitt ords inspiration att komma till mig och bli mina pionjärer. 

30 Israel, det är dina vapenbröder som väntar på mina order och lever i kaos. Medan de vädjar om 

fred, uppmanar andra till förstörelse. De längtar efter nya horisonter, nya länder, de längtar efter att 

emigrera till andra varmare länder för att bygga upp sitt hem där och för att kunna utveckla sin själ i 

enlighet med de gudomliga lagarna. 

31 De brister som finns i människors religionsutövning kommer att försvinna i den mån som ver- 

andligheten tränger in i hjärtan och själen, som är trött på sina falska avgudar, längtar efter min närvaro, 

mitt ord. De skall inte åkalla mig vid flodernas stränder eller på bergen, i dalarna eller i öknen. De 

kommer att söka mig i sin själs botten, och där kommer de att bygga ett tempel där de kommer att älska 

mig. 

32 Ni kommer att se många människor som var mäktiga på jorden stiga ner från sin sociala nivå, och 

i det läget, efter stora prövningar som kommer att bli som en prövosten för deras själar, kommer de att 

önska min undervisning och, på grund av sina dygder, kommer de att resa sig upp och känna det sanna 

värdet av de gåvor som jag har gett människan. År 1950 kommer många av förutsägelserna att besannas. 

33 Många hjärtan som var som torra fält kommer att bära frukt. Men till er, som jag dag efter dag 

har skött, säger jag: Förbered er och var redo att sprida min säd. 

34 Efter det året kommer det att bli stridigheter bland "Israels folk" och endast de som har förblivit 

vaksamma och bönefulla och arbetat i enlighet med mina lagar kommer att vara skydd för de andra. 

35 Jag har gett er ljuset så att ni kan vandra säkert och undervisa era medmänniskor. 

36 Var välsignade alla ─ både de som lyssnar på mig just nu och de som fortfarande är långt ifrån min 

manifestation. 

37 Den tid ni lever i är en tid av kamp, andlig kamp och kamp om världsbilder. 

38 Detta tips är nödvändigt, för du kommer att behöva stå inför dem som oavbrutet försöker tränga 

in i lärans mysterium. På samma sätt kommer du att stå inför en folkmassa av män och kvinnor med olika 

trosbekännelser och sedan upptäcka att det i varje kyrka eller samfund finns människor av god vilja som 

anstränger sig, för deras handlingar innehåller fulländning. 

39 Min nåd är för alla, för jag har sett i människovärlden att alla, även om det bara är för ett 

ögonblick, har sina hjärtan inflammerade av kärlek till Min Gudomlighet. 

40 Utspridda över jorden finns de som fortfarande strävar efter att göra gott och söker ett sätt att 

vara till nytta för sina grannar. Sannerligen säger jag er: Alla som har detta beslut är med mig. 
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41 Jag har sagt er att tiden kommer när ljuset kommer att synas på alla platser, i alla länder och på 

alla kontinenter. Detta ljus kommer att lysa i enlighet med människans andliga utbildning. Men genom 

samma sak kommer en ny och mer exakt uppfattning om skapelsen att skapas, ett nytt koncept för 

andlighet. På så sätt börjar ett nytt stadium av andlig utveckling. 

42 När alla intelligenta människor äntligen förenas kommer deras begrepp om det gudomliga, eviga 

och andliga att klargöras. Människor kommer att gå igenom många prövningar. Men när detta är över 

kommer sanningen att komma fram ännu mer i ljuset. Och sanningen, som alltid är kristallklar och högre, 

kommer att kunna förstås av alla. På så sätt kommer den andliga föreningen att bli verklighet. 

43 Den undervisning som jag har uppenbarat för er och de regler som jag har gett er kommer att 

erkännas av alla. Men kom ihåg att det är innebörden av Mitt Ord, inte sättet att uttrycka det, som du 

måste föra vidare. 

44 Var inte heller orolig för att den yttre formen för din gudstjänst förändras. För sannerligen säger 

jag er att det kommer en tid då ni kommer att förstå att endast essensen och renheten i era handlingar 

kommer att nå Fadern. 

45 Det kommer att komma många av dina medmänniskor till dig som, om de förstår spiritualismen 

på djupet, kommer att tvinga dig att överge även den sista kvarleva av kultisk fanatism som du kan ha 

kvar. 

46 När jag kommer nära er och gör mig känd genom röstbäraren, upptäcker jag dem som lyssnar 

utan att förstå och utan att känna. Även de som bara har kommit av nyfikenhet. En del har försökt sätta 

den andliga världen på prov. Många har inte den respekt som krävs. Men hur kan de tro på det 

övernaturliga som bekräftas inför deras ögon? Kan de möjligen ge sig själva en rimlig förklaring till det 

som sker om de inte tillskriver miraklet en högre makt? Vilken förklaring till vad detta arbete är kan de ge 

till den som frågar dem? 

47 Den som tror tar det välsignade vattnet från dessa platser och utför underverk med det. Men 

Mästaren frågar dig: Finns det verkligen en övernaturlig kraft i det vattnet? Sannerligen säger jag er: 

Kraften ligger inte i vattnet, utan i er själva, i tron och i era gärningars integritet. Ty Herren är i er, som i 

naturen och i hela skapelsen. Kom ihåg att jag sa till dig då: Din tro kommer att rädda dig. 

48 Jag är det eviga miraklet som ger ljus till ditt intellekt och rör dina känslor för att styra dem mot 

det goda. Men människan har krävt mer av sin Fader och velat se, höra och ta tag i det som hon bara 

borde uppfatta genom sin själs känslighet med sina händer. Men av kärlek har jag gett efter för mina 

barn, eftersom jag har förståelse för dem och tar emot dem. 

49 Därför har jag vid denna tidpunkt låtit min andliga värld närma sig er och gett er gåvan att 

manifestera den genom ert intellekt, så att ni alla direkt kan bevittna förverkligandet av dessa mirakel 

och tro på min närvaro. 

Manifestationen av de andliga varelserna kommer att uppmuntra illvilliga tolkningar från mitt arbetes 

spanare, de kommer att använda den som ett vapen för att skada er, förtala er och fördöma er som 

trollkarlar. Men efter att denna proklamation har sått sina frön kommer den att försvinna. Då kommer du 

att se att de gåvor som jag har gett dig kommer att fortsätta att existera och mirakel kommer att 

fortsätta att ske, eftersom du då kommer att vägleda dina steg intuitivt genom att alltid sträva efter att 

med hjälp av min undervisning utöva aktiv välgörenhet på bästa sätt. 

50 Utforska mitt ord så att du kan inse att jag inte föreskriver dig fasta beteenden. 

51 Det är min kärleksessens som ni ska bevara och sprida ut längs livets vägar. För det kommer en 

tid då ni inte längre behöver dessa mötesplatser. Jag ska göra mig känd på din väg, i ditt sovrum, i 

bergen, på varje plats. Ert område kommer att vara obegränsat för att utöva välgörenhet och för att 

bevisa att ni är mina lärjungar. För omständigheterna för var och en av er kommer också att vara olika, 

men de kommer alltid att ge er möjlighet att göra gott. Du kommer att kunna göra detta goda med 

tankar och handlingar, med ord och till och med med blickar. 

52 Vänj dig vid att ha samvetet som domare över dina egna handlingar, och det kommer att visa dig 

hur du måste arbeta för att uttrycka allt det som jag har placerat inom dig. 
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53 Om du ser att dina bröder och systrar i mitt arbete inte kan förklara orsaken till mina 

manifestationer, stå då upp och förklara den. Du har den kunskap som krävs för detta. 

54 Bli inte förvånade när det ögonblick kommer då endast trons apostlar omger mig. Jag har sagt till 

er: "Många är kallade, men få är utvalda." Men det beror inte på att jag väljer vissa och förkastar andra. 

Jag kallar alla. Men medan vissa stannar hos mig, går andra bort. 

55 Många har kommit och kommer fortfarande att komma till mig. Men endast de som bär på fröet 

av grannsämja kommer att finnas kvar. 

56 Detta ord är inte bara avsett för människor utan också för de andliga skarorna, eftersom de, som 

är utspridda över hela jorden, har ett uppdrag att fullgöra. 

57 Jag lämnar dig din fria vilja. Gå dit du vill och du kommer att känna att du blir mest nöjd där du 

känner kärlek. Om Mitt Ord inte övertygar dig genom en röstbärare, sök Mig där du känner Mig fullt ut. 

För alla som följer mig ska känna mig i sitt hjärta. 

58 Jag vill försona er med varandra, förena er och aldrig splittra er. Jag ger dig ljus så att du när det 

är dags vet hur du ska skilja sanning från osanning. 

59 Jag ser er som små barn som kommer och längtar efter den faderliga värmen, eller som kommer 

och längtar efter den visdom som kan vägleda dem på livets väg. 

60 Ni är obetydliga, förvisso, men på grund av er svaghet, för att ni inte har använt er av de lärdomar 

som jag ger er på många sätt på er resa genom livet. 

61 Den som känner mitt namn och mitt ord har ingen rätt att kalla sig okunnig, meningslös eller 

svag. Sa jag inte en gång till er i Mitt Ord: "Jag är vägen, sanningen och livet"? Vad skulle ni kunna sakna 

om ni vandrar på denna kärlekens väg och om ni ger er själva näring av ljuset från min visdom? Med rätta 

gråter människan när hon föds! Själen vet redan att tårarnas dal väntar den. 

62 Varför förvandlar ni inte denna tårarnas dal till ett fridens land? Förstå att innebörden av min 

undervisning leder till det vackra målet: "Fred på jorden för alla människor av god vilja" ─ en fred som är 

en nåd och välsignelse från himlen, en fred som människor kan få genom att lyda budet att älska 

varandra. 

63 Detta är hemligheten för att uppnå fred. Jag avslöjade det för världen och gav det nyckeln som 

öppnar portarna till detta rike. Människan vet detta mycket väl, men hon har inte velat uppnå fred, 

storhet och kunskap på kärlekens väg. Han har föredragit att skapa en värld enligt sina idéer och en fred 

enligt sin smak. 

64 Hans arbete har förfallit eftersom han inte byggde det på broderskapets grund i Gud, och därför 

faller hans värld av fåfänga sönder idag. Människan skulle i sin stolthet över vetenskapens framsteg vilja 

sjunga en triumf för sina upptäckter. Men istället hör han en klagan av smärta, fasa och ånger flyga ut ur 

sitt bröst när han känner resultatet av sitt arbete som han inte har lagt någon kärlek i. 

65 Tycker du att mitt ord är bittert? Den berättar bara sanningen. 

66 Mitt ord är inte nässlor, det är vete, det är inte mörker, det är ljus. 

67 Gör min vilja och du kommer inte att gråta. Lev min undervisning och du kommer att känna lycka. 

Älska varandra och ni kommer att leva i fullkomlig fred. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 201 
1 Människor: I denna tid då Sanningens Ande häller sitt ljus över varje själ vill jag att de som är 

ämnade att höra mig i denna form ska koncentrera sig och reflektera, för endast på detta sätt kommer 

de att kunna förstå det gudomliga budskap som jag har gett er i denna tid. Detta budskap är den bok som 

jag präglar i din själ, det är den gudomliga tolkningen av den lag som mänskligheten redan fick i de första 

tiderna, det är kärnan i det som "De sju seglens bok" innehåller, vars hemlighet jag gradvis avslöjar för 

dig genom att upplysa din själ med hjälp av ljuset från mitt ord. 

2 I morgon, när ni har förstått min undervisning, kommer striden att börja. Du kommer inte längre 

att få mitt ord i denna form, men du kommer att känna min närvaro i ditt hjärta. 

3 I den första tidsåldern skrev Gud lagen i sten genom Moses. Jesu ord skrevs med blod i 

människans hjärta. Och under den här tiden kommer jag att skriva in mina uppenbarelser i din själ genom 

inspirationens ljus. 

4 Om du tvivlar inför bristerna hos de sändare genom vilka jag ger mig till känna, så förbli inte i 

denna osäkerhet. Reflektera, lugna er och gå framåt, för min önskan är att ni ska bli medvetna om den 

storhet och sanning som min uppenbarelse innehåller. 

5 Det är nödvändigt att detta folk är starkt och andligt förankrat när de ger sig ut i provinserna, 

stammarna, byarna och till och med nationerna för att förkunna de goda nyheterna. I dag är ni 

fortfarande okunniga barn som längtar efter att få fullfölja ert uppdrag, men som ännu inte känner till de 

fallgropar och prövningar som väntar er på vägen. Men alla som är fyllda av tro och kärlek kommer att 

kunna klara av stormarna och kommer att vara avtrubbade av sin egen smärta, men inte likgiltiga för 

människors behov. 

6 Min undervisning under den här tiden har varit långvarig eftersom jag ville ge möjlighet för 

många att höra mig och på så sätt uppfylla det löfte jag gav er i gångna tider att varje öga, vare sig det är 

syndigt eller inte, skulle skåda mig andligt och på så sätt återuppliva ert hopp och er förtröstan på mig. 

7 Det har varit min vilja att det ord som jag överlämnar till er ska skrivas ner, för i det finns 

förutsägelser, tillkännagivanden, budskap som kommer att bli kända för morgondagens folk. Ofta sviktar 

ditt minne. 

8 Mitt ord reser ett upplyst folk som kommer att omfatta män och kvinnor över hela världen, och 

deras styrka kommer att grundas i deras andlighet. Till detta folk kommer jag att anförtro 

återupprättandet av fred i världen, rättvisa, moral och sann tro. 

9 Idag sover mänskligheten av allt att döma. Men med verklig förvåning kommer ni att se hur vissa 

samhällen, när de hör mina budbärares röst, kommer att öppna dörrarna till sina hjärtan, som blommor 

som öppnar sig för att ta emot solens varma och smekande strålar. Ni som lyssnar på mig nu är redan en 

del av det folk som kommer att växa i framtiden tills de täcker hela jorden. Din uppgift är att uppmana 

människorna att överge sin materialism, att predika dialogen mellan ande och ande och att hålla dina 

medmänniskor i tron när de stora prövningarna brinner över dem. 

10 De skaror som har hört mitt ord i denna tid är bara en liten del av de människor som kommer att 

uppstå i morgon. Det är dess plikt att förbli enad, trots de prövningar och stormar som kan drabba den. 

Om den skulle skingras skulle striden vara förlorad, stjärnan som har lett den hittills skulle vara borta och 

den skulle gå förlorad i öknens enorma ensamhet. Vilket vittnesbörd skulle det ge om min sanning? Vilket 

exempel skulle den ge sina medmänniskor? 

11 Älskade lärjungar, kom ihåg: Eftersom jag har kommit ner för att tala till er och gjort min 

gudomliga närvaro och mitt gudomliga ord märkbart genom er, måste er Mästare ha för avsikt att göra 

en stor frälsningshandling. Men ni, som jag har undervisat och älskat, får inte på något sätt beröva min 

gudomliga undervisning dess kraft. 

12 Lärjungar, om ni vill ha andliga gåvor, låt kärlek och önskan att göra gott vara det som ger er 

denna önskan. Försök inte att få min nåd bara för att smickra din fåfänga, för då kommer du att känna 
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dig något överlägsen dina medmänniskor. Försök inte att göra er förmögenhet genom dessa gåvor 

genom ocker. 

Sannerligen säger jag er: så snart kärleken förväntar sig någon betalning upphör den att vara kärlek 

från och med det ögonblicket. Och så snart en förmån som man gör har som syfte att få en belöning för 

den är den inte längre en förmån. Därför vill jag påpeka för er att om ni vill ha en av dessa gåvor måste 

det vara kärleken som ger er den. 

13 Den som vill följa mig på denna väg måste befria sitt hjärta från all själviskhet, egoism och 

fåfänga. Endast med ett rent hjärta kan man känna min kärlek. 

14 När jag upptäcker att en av er är upptagen med att göra en god gärning, ber upplyft i bön för en 

medmänniska i nöd, och jag ser att hans hjärta är fullt av sorg på grund av hans nästas smärta, då ger 

Min gudomliga kärlek honom en droppe av Min helande balsam och jag ger honom det mirakel han har 

bett om. 

15 I detta ögonblick är barnet, som är ansvarigt för sin 

Om en person har gjort förbön för en medmänniska hos Fadern är det en stor glädje eftersom han har 

gett det som begärdes av honom till den behövande personen som fick min hjälp. Om däremot någon 

som har till uppgift att utöva aktiv grannkärlek på sin livsväg missbrukar sina gåvor för själviska syften, 

har han utan att inse det berövat sig själv Faderns nåd och kan då inte längre ge något; han lurar då sig 

själv och sina medmänniskor. Denna dåliga "arbetare" sår bara ogräs i sin väg i stället för vete. När han 

har gjort sina dåliga gärningar lämnas han med en mycket bitter smak, en otillfredsställelse, en 

rastlöshet, och han kan inte upptäcka det kärleksfulla leendet i Faderns vänliga ansikte som välsignar och 

bekräftar hans gärningar, och han kan inte heller få sin bror att känna inflytandet av sina andliga gåvor. 

16 Om den sjuke blev frisk, om den drabbade fick tröst eller om ett mirakel inträffade, så berodde 

detta mirakel inte på den "arbetaren", utan på Faderns oändliga medkänsla med den behövande 

mannen, som i sin okunnighet satte all sin tillit till Herrens dåliga lärjunge. Men den onde tjänaren 

tillskriver miraklet, när det har skett, sina förböner och sina andliga gåvor och använder detta vittnesbörd 

för att öka antalet personer som litar på honom. Min rättfärdighet måste då drabba dem, så att de kan 

bromsa sina vilseledande steg, reflektera över det falska i sina verk och återvända till den rätta vägen. 

17 Välsignade är de som vid det första besöket av min rättvisa har ångrat sina överträdelser, som har 

beslutat att inte följa den väg de har gått och som har strävat efter att gottgöra alla sina överträdelser, 

eftersom de på så sätt har bevisat att själens tillfredsställelse är ojämförbar med jordens. De andra har 

inte värderat den frid som ett gott arbete lämnar i hjärtat, de har accepterat smicker eller en futtig 

betalning med ett mynt och har för sent insett att det första gör själen stor och det andra gör den liten 

och förnedrar den. 

18 Den som är "arbetare på mina marker" måste veta att jag har sänt honom för att vittna om mig. 

Men för att hans vittnesbörd ska vara sant måste han rättfärdiggöras genom sina gärningar, genom 

gärningar av välgörenhet, goda ord och goda tankar, och på så sätt se till att hans hjärta förblir rent så att 

jag kan göra mig känd i honom. 

19 En gång sa jag till er: "Den som känner Sonen känner Fadern", och därmed ville jag säga er att ni 

genom mina gärningar på jorden kan känna igen den kärlek som er Fader alltid har utstrålat på er. Nu 

säger jag er att jag vill bli känd genom mina lärjungars gärningar. 

20 När detta folk äntligen förstår Mig och styr sitt liv enligt denna instruktion och omfamnar sitt kors 

med sann kärlek, kommer människor att vakna upp, bli medvetna om sina gärningar och måste övertyga 

sig själva om att det är sanningen som leder dem. Då kommer de att betrakta mitt arbete som en 

gudomlig uppenbarelse, och likaså kommer de att kalla det religion, doktrin eller världsbild. 

21 Lär er och förstå, lärjungar, vad det uppdrag jag har gett er för uppdrag. Kom ihåg ditt ansvar och 

granska var och en av dina verk så att de alla kan vara i enlighet med sanningen i min undervisning. 

22 I många samhällen, ordnar och församlingar kallar man varandra för "broder". Deras läppar 

uttalar det kärleksfulla ordet "bror", oftast utan att känna det i hjärtat. 
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23 Jag säger er att om ni tog er tid att fördjupa er i betydelsen av detta ord skulle ni upptäcka 

livskällan som ni kom ifrån. Ni skulle förstå Min gudomliga ömhet, och allt detta skulle få er att darra av 

ånger när ni tänker på det avståndstagande som ni har levt med bland er själva, den likgiltighet med 

vilken ni ser på dem som ni kallar främlingar och de förolämpningar som ni ständigt tillfogar varandra. 

24 När jag kom till världen för att leva med människor gjorde jag det för att lära er att vara bröder. 

Jag tog kött i Maria och kallade er mina bröder för att visa er hur ni ska älska varandra. Hela min 

undervisning var att visa er den gudomliga och enda lagen genom vilken ni kan älska och förhärliga 

Fadern. Hur kan ni älska mig utan att älska varandra? I sanning säger jag er att det är bättre att dela ut 

allt ni ger mig bland era medmänniskor. Fadern har allt, men ni saknar allt. 

25 Inspirera alla era liv och gärningar av mitt exempel, och sannerligen säger jag er att om ni gör 

detta kommer ni att förhärliga mig på alla era sätt och ge sanna bevis på er kärlek. Om människorna 

skulle förena alla sina förmågor för att höja sin existens skulle de fullt ut känna min närvaro bland dem. 

Vissa skulle erbjuda sin kunskap, andra sin kärlek, andra sin hjälpsamhet, sin vetenskap, sin inspiration 

och andra sin makt. Då skulle en stark och enad mänsklighet uppstå, som om den hade skapats av en 

enda upplyst, stor, god och därför mäktig man. Detta är mannen i vilken jag under lång tid har mejslat in 

Min kärlekslag. 

26 Hans hjärtas sten är hård, men han kan inte stå emot skärpan i mitt ords gudomliga mejsel. 

27 Jag tillkännager för er en tid av harmoni bland mänskligheten. Detta tillkännagav mina profeter 

för länge sedan. Då kommer du att se nationerna förbrödras och dela med sig av sitt bröd, sin makt och 

sin kunskap. Du kommer att se människor som skapar fred där de tidigare bara visste hur man levde i krig 

och fiendskap. Ni kommer att se hur de som sanna läkare för människor ger tröst åt de sjuka. 

28 Inser ni nu att ni i själva verket ännu inte har lyckats leva som bröder och systrar i min lag? 

Förstår ni varför jag redan då sa till er att mitt högsta bud är: "Älska varandra"? 

29 Jag har inte kommit nu för att radera detta högsta bud från era hjärtan eller för att ersätta det 

med ett annat. Den är orubblig och oföränderlig. Jag förklarar den bara för er så att ni kan förstå dess 

räckvidd och inse dess innebörd, som är min visdom. 

30 När kommer denna mänsklighet att förstå att i uppfyllandet av denna lag ligger den fred som den 

så väl behöver, den hälsa som den nu saknar och den lycka som den aldrig har funnit? 

31 Jag vet att människor, utan att veta om det, rör sig mot den punkt där de, när de når den, 

äntligen kommer att öppna ögonen för sanningens ljus. 

32 Efter att ha berättat allt detta vill jag att ni, när ni kallar en av era grannar för "broder", ska förstå 

vad det ordet betyder och sträva efter att känna sanningen i det som jag har avslöjat för er i dag. 

33 Jag tar emot er i min faderliga kärlek. Även om antalet av dem som hör mig är litet, upphör jag 

inte att göra mig känd med kärlek. 

34 Ditt sinne kommer att översvämmas av mitt ljus och det kommer att ta bort alla tvivel du kan ha. 

35 De som följer mig är få, och ändå ser jag dem maktlösa. Men se, mitt ord kommer att förvandla 

dem till starka soldater som, även om de är trötta och sårade, en dag kommer att nå målet och i sin 

högra hand vifta med flaggan, en symbol för fred och broderskap. Din triumf måste uppmuntra många 

att följa dig. 

36 Välsignad är den som erkänner och fullföljer sitt uppdrag. Själen behöver fasta föresatser, styrka 

och vilja för att utvecklas. Om detta saknas går utvecklingen långsamt och det krävs många jordeliv för 

att den ska bli fulländad. Människor måste känna till all min undervisning, som är själens väg mot 

fulländning. Intuition räcker inte, de behöver också kunskap så att de aldrig stannar på vägen, så att de 

inser värdet av tid och möjligheter och inte längre är själens döda män. 

37 Livet bör visa sig mer i själen än i kroppen. Hur många har levt i denna värld, men hur få har levt 

andligt, har uttryckt den nåd som finns i varje människa, i den gudomliga gnista som Skaparen placerade i 

människan. 

38 Om människor kunde bevara klärvoajans i sina sinnen kunde de se sitt förflutna, sin nutid och sin 

framtid genom den. 
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39 Anden är som min bok med gudomlig visdom. Hur mycket den innehåller! Den har ständigt något 

att avslöja för dig ─ ibland så djupa avslöjanden att de är obegripliga för dig. 

40 Den gnista av ljus som finns i varje människa är det band som förbinder människan med det 

andliga, det är det som för henne i kontakt med det bortomliggande och med hennes Fader. 

41 Om du är uppmärksam kommer du att förstå att allting är kopplat till det eviga livet ─ det som 

väntar dig och som du kommer närmare varje dag eller varje ögonblick som går. 

42 Jag behöver arbetare på mina fält som lär sig att så och vårda detta frö, med klara huvuden och 

hjärtan fulla av god vilja. För många som tog emot mina gåvor blev "förlorade söner" som stannade hos 

sin far bara en tid och sedan sökte nöjen. Men mitt ord kommer att gå i uppfyllelse och de kommer att 

återvända. De kommer att möta min obarmhärtiga rättvisa på sin väg, men när de återvänder till mig 

kommer de att finna mig som en vänlig Fader. 

43 Ni skaror, ge er ut och gå ut som budbärare för detta verk och för med er de goda nyheterna till 

alla era bröder. Tro på mitt ord och du kommer att utföra mirakel. Detta ljus kommer att väcka 

mänskligheten ur sin sömn. 

44 Gå framåt på vägen steg för steg så att du kan lära känna den. Det är den breda vägen i min lag. 

Kampen om den fortsätter och fortsätter. Ibland kommer du att dricka mycket bittra koppar, men du 

kommer också att uppleva oändlig tillfredsställelse när du upplever Herrens frid i din själ. 

45 Jag leder vägen och markerar stigen. Ni bör vara lydiga som får, då kommer ni inte att snubbla. 

Om du frågar mig vart jag leder dig så svarar jag dig: till själens högsta lycka. Vem kan gå under på livets 

väg om han bär kärlekens kors på sina axlar? Tro inte att jag kräver att ni ska ägna alla era timmar åt mig. 

Du har dina plikter på jorden som du måste uppfylla, och du bör veta att även de är heliga och utgör en 

del av ditt andliga öde. 

46 För mig ber jag bara om en kort andlig bön varje dag. Men i de stunder som ni ägnar åt mig bör ni 

frigöra er från all mänsklig fattigdom och elände, så att ni verkligen kan träda in i min närvaro och njuta 

av min smekning och frid. 

47 Ni har alla olika andliga uppgifter att utföra. En del kommer inte att lämna det område där de har 

bott, andra kommer att lämna det och bege sig till andra länder. En del kommer att gå bort från sina 

släktingar för att utföra sitt arbete, andra kommer att ha sin uppgift i familjens famn. 

48 En del tror att Mästaren endast har anförtrott dig en andlig uppgift vid denna tidpunkt. Men de 

misstar sig allvarligt, för din själ har från sitt ursprung fört med sig sin utvecklingsväg som redan är ritad 

inom den. Den här gången, liksom tidigare, har jag bara påmint er om den pakt som er själ slöt med sin 

Fader innan den kom till den här jorden. 

49 Ta er an er uppgift med kärlek, lärjungar, så att ni kan uppnå att era medmänniskor följer i mina 

fotspår. Ni måste inse att ni har allt som krävs för att vara såare av detta frö. I din själ och i din kropp har 

du alla förmågor att klara av prövningarna och att vinna striden. 

50 Låt din själ styra din kropp och låt din själs ljus lysa upp din väg och styra köttets passioner och 

impulser. Då blir det lätt att fullfölja din uppgift. 

51 Kom ihåg att ni måste återlämna det andliga fröet som anförtrotts var och en, multiplicerat, för 

att förvaras i mina kornbodar. Med detta förstår du att du måste utnyttja den tid du har till ditt 

förfogande. 

52 Välsignad är den som tålmodigt dricker lidandets bägare som kampen erbjuder honom, för till 

slut kommer hans smärta att förvandlas till lycka. Var full av tro och mod, då behöver ni inte frukta 

människornas domar. Var rädda om er själva, för en svaghet eller ett misstag kan få allvarliga 

konsekvenser för er. Om en av dina medmänniskor, som just har blivit förblindad av det mörker som 

täcker världen, sårar ditt hjärta på ett förrädiskt sätt, förlåt honom och kom till mig så att jag kan stänga 

ditt sår med min kärlek. 

53 Bär korsets börda med tålamod och vet att denna existens och utförandet av ditt svåra andliga 

uppdrag tjänar till att göra det möjligt för dig att lyfta din själ till det rike som den har rätt till. 

54 Om du fullgör din uppgift på jorden kommer du också att fullgöra den i det hinsides. 
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Min frid vare med er! 
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Instruktion 202 
1 Se med din andes blick den stjärna som leder dig in i din Faders närvaro. 

2 Här är Frälsaren som i sitt ord ger er den gudomliga värme som era själar, som är oroade av livets 

sorgliga pilgrimsfärd, behöver. 

3 När du närmar dig mig på grund av smärta tar min kärlek emot dig. Ha tro och delta i den 

högtidliga manifestationen. 

4 Jag vill vara med dig, så nära ditt hjärta att du verkligen känner min närvaro. Jag vill att ni och jag 

ska vara ett i denna natts harmoni och hjärtlighet; att ni ska vara medvetna om att jag är ert första ljus, 

det gudomliga löftet, den outtröttlige mästaren som strävar efter att göra era själar fullkomliga, värdiga 

Gud. 

5 Jag vill vara med er, även om det bara är för en timme, men på ett sådant sätt att det är omöjligt 

för er att skilja er från mig. Se, jag vill fylla er med hjärtlighet, med hopp och läkande balsam, och jag vill 

att ni ska komma ihåg att jag kom till världen en kväll som denna för att genom mitt liv och mina 

exemplariska gärningar visa er vägen som leder till himmelriket. 

6 Närma er mig så att ni i era hjärtan kan ta emot essensen av detta ord och så att er bön, som tyst 

utgår från era hjärtan, kan förenas med alla himlarnas sånger i denna högtidliga stund. 

7 Be, alla ni, be för de fattiga, för de drabbade, för de fängslade, för de sjuka, för de föräldralösa. Be 

att dina tankar får lindra dem som lider, ge dem som sörjer glädje och torka tårarna hos dem som gråter. 

8 Det finns ingen bland er, hur hårt hans hjärta än är, som inte är rörd i dessa ögonblick. Men jag 

säger också att man måste glömma sig själv för att kunna tänka på andra. Då kommer de, du och jag att 

vara ett i denna andliga gemenskapens timme. 

9 Jag har besökt er i er ensamhet, och när min undervisning i dag är över kommer jag att lämna ett 

spår av min närvaro som en doft som kommer att vara oförglömlig för detta folk. 

10 Låt mig samla de vissna blommorna som era hjärtan fulla av prövningar och sår erbjuder mig, och 

jag kommer att lämna där en lampa av tro och hopp. 

11 Det är ditt hjärta som min Ande söker idag för att på nytt resa sig i mänsklighetens hjärta. 

12 I sanning säger jag er att om ni gör mina meningar till er lag, om ni följer mina steg och tar mig 

som exempel, kommer den gudomliga kärlek som gav er odödlighetens frö när den blev människa för 

många århundraden sedan att börja blomma i era hjärtan. 

13 Jag har själv kommit för att förklara orsaken till denna kärlek för er, eftersom ni inte kunde förstå 

den. 

14 Din själ bävar när den lyssnar till mig och säger till mig: "Herre, det verkar som om jag var med dig 

vid den tiden. Ditt ord påminner mig om allt. Kan du befria mig från denna osäkerhet, Mästare?" 

15 Sannerligen säger jag er: På den tiden var andar och människor vittnen om min ankomst och mitt 

verk i världen. 

16 Din själ är densamma, även om den har levt i en annan värld eller bott i en annan kropp. I dag 

gråter den med andra ögon, men dess väsen är detsamma och dess frågor är desamma. Även hon frågar 

mig, försöker få syn på mig eller upptäcka mig. Sedan säger jag till henne att inte vara rädd, att vara glad 

och att inse att livet i oändligheten är ett ständigt ifrågasättande och att det är nödvändigt att vara 

ödmjuk, uthållig och ha en stor trosstyrka för att förstå de gudomliga lärdomarna. 

17 Ofta vill man först förstå det stora och sedan det lilla. Börja dock med att lära känna er själva. 

Fundera på er själva, ställ frågor till er själva, och ni kommer att uppleva hur ni börjar livnära er på elden i 

ert väsen. För Gud tände den med sin heliga Andes eld. 

18 Du förstår vagt denna instruktion eftersom du vet att du inte kan ha mer kunskap än den som 

motsvarar din utveckling. Men jag försäkrar er att de som vet hur de ska söka mig inom sig själva, i sin 

egen själs tempel, snart kommer att få ett svar på de frågor som de inte har kunnat finna en förklaring till 

i århundraden. 
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19 Om människan gör uppror mot det andliga är det naturligt att hennes småsinne inte kan bedöma 

det oändliga. Och hur mycket Mästaren än talar till er om Faderns storhet kan människan inte förstå vad 

denna sanning innehåller. 

20 Jag måste säga er att jag talar till er just om den kunskap som ni borde ha om Gud. För att förstå 

allting, att penetrera allting och att känna det så som du vill ha det, det kan du inte uppnå. 

21 Det är bara Gud som verkligen känner Gud, säger Mästaren till dig. 

22 Människor, bli medvetna om den djupa tystnad med vilken universum hälsar och dyrkar sin Herre 

i denna stund. Allt är nedsänkt i kärleksfull hängivenhet, i sublim kontemplation, i djup tillbedjan. 

23 Anledningen till detta är att alla varelser och alla skapade ting vet att jag just nu ger mitt ord, 

samma ord som kom från Jesu läppar, som människorna och naturens riken lydde för, som obotliga 

sjukdomar gav vika för och genom vilken de döda uppstod. 

24 Under denna natt av en andlig fest för den som vet hur man förbereder sig och höjer sig, har ni i 

det osynliga, i det oåtkomliga, närvaron och besöket av de varelser som ni kallar änglar. Om du verkligen 

kunde frigöra din själ från din kropp skulle du se fälten, städerna, hemmen och rymden upplysta av den 

himmelska strålningen från otaliga varelser, budbärare av ljus, fred och kärlek. 

25 Himlen närmar sig jorden, och dess ljus söker både den som tar sig tid att minnas och den som 

har glömt den andliga sanningen. 

26 Gläd er, folk, gläd er åtminstone denna natt, eftersom ni ännu inte kan bevara denna fred för 

evigt. 

27 Var glad med naturlig hjärtats glädje, vilket är hjärtlighet och återvändande till godhet. Ja, var 

glad med andens glädje, som är evig upplysning. 

28 Ni kallar denna natt för "helig natt" till minne av den natt då rabbinen kom till världen. 

29 Under det gudomliga inflytandet av dessa minnen kommer människor närmare varandra, man 

minns frånvarande personer, man förlåter förseelser, familjer samlas, vänner besöker varandra och 

hjärtan fylls med hopp. Alla verkar förvänta sig något överraskande som de inte riktigt kan sätta fingret 

på ─ natten då människor låter lite hjärtlighet komma in i sina hårda hjärtan, och vissa låter lite andlighet 

komma in i sin materialism. Men jag frågar er: tror ni att endast denna natt är värd att kallas "helig" av 

människor? Skulle du inte, med lite kärlek, kunna göra alla nätter och dagar i din tillvaro "heliga" så att du 

skulle uppleva att livet är heligt i varje ögonblick? 

30 Du säger till mig: "Det är den natt då vi varje år minns den natt då du kom till vår värld för att ge 

oss ett kärleksbudskap." Men jag svarar er att den timmen angav det ögonblick då den människa föddes i 

vilken "Ordet" blev människa, men att Min Ande var lika nära människorna då som han har varit tidigare 

och som han är idag. 

31 Men så länge ni inte lever ett dagligt liv helt och hållet hängivet lag, sanning och kärlek till 

varandra, kan ni åtminstone göra en ansträngning för att vara andligt förenade under denna minnesnatt. 

32 Sök mig alla, kom till mig alla, men kom lydigt och ödmjukt och förvänta er allt från er Herres 

barmhärtighet. 

33 Låt ingen komma med självupptagenhet eller fåfänga, för jag säger er att ni är mig kärare som 

behövande och syndare, men ödmjuka som tvättar sina fläckar i min förlåtelses kristallklara vatten. 

34 Åh, om du bara kunde följa med mig i anden och se all mänsklighetens elände härifrån! 

35 Om de mäktiga, de rika och de som lever omgivna av bekvämligheter ville vara med mig den 

kvällen, skulle jag ta dem i andevärlden till de platser av smärta och fattigdom som de inte vill se. 

36 Då skulle jag säga till dem: Lämna er fest för en stund och låt oss tillsammans besöka de platser 

där era bröder, de fattiga, bor. Låt oss se hur de firar denna välsignade natt med sorg för vissa och fest 

för andra. Var lugna, skulle jag säga till dem, jag ber er bara om en liten stund, därefter kan ni återgå till 

er fest och era festligheter. Sedan skulle jag ta dem från plats till plats och visa dem en gammal mor som i 

sin ensamhet i sitt eländiga nattläger gråter över förlusten av sina barn som var hennes hopp och som 

rycktes bort från henne i kriget. 



U 202 

164 

37 Denna kvinna lever bara på minnen och böner. Medan det finns många som berusar sig med 

nöjen, dricker hon lidandets bägare. Hennes själ väntar bara på den timme då hon lämnar denna värld 

och går in i evigheten. För hennes hopp om mänskligheten har för länge sedan slocknat. 

38 Sedan skulle jag visa dem barn som vandrar runt bland människor, som inte respekterar sina 

grannars liv, som varken älskar eller förstår de behövande. 

39 Jag vill få dessa människor att lyssna till de så djupa frågorna från barnen som i sin mänskliga 

okunnighet frågar sig varför det finns så mycket orättvisa, så mycket ondska, själviskhet och grymhet. 

40 Sedan skulle jag ta med dem till de platser där man kunde höra de kvävda stämningarna och 

klagovisorna från en sjuk person som upplevde att hans kropp bröts ner, precis som en gren bryts när 

stormen piskar den. De är de sjuka, de besegrade, de bortglömda. 

41 Senare skulle jag få fängelsernas portar att släppa igenom oss så att de kunde se de tusentals 

människor som i brist på kärlek, barmhärtighet, ljus, rättvisa och fred har fallit in i fängelsets mörker. 

42 Och så skulle jag från plats till plats i en enda bild visa dem allt elände och all smärta som denna 

strävan efter makt, girighet, hat, materialism och de styrandes omättliga makthunger med sin falska 

makt har lett till ─ hos dem som tror att de är mäktiga men inte är det, och som inte låter någon äga det 

som rättmätigt tillhör dem. 

43 Men jag kallar inte på dem eftersom jag vet att de inte vill höra min röst, även om den är hörbar i 

deras samvete. 

44 Men ni, människor som hör mig för närvarande och som har känt till nöd, ensamhet, kyla och 

även föräldralöshet, och som därför sympatiserar så mycket med de människor som ropar av hunger och 

törst efter rättvisa ─ kom till mig, och tillsammans kommer vi att besöka de sjuka, de drabbade, alla 

världens fattiga och bortglömda i andevärlden. 

45 Kom så att du kan se mig sprida min mantel och förena den med din för att kärleksfullt täcka hela 

mänskligheten. Kom så att ni kan höra Min andliga röst som säger till dem som gråter: gråt inte längre, 

var inte ledsna, vakna upp till tro och hopp, som är ljus på livets väg. I sanning säger jag er att om ni ber 

och "vaknar" igen med sann tro kommer dessa dagar av smärta för mänskligheten att förkortas. 

46 Ja, älskade människor, härifrån, från den plats där ni vilar för att höra mig, kan ni låta er själ 

närma sig min boningsplats så att den bättre kan se, förstå och känna människornas tragedi, deras 

bröder. 

47 Ser du dessa skaror av människor som är fulla av lycka? De är soldater som har tagit en kort paus 

under striden för att erbjuda mig några minuters bön och minnesstund. Men deras glädje och lycka är 

bedräglig. De äter och dricker för att lindra sitt lidande. Det finns en stor smärta i deras hjärta. De lider, 

människor, de lider mycket, och särskilt denna natt som är en plåga för dem. Varje minne är ett stick, 

varje namn eller ansikte som de ser är ett sår. 

48 Medan du är fridfull trots dina bekymmer, medan du kan se dina föräldrar, barn och fruar, måste 

de bära bitterheten över att inte kunna krama dem och rädslan över tanken att de kanske aldrig kommer 

att få se dem igen. 

49 Många, många av dem lider när de förstör liv, ödelägger hem och städer, sår smärta, sorg och 

tårar, och sedan tror de att de har förlorat all rätt att återvända till sin familj, till fred, till sin egen famn. 

50 Jag vet att många av dem inte är skyldiga, de har varken hat eller vilja att förstöra i sina hjärtan. 

Jag vet att de är offer, slavar och verktyg för de verkligt ondskefulla. 

51 Jag ensam kan rädda dem, min kärlek ensam kan täcka dem skyddande. I världen är de övergivna. 

52 Ni, människor, som inte kan föreställa er vad denna prövning innebär, men som i dag har berörts 

av mitt ord på de känsligaste strängarna i deras hjärtan ─ sänd dem era tankar fulla av barmhärtighet och 

ljus. För jag säger er att de kommer att känna sig stärkta och uppmuntrade, utan att veta varför, att be 

och hoppas att det mördande kriget äntligen kommer att upphöra och att deras öron återigen kommer 

att höra, i stället för stridens dånande bröl, de ljuvliga orden som säger: "Fred på jorden för alla 

människor av god vilja". 
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53 Be, människor, och få därmed världen att vänta på ljuset av en ny dag, att människor kommer 

ihåg mitt löfte ─ det som talar om bättre tider, om förandligande och välbefinnande. 

54 Jag säger också till er: Låt oss nu vända oss till hjärtan i 

Barn till och låt oss söka upp dem som saknar allt. Tänk på dem: de sover, och i deras drömmar finns det 

inga anklagelser mot någon, trots att deras säng är mycket hård. 

55 Det fanns inget bröd på bordet i dag, men de vilar ändå i tillförsikt inför den nya dagen. De har 

trasor på sig, men de känner ingen skam eftersom de är oskyldiga, och de ler trots att deras kroppar 

saknar värme. De är änglar på jorden, för deras leenden utan argument återspeglar himmelens renhet. 

56 O oskuld! Täck dem med din bästa mantel, för de har himmelriket! 

57 Ni kallar alla denna natt för "helig natt" och jag överöser alla mina barn med en flod av 

välsignelser. 

58 Vet att jag är din och att du är min. Kom ihåg att jag bevisade min kärlek till er genom att leva 

bland er, det vanliga folket, genom att födas i fattigdom, slita bland törnen och dö i nöd. 

59 Du kan inte säga om mig att jag inte förstår dig. För jag har inte bara sett era lidanden, utan jag 

har själv levt genom dem. 

60 Jag talar också till dig om de gamla ─ de som för länge sedan har passerat livets vår och nu känner 

vinterns kyla. När de blir äldre saknar de styrka, energi och hälsa. Arbetet blir svårt, lemmarna blir 

klumpiga och de uppmanas inte längre att samarbeta. 

61 På så sätt ser de äldre sig själva utestängda från andras kamp för livet, de ser sig själva lämnade 

ensamma, och deras ödmjuka hjärtan måste sjunka ner i sorg och känna svårigheter, elände, hunger och 

ensamhet. Jag talar om dem eftersom de också behöver er hjälp och tröst. Älska dem, människor, och ni 

kommer att ha rätt att sitta vid det stora bordet vid den andliga banketten där jag kommer att säga till 

er: Välsignade är ni som efter Mästaren har kunnat förstå alla som lider. 

62 På så sätt börjar ni utveckla medkänsla inom er själva. Då kommer jag att använda era händer för 

att överföra mina välsignelser genom dem, och aldrig mer kommer ni att motstå att jag använder era 

händer för att ge dem till er bror, så att när ni säger till mig: "Herre, allt som är mitt är ditt", så säger ni 

det från ert hjärta. 

63 Om du har varit aktiv välgörenhet i ditt liv, fortsätt att göra det. Men om inte, börja med den 

första behövande personen som knackar på din dörr, vare sig det är en sjuk person i själ eller kropp, ett 

öde hjärta, en änka, en gammal person eller ett barn. 

64 Kom ihåg att de verkligt behövande representerar Jesus, att han kommer i var och en av dem för 

att säga till er: "Jag törstar", törstar för att ni ska älska varandra. 

65 Är det möjligt att människors hjärtan inte skakas av bilderna av stor smärta och elände som 

denna mänsklighet erbjuder? Ja, ja, det är möjligt. Jag ser dem som inte lider någon nöd och som med 

sina blickar smeker de skatter de äger med större ömhet än människor, Guds barn. 

66 Älskade människor, ni har följt med mig under dessa korta stunder för att besöka de behövande. 

Var välsignad för detta. Tro inte att jag glömmer de rika och mäktiga. För även om de inte verkar behöva 

mig, känner jag bäst till deras elände, deras lidanden och deras olyckor. Men i dag tror de att de har allt. 

Varför då be mig om hjälp, eftersom jag enligt deras uppfattning är de sjukas, parias och lidandes Kristus? 

De vet inte att det är min uppgift att rädda dem från falsk glans för att ge dem sann och evig lycka. 

67 Vet du vem som förutom dig har hört mitt ord med glöd och känt sin ande darra av kärlek? Det är 

Maria, älskade folk, den moderliga anden som lever i Skaparens barm och vars innersta väsen alltid 

kommer att vara förenat med Jesu minne. 

68 Hennes resa genom världen var kort, även om den var längre än min, eftersom hon kom tidigare 

och gick senare. Hennes korta och kärleksfulla ord var en himmelsk smekning. 

69 Känn henne i anden, älska henne och vänd dig till henne andligt. Vet att närhelst ni utför 

barmhärtighetsverk kommer hon att vara med er och hålla sin mantel av förbön och moderlig kärlek över 
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den lidande och blödande världen, och i varje klagan eller sorg kommer ni att kunna höra en röst som 

svarar er varmt: Var inte rädd, jag är här, ha tillit. 

70 Människor, ni har varit med mig, min andedräkt har gått in i era hjärtan denna välsignade natt 

och fått er att glömma alla svårigheter. 

71 Be att din Frälsares ljus får vara din vägledare och leda dig genom det stormiga hav som du korsar 

idag. 

Min frid vare med er! 



 

167 

Instruktion 203 
1 Välkommen, du som vill utvidga din kunskap för att upptäcka det högsta av ditt väsen. 

2 Lyckliga och välsignade är de som vill se klart. Men jag säger er uppriktigt att ni inte kan uppnå 

detta förrän ni anstränger er för att ta bort bandaget som täcker era ögon. 

3 Människan har varit dubbelt skyldig: inte bara för att hon inte gör någon som helst ansträngning 

för att få bort det bandage som hindrar henne från att känna till de högsta lärorna, utan också för att hon 

inte har frigjort sig från materiens bojor som har förfört henne ─ i motsats till själens njutningar ─ till 

fysiska njutningar. Detta är anledningen till att han har förslavat sig själv under passionernas herravälde 

och låter sin själ likna en lam man som inte gör något för att bli frisk. 

4 På alla områden ser jag majoriteten av människor som är instabila, överallt möter jag bara den 

svaga personen. Och vad beror detta på? Till det faktum att du inte har mod och tillräcklig viljestyrka för 

att komma ut ur den smuts som du sitter fast i, för att övervinna den tröghet som skapar de bojor som 

binder dig till materien, och detta är ursprunget till alla laster, till alla misstag. 

5 Men människan vill inte använda sig av den kraft som hon är utrustad med, nämligen viljan. 

6 Till viljan, som ska vara den obegränsade lagstiftaren, som ska bli den högsta ledaren och som 

med stöd av förnuftet ska kämpa ─ makt mot makt, herravälde mot herravälde: å ena sidan passioner 

och begär, å andra sidan förnuftet och viljan, tills de senare vinner striden och du kan säga att du är 

befriad. 

Då kommer ni att kunna bli de stora profeterna, de stora upplysta, "supermänniskorna". Då kan du 

leva med vilda djur och leka med reptiler. För sannerligen säger jag er att det är de överträdelser som 

drabbar er som gör att ni fruktar era små bröder, och det är också anledningen till att de attackerar er. 

Men om du tar dig tid att observera människor kommer du att upptäcka att det finns människor som 

är vildare än tigrar och som har mer gift än en kobra. 

7 Tro inte att antikens profeter kunde utföra mirakel för att de var förutbestämda att göra det. Nej, 

det berodde på att de kämpade tills de var segerrika och blev sanna tjänare av templet. Men sannerligen 

säger jag er: Den som anstränger sig mest för att uppnå sanningen är utsatt för överträdelser och 

passioner. 

Men du äger ljuset som upplyser dig, vilket är den gudomliga kraften, den odödliga och rena naturen, 

det oförstörbara väsendet som besjälar allt och för människan till den högsta saligheten. Denna 

oförstörbara essens är det rena element som varje människa besitter. Men människan har förgiftat sig 

själv med jordiska nöjen, och därför har denna oförstörbara substans, detta odödliga väsen, täckts av den 

dödliga klädseln och frivilligt offrat sig själv. 

Men genom den makt den besitter kommer den gradvis att återställa den dödliga människans 

värdighet, och hon kommer då att längta efter den odödliga fruktens glädjeämnen och för alltid avstå 

från att sträva efter de fördärvade glädjeämnen som den dåliga frukten ger. 

8 Men vad behöver du för att uppnå allt detta? ─ Kunskap om hur man använder sin styrka och 

energi för att arbeta som sanna arbetare i templet, så att ni kan segra och ta bort den blindbindel som 

täcker era ögon, så att ni kan se klart och tydligt och inte göra ett felsteg eller famla runt i mörkret. 

9 Jag har talat med er om det ni kallar hemligheter. Men du måste studera mitt ord grundligt för att 

få se allt ljus. 

10 Jag vill att du ska förstå denna stora sanning, att varken Gud eller naturen har hemligheter för 

människan. Det är den svaga förståelsen av de gudomliga lärorna som har gjort människan oförmögen 

att följa den sanna lagen. Därför vandrar han från här till där, från den ena sidan till den andra, utan att 

förstå någonting, utan att känna någonting, utan att förstå att Gud är i människans ande och alltid ger sig 

till känna för hennes bästa. 

11 Den sanna lagen innebär fulländning. För vad är det för mening med att säga att man är utövare 

av den ena eller andra religionen? Vad hjälper det att säga att du tror på Gud när dina verk, dina tankar, 

säger raka motsatsen? Den dag kommer då jag ska ge er mitt himmelrike så att ni kan se att jag är i 
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Fadern och ni i mig och jag i er. Detta förbund kommer att kallas fredsförbundet. Då uppfyller du lagen. 

Ni kommer att erkänna honom som den enda Herren, det kommer inte att finnas någon som föredrar 

den ena framför den andra, för ni kommer alla att älska varandra som en enda, som en enda varelse. 

Men om ni vill, om ni, mina älskade, anstränger er, om ni vill vara sanna tempeltjänare, kan vi sluta 

detta fredsförbund redan i dag. 

Tro inte att du måste lämna den här planeten för att ingå detta förbund. Nej, det du behöver är vilja. 

Bordet är dukat och jag bjuder in er att sätta er. Kom och ta era platser, låt mig leda er, tjäna er. Ta med 

mig sanningens bröd, upplys er själva med kärlekens fackla, släpp bandaget som täcker era ögon, bryt 

passionernas bojor, upplys er själva med det högsta ljuset som Guds barn som ni är. 

Jag bjuder in er, kom med mig, låt oss tillsammans sjunga lovsången: "Ära åt Gud i höjden, och 

fredspakten ska nu upprättas på jorden. Halleluja, halleluja till Herren." Ta emot min välgörande dagg, 

min tillfredsställelse. Överlämna dina lidanden till mig, ge mig dina svårigheter och kom inte längre ihåg 

dem. Sjung med mig: "Alleluja, alleluja till Herren." ─ Bli inte för högljudd, min älskade, för jag är med dig. 

12 Om du kunde vara i harmoni med den himmelska konserten skulle du inte längre ha den minsta 

lust att äta den förgiftade frukten igen. Du skulle alltid låta den odödliga varelsen lysa inom dig. Vill ni 

komma till bordet, mina älskade barn? Det är bestämt och jag är din server, jag vägleder dig. Kom, för jag 

väntar på dig. 

13 Var inte som fariséerna, som visar sig i templet, i synagogorna, med bleka ansikten, så att folk kan 

säga att de fastat, men sedan låter de sin ondska och impulsivitet ta över. Nej, mina älskade, ni bör vara 

likadana i möteslokalen, på gatorna och i era hem, alltid högre än klart vatten, så att de som vill angripa 

Jesu undervisning kan se det och säga att min undervisning verkligen är bra, eftersom ni är en levande 

spegel av dygd i era offentliga och privata liv, eftersom ni lämnar kärlek, sanning och godhet överallt. 

14 I detta ögonblick närmar jag mig för att betrakta mitt folk och skriva mitt ord i deras hjärtan. Jag 

lämnar er minnet av min förkunnelse genom dessa röstbärare. Om ni tänker efter kommer ni att inse att 

jag inte har varit tyst ett enda ögonblick, att jag, Ordet, alltid har talat till er. Min röst, som jag sänder till 

människor på många olika sätt, vare sig det är till deras sinnen, deras andar eller deras hjärtan, är en 

uppmuntran, en förstärkning, ett hopp, en inspiration och ibland en dom. 

15 Jag säger också till er: I alla tider har människor sökt mig andligt ─ vissa med större iver än andra. 

16 För du kommer inte att hitta allt på jorden. Det finns kunskap och uppenbarelse som jag 

reserverar för mig själv så att när ni söker den kommer ni att finna mig. Aldrig har jag förnekat er min 

kärlek, min barmhärtighet, som gick så långt att jag till och med beviljade er det som ni vet inte är bra för 

er, så att ni, när ni bad om det, skulle övertyga er själva om era misstag. 

17 Denna tid av andliga manifestationer och det gudomliga ordet har varit en fest, en bankett, till 

vilken ni har inbjudits för att fylla er med dess mat. De som kom "nakna" hittade ordentliga kläder för att 

täcka sig. 

18 Efter långa resor och ansträngningar kunde du komma in i skuggan av ett mäktigt träd där du 

återfick din styrka och lärde dig att besegra frestelsens viskningar som vid varje tillfälle inbjuder dig att 

lämna den rätta vägen. På så sätt lär ni er att bli goda lärjungar lite efter lite. 

19 Efter att ha gett er mina instruktioner finner jag er entusiastiska ─ redo att fortsätta att engagera 

er i denna sak. Ni har förstått ert ansvar, er skyldighet, att göra detta verk känt med den renhet och 

uppriktighet som är inneboende i det. Du inser nu att om du arbetar med iver, foglighet och kärlek 

kommer du att avlägsna många tistlar och törnen från människornas väg. Från olika platser på jorden har 

ni följt denna kallelse att bli soldater och lärjungar. 

20 Idag kommer ni för att visa mig er lojalitet, för att följa mig, för att ge mig frukterna av ert arbete, 

som jag ensam känner till. Jag är den enda som vet vem du har varit, vem du är och vem du kommer att 

vara i morgon. Ni kom hungriga efter goda gärningar, törstande efter kärlek och efter att bli älskade, och 

Fadern tog emot er, tillfredsställde er hunger och gjorde er till sina tjänare. 
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21 När du hade erkänt och känt min gudomliga kärlek anförtrodde du mig allt som ditt hjärta hade 

stängt och gömt för världen i en omfattande bekännelse. Din ånger för de överträdelser du hade begått 

var äkta, eftersom din själ tidigare hade upplysts av mitt ljus. 

22 Jag vill att ni ska vara rustade, att ni ska kunna hedra det kärleksförbund ni har ingått med min 

gudomlighet genom era gärningar och er hängivenhet när ni hör mig igen. För även om ni nu upplever 

mig som Fader, måste jag också komma till er som domare. 

23 Jag vill inte överraska någon som sover, för då vaknar han för sent och måste gråta. 

24 Under endast tre år till kommer du att kunna höra detta ord. Den har undervisat dig oavbrutet. 

När kommer ni att vara mästare? Kommer du att kunna ta min plats för att fortsätta att ge näring åt 

folkmassorna? Idag är mitt ord som en väckarklocka, för nu har tiden för kulminationen av mitt ord redan 

börjat för er. 

25 Jag har närmat mig er för att ni ska förenas i anden, för att ni ska kunna gå iväg med ett fast 

beslut att fullfölja uppdraget och omfamna varandra som bröder. 

26 Förstå att ni alla är lika, att det inte finns några mästare eller överordnade bland er. Jag vill att ni 

alla ska tjäna min sak. 

Se, Mitt Ords historia skrivs ner av dem som jag har kallat "guldfjädrar" och jag vill inte att kommande 

generationer ska upptäcka splittring bland er genom dessa skrifter. Du måste också vilja ha detta. Lämna 

dem ditt exempel, som är nedtecknat i dina gärningar, så kommer de att slå in på vägen, precis som du 

har funnit uppmuntran hos dina egna bröder i tron. 

27 Jag har kommit ner för att smeka alla, för att täcka dem med min mantel. Men denna 

mänsklighet har förblivit oförstående och döv. Jag har talat till den genom mirakel, men den har förblivit 

stelbent. Jag har låtit dem känna min rättvisa, men de har flytt från min rättvisa. Till er har jag talat med 

kärlekens ord för att ni ska vittna, men ni har inte gett det goda budskapet, och de har inte heller förstått 

vilken tid de befinner sig i. Ni har alla samma egenskaper i anden. Men vissa förbereder jag som 

budbärare, och andra förbereder jag för att de ska kunna ta emot dem. 

28 Gå ut som "arbetare", alltid underställda min vilja. Håll er utrustade, för om ni inte är det kommer 

ni att komma tomhänta, trots att de har fyllts av min gudomlighet. 

29 Jag har lagt mitt perfekta verk i syndiga händer. Men det är inte ett skäl för dig att inte avslöja 

det. Om ni är ovärdiga gör min kärlek er värdiga och ger er möjlighet att älska och rädda varandra. 

30 Eftersom jag är mäktig vill jag att mina skapelser inte ska vara behövande, och därför lägger jag 

mina skatter och tillgångar i syndiga händer, så att de i sin tur öppnar sig och ger rikligt till andra. 

31 Välsignad är den som har kunnat föra vidare allt det som han har tagit med sig i sin själ. För den 

som har varit otrogen, självisk eller okunnig har inte ens insett vad han hade inom sig själv. Var troende 

människor så att ni kan väcka Lasarus från de döda och ge de blinda synen. 

32 Om du vill veta vilken stor sanning mitt ord innehåller, följer du det för att sätta det på prov. Men 

det är inte detta som ni kommer att sätta på prov, utan er själva. För om du inte tror på det du säger eller 

gör ─ hur skulle andra kunna tro på dig? Ni måste vara som en spegel där era medmänniskor kan se sig 

själva och inse att ni är mina budbärare. 

33 Uppfyll din uppgift, och när du är klar kommer du att befinna dig framför en stor stängd port, som 

din hand kan öppna eftersom den har nyckeln. Bakom denna port väntar jag på dig. Med en främmande 

nyckel kan du inte öppna porten, och du kan inte heller gå från det första till det tredje steget på stegen 

utan att först ha varit på det andra. För dessa sju steg är den väg till andlig fulländning som ni alla måste 

vandra. 

34 Jag gör er alla till ett enda hjärta så att jag kan lämna er med en gemensam vilja och ett 

gemensamt ideal. 

35 Han som har gett er lagar och bud sedan tidernas begynnelse, så att ni kan vandra med 

rättfärdighet och upphöjdhet och nå ut till de svaga, talar i detta ögonblick. Ändå är era frukter magra, 

och ni har ännu inte gett er själva näring av substansen i det bröd som jag alltid har erbjudit er, vilket är 

kärlek, godhet och barmhärtighet. Ni döljer mina uppenbarelser och behåller era gåvor för er själva. Men 
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människans själ är fattig och en dag kommer den att ställa dig till svars och jag vill inte att du ska känna 

hur hård dess dom är när de får reda på ditt ansvar. Gör en ansträngning och jag kommer att föröka din 

säd. 

36 Det är sant att du bär ett mycket tungt kors på dina axlar och att förebråelse, ånger och 

fördömelse tynger dig. Men om du inte fullgör din uppgift kommer du att känna ditt ansvar mycket 

starkare. 

37 Vid det här laget borde de goda nyheterna ha spridits och antalet lärjungar borde ha blivit mycket 

större. Var finns de sjuka som du har helat och de syndare som du har omvänt? Det uppdrag jag ger dig 

är inte bortom din styrka och dina förmågor. Ditt kors är som mitt, det är ett kors av avstående, offer och 

kärlek. Den som tar sig an det med sann förståelse kommer till mig med ett hjärta som är genomborrat 

av sina medmänniskors bristande förståelse, men som har fred med mig och är nöjd med sitt arbete. 

38 Över de kyrkoledare ni ser här, som är era bröder, reser sig Elia, som upplyser och inspirerar er 

själ. Och Maria, er gudomliga moder, presenterar också sina skapelser och för dem närmare mig så att 

det alltid kan finnas gemenskap mellan Fadern och barnet. Maria är din ständiga Advokat. I hennes ögon 

är ni alla små och ömma barn. Hur många tårar hon fäller när hennes älskade barn syndar. I själva verket 

känner du inte hennes kärlek och hängivenhet och du har inte tröstat hennes moderssjäl. Min rättvisa 

har många gånger hållits tillbaka tack vare hennes förbön. Men tro inte att hon har en vilja som står i 

motsättning till mig, för hon är en del av min gudomliga Ande. Maria förkroppsligar min ömhet och är 

modellen för moderskärlek. 

39 Alla som förbereder sig vid den här tiden genom bön och god praktik av min undervisning 

kommer att finna att de är skonade från naturens otyglade krafter. Jag uppmanar er att be och ger er alla 

möjlighet att rädda er själva. 

Medan naturens element renar och minskar antalet olydiga, ska du förbli "vaksam och verksam" och 

be för dina medmänniskor. 

40 Många gånger har jag bett er att förena er så att ni kan ge världen en enda undervisning. För om 

ni delar er, kommer ni att få stora prövningar och er gottgörelse kommer att bli större. För trots att ni 

känner till min vilja och ert svåra uppdrag har ni vänt er bort från mina föreskrifter. Förena er, förbli en 

enda Ande och en enda Vilja. Älska varandra. 

41 Du är i min närvaro och du skäms över din brist på uppdrag. Ni kommer utan goda gärningar och 

har förlorat den nådens klädnad som jag smyckade er med. Ni har varit olydiga mot mina bud och 

tillskrivit mig ofullkomlighet eftersom jag har gett er mina instruktioner genom en människa. Ni anser att 

människan inte kan överföra det gudomliga ordet. Men jag bevisar nu för dig att mitt beslut är rätt. 

Människan har min ande och kan förstå mig. Det är därför jag har gjort honom till röstbärare och 

använder honom för att kommunicera mig till världen. 

42 Du bär i din själ en bok där du har skrivit ner dina verk under de olika inkarnationer du har haft på 

jorden. Och i den nuvarande tiden, en tid av dom, har jag sänt några för att sona och andra för att utföra 

en svår uppgift. Jag har valt ut er från en stor mängd människor för att utföra ett reningsarbete, ett 

arbete för förnyelse och andlig upplyftning av mänskligheten. 

43 Världen kommer att undra varför jag har valt er outbildade och syndare. Jag säger till er: Alla 

varelsers öde finns i mig. Jag arbetar för närvarande med er för att göra er till mina apostlar, och när 

detta lyckas kommer reningstiden att avslutas. 

44 Elia har tränat era uppfattningar så att ni tydligt kan se början på det sjätte stadiet, det lossade 

sjätte inseglet, som har fört nåd och ljus till varje själ. 

Ni har fått mitt enkla och begripliga ord som klargjorde hemligheter, öppnade vägar och tände ljuset i 

varje varelse. Många profetior har ni sett uppfyllas, och inför en så stor prövning har ni vaknat upp och 

gör er redo att utöva min undervisning. 

45 Jag ger er nåden att höra mig fram till år 1950, då mina röstbärare kommer att sluta att sända 

mitt ord. Till er alla ber jag om broderskap och beständighet i era uppdrag, så att de kan överföra utan 

fel, och så att min undervisning kan ha samma väsen i alla gemenskaper. För det är en enda Mästare som 



U 203 

171 

talar till er. Världen väntar på de goda nyheterna, och det har varit min vilja att välja er för att föra dem 

vidare. 

46 Ledarna i er nation vet inte att det finns ett troende folk i landet som är utvalt av mig för att be 

och "vakta" för fred och god förståelse mellan människor. Jag förbereder dem och låter dem komma till 

er för att uppskatta mina manifestationer och er religionsutövning. 

47 Se till att du tolkar mina ord rätt och lyder mina bud. Ge inte människor frukterna av okunnighet 

eller fanatism. Korrigera dina brister, gör ditt hjärta känsligt, så kommer jag för din lydnads skull att 

stoppa de naturkrafter som förstör livet och lugnet för dina medmänniskor och även för dig själv. 

48 Under en kort tid ger jag dig fortfarande mitt ord. Den tid som jag har bestämt närmar sig, och ni 

måste då vara eniga, kyrkoledare och "arbetare". Ta mig som exempel. Kom ihåg att Mästaren, för att 

fullborda sitt verk i den andra tidsåldern, led korset och bar det på sina axlar till Golgata. Var ödmjuk och 

acceptera ditt uppdrag. Din smärta når mig och dina tårar blandas med mina ─ tårar av kärlek och smärta 

för mänsklighetens skull. 

49 Gör verk av kärlek och barmhärtighet, led folkmassorna med iver och rättfärdighet, så som jag 

har gjort. 

Det är Will. 

50 Förbered er så att ni efter år 1950 kan föra min undervisning till folkets hjärta, så att folket kan 

sprida sig till alla nationer. Jag ger dig mod, för efter denna tid då du har hört mitt ord kommer din väg 

att bli ojämn. Jag välsignar dig. 

51 Min frid är med dig i det ögonblick du välkomnar mig. 

52 Jag kommer att lämna dig ett outplånligt minne av denna manifestation och detta ord som jag 

har gett dig under lång tid. 

53 Mitt ord har prytt dig, men skryt aldrig. Jag är den enda som vet vem du har varit, vem du är och 

vem du kommer att vara. De som anlände med hunger och törst i sina själar tillfredsställde sin längtan 

när de hörde mitt ord, och idag är de mina tjänare. Dessa tjänare är de lärjungar som jag har visat ljuset 

från det sjätte inseglet för. 

54 Den här dagen kommer ni samman från olika områden eftersom min röst har hörts överallt och 

kallat er att komma samman. 

55 Jag kommer inte för att döma dig eller ställa dig till svars. Det är ditt samvete och din intuition 

som bäst talar om ditt ansvar och värdet av dina verk. 

56 Tro inte att det bara är du som älskar mig. På alla världens vägar finns de som söker mig, följer 

mig och älskar mig. Ändå vill jag att ni tränar er själva i min undervisning och därmed tjänar som exempel 

för dem som älskar mig ofullständigt eller på ett otroget sätt. Sannerligen säger jag er att profetians, 

inspirationens och det (inre) ordets gåvor är fördelade på hela mänskligheten. 

57 Sov inte, för det är bara tre år tills ni inte längre hör mig i denna form. När kommer ni att bli 

lärare i denna undervisning? 

58 Jag har förenat er idag för att kalla er att vakna upp så att ni kan förenas i förståelsen av sann 

andlig kärlek och förstå att det enligt min vilja varken ska finnas herrar eller underordnade bland er. Mitt 

ord kommer att förbli skrivet. Men kom ihåg att det inte är min vilja att dina brister ska skrivas in i den 

här boken. 

59 Vill du lämna dina överträdelser som ett dåligt exempel för kommande generationer? 

60 Mitt verk är heligt, gudomligt, och ändå har jag lagt det i syndiga händer, för när syndare känner 

sig älskade, hedrade och förlåtna av sin Herre är det de som följer mig med den största kärleken, 

lojaliteten och försakelsen. 

61 Och var finns de rättfärdiga på denna jord? 

62 Till er, lärjungar, säger jag: Använd all er goda vilja för er del så att jag kan lämna er fulländade 

genom min undervisning. 

63 Tvivla inte på er själva på grund av er klumpighet, för jag kan få till och med stenarna att tala. 
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64 På era vägar, i era liv, finns det en stege som börjar med människan och slutar med Gud. Gå på 

den steg för steg tills du når din Faders egen barm, när din själ har nått den högsta graden av 

fullkomlighet. 

65 Elia är som en fyr som lyser upp din väg vid denna tid. Han stärker dig i prövningarna och 

meddelar dig om de prövningar som väntar. 

66 Välsignade är de "arbetare" som i dessa stunder, ledda av sin ande, hör mitt ord. För det är de 

som har vetat hur man sår hälsa, fred och glädje på sin väg. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 204 
1 Jag tar emot er, människor. Portarna till mitt rike öppnas för att välkomna dig och för att hälla ut 

min kärlek över dig. Jag ger er i detta ögonblick vad ni behöver, i enlighet med vissa människors tro och 

andra människors behov. 

2 Jag söker ditt hjärtas helgedom, jag ger dig sanningens ljus, som är kärlekens ljus, vars mäktiga 

kraft förflyttar skapelsen och håller allting i ordning, i harmoni, i balans. Därför lär jag er att älska för att 

ni ska få veta livets hemlighet. Var generös så att din kärlek blir som en sång som gläder den lidandes 

hjärta. 

3 Det är upp till dig att känna igen och fullgöra din uppgift. Ditt öde är att låta själen triumfera över 

allt elände och all synd, att höja hela din varelse, att förädla dig och göra dig värdig. Jag vill att du 

kontrollerar din kropp utan våld, att du gör det med vishet och samtidigt med barmhärtighet. Om 

människorna i stället för att diskutera mina lagar uppfyller dem i kärleksfull lydnad, kommer de att göra 

denna värld till ett paradis som liknar det som de första människorna åtnjöt i sin oskuld och lydnad innan 

de besudlade den med orena tankar och handlingar. 

4 Om människan levde enligt den himmelske faderns vilja skulle den här världen vara en dal av 

materiella fördelar och andlig upphöjning. Han skulle inte klaga på naturkrafternas motgångar, för han 

skulle leva i harmoni med dem och med alla varelser. Det skulle vara en gudomlig konsert där varje 

människa skulle vara en ton. Men människan lever inte i harmoni med de gudomliga lagarna, och det är 

därför hon har blivit en smärtsam fånge, en slav under sig själv. 

Människan släpar kedjor bakom sig, lider, gråter och förtvivlar utan att inse att allt detta beror på hennes 

eget handlande. Om han skulle förstå att det inte finns någon tår som inte är rättfärdigad skulle han snart 

nå sin frälsning. 

5 Sannerligen säger jag er att räddningen från allt det onda som mänskligheten lider av ligger i 

människans händer. Han kan vara sin egen läkare. Därför säger jag er att er själ kommer att stiga upp till 

mig om ni går den väg som samvetet dikterar. 

6 Varför vill du ha det här livet om det inte är för din själs bästa, som tillhör evigheten? ─ Du har 

kommit till denna värld av sjukdom, tårar och smärta, och du vill inte veta att du skulle kunna förändra 

ditt liv med lite godhet. 

7 Den som verkligen älskar mig kommer att vara den kloke som först omfamnar världen och sedan 

hela universum. Se din Guds kärlek manifesteras i hela skapelsen. Det är kloka handlingar, perfekta ord, 

som är nyckeln till himmelriket. Kärleken, som är universums hjärta, kommer att höja din existens tills du 

har uppnått en gemenskap mellan alla varelser genom tanken. 

8 Människor: Året har 365 dagar, men hur många barmhärtighets- och kärleksgärningar gör ni 

under året? Varför säger du till mig att du älskar mig när du inte gör någonting för dina medmänniskor i 

nöd? När jag säger att jag älskar dig bevisar jag det med verkliga gärningar. 

Människor påstår sig älska Kristus, men de skadar mig i varje ögonblick, dömer mig, förstör mitt 

minne och min förebild i sig själva och vägrar att följa mitt sätt att handla. Tycker ni inte att allt detta är 

detsamma som en törnekrona och en ny korsfästelse? Om jag andligt hjälper de sjuka, de drabbade, de 

fattiga och de fängslade ─ varför har du inte följt med mig dit? Varför förnekar du dem som ber dig lite 

barmhärtighet? Inse varför jag har sagt till er att ni har korsfäst mig igen. Den som förnekar kärleken 

förnekar mig. 

9 Jag har sagt till er att ni som Guds barn bör agera som han. Varför hjälper du inte till att försköna 

Faderns skapelse med dina egna mentala, moraliska eller andliga skapelser? 

10 Guds sanna tjänare är den som ger kärlekens balsam till människor, som utövar barmhärtighet 

inspirerad av en innerlig medkänsla. 

11 Min smärta orsakad av dig har varat länge, och denna smärta kommer från din brist på förståelse 

och kärlek. 

12 I denna tredje tid återvänder jag för att kärleksfullt upprepa frasen: "Älska varandra". 
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13 Människor, gör er redo att ta emot min helande balsam. Alla som är redo att ta emot kommer att 

bli helade, alla som är svaga kommer att bli stärkta. Koncentrera dig på ditt hjärta, lyft din själ till mig och 

hoppas. Jag kommer att ge dig mer än vad du har tänkt dig. Ta emot i tystnad, för i tystnad ger jag er. Jag 

är ert hoppets sol, mina älskade får. Men när jag ger er, ger ni också. Var inte trångsynt. När du ger, tänk 

inte på vad du tar ifrån dina barn. Om det du ger dig själv är svårt för dig är det bättre att inte göra det. 

14 Fördöm inte dina medmänniskors liv, för då fläckar du inte bara dina läppar utan också ditt hjärta. 

Du bör dock vara beredd att fördöma alla dina handlingar och lyssna till ditt samvete. 

15 Lev ett renare liv, och när du kommer närmare harmoni med alla Guds barn kommer du att börja 

känna den frid som du längtar så mycket efter. 

16 I sanning säger Mästaren till er: Från och med den här morgonandakten har jämförelsen med de 

tre tiderna blivit verklighet, vilket symboliskt representerar de tre år under vilka jag fortfarande kommer 

att ge er mitt ord. Därför kommer min undervisning att bli mer djupgående nu när mitt ljus har låst upp 

din förståelse och trängt in i din själ. 

17 Ni är inte längre människorna från den första eran som i sitt primitiva tillstånd inte hade full 

kunskap om en andlig lag som kunde vägleda dem. Det var nödvändigt för Faderns utsända profeter att 

vittna om Guds existens. De talade alla om ett och samma gudomliga väsen, och på så sätt började en tro 

på den levande och sanna Guden att växa fram inom mänskligheten. Abraham med sin kärlek till sin 

Herre, Jakob med sin ståndaktighet i prövningar och Moses med sina inspirationer och lagen bekräftade 

och ökade människans kunskap om Gud. 

18 Dessa människor var pionjärer i en tidsålder, och ni måste vara pionjärer i en annan tidsålder, 

nämligen spiritualiseringens tidsålder. 

19 År 1948, som representerar den första tidsåldern, kommer du att få ta del av många lärdomar i 

mitt ord som rör den tiden. Ni kommer att känna till betydelsen av Israels historia, som inte var det enda 

folk som räddades i den första tidsåldern och som blev andligt förlossade i den andra tidsåldern. Du kan 

hitta dessa troende människor i hjärtat av alla raser. Du kan också upptäcka Israel i alla religiösa 

samfund, för detta folk valdes ut som ett instrument för att ge ett exempel och en lektion till hela 

mänskligheten. Därför säger jag er att Israels historia, som ni tillhör andligt, bör vara känd för alla, för i 

den finns de stora uppenbarelser som jag gav till de första. 

20 Du kommer att bli förvånad över att under den tiden finna så stora andar som Abraham, som 

älskade sin Herre med ren kärlek mer än något annat skapat. Tänk på den mannens liv och gärningar och 

du kommer att upptäcka att hans tro, hans styrka, hans foglighet och hans kärlek är den sanna 

grundstammen i det israelitiska trädet. 

21 På den tiden fanns det avgudadyrkande och hedniska folk som dyrkade naturkrafterna som gudar 

som de erbjöd orena kulter. Vid den tiden framträdde Abraham och meddelade den inspiration som han 

hade fått från sin Herre, som var sanningens och rättfärdighetens ljus. Men folket, som var hårdhjärtat 

och trolöst, ställde patriarken inför rätta. Han undkom alla snår och förföljelser och omvände dem till 

den goda läran, tills han fick dem att erkänna Abrahams Gud som den osynlige men levande Guden i alla 

tider. 

22 Se hur länge dessa andliga strider har pågått bland människor. Men inse att efter dem har 

sanningens ljus alltid lyst. 

23 Förstå att jag inte gör ditt liv svårt genom mitt ord, utan förenklar din tillbedjan och dina 

tillbedjanden. Jag lär er att det inte är nödvändigt att avstå från världens varor eller att försumma sina 

plikter för att behaga mig. Så länge du är i kroppen är du föremål för mänskliga behov. Men jag lär er 

också att ni själva använder det som kommer från jorden i enlighet med en lag till förmån för er själ. Om 

du lever på detta sätt uppfyller du min lag. 

24 Redan i den första tidsåldern gav jag er en andlig herde som skulle vägleda er, och som samtidigt 

var en föregångare till min ankomst bland mitt folk. Ni hade inte fullt ut förstått dessa lärdomar och av 

okunnighet föll ni in i falska kulter genom att dyrka naturens krafter eller guldkalven. 
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25 Sanningens Gud har alltid uppenbarat sig i din existens, vare sig jag har överöst dig med 

rikedomar, skänkt ljus i din intelligens eller gett dig förmågan att regera i världen. 

26 Förr var ni herrar, ni levde i överflöd, men ni lät er själviskhet och fåfänga leda er till att göra 

vanliga människor till tjänare och slavar. Men jag har förlåtit er, jag har kommit som en Fader och har 

återupprättat den som fallit och välsignat alla. Jag har varit din tjänare för dig, eftersom jag har gett dig 

allt som du har bett mig om. Men jag har tålmodigt väntat på den stund då ni ska börja fullfölja det 

uppdrag som jag anförtrodde er sedan tidernas begynnelse. 

27 Jag är rättvisa. Ändå straffar jag dig inte. För jag har inte ens ställt er till svars för att ni har 

korsfäst mig. Därför har dina svårigheter och lidanden endast till syfte att rena dig. Det är er olydnad mot 

min lag som kräver rening, gottgörelse och återställande av ert ursprungliga tillstånd av andlig renhet. 

Men du är på den säkra vägen till framsteg och själens frälsning. 

Ni måste dock vara medvetna om ert uppdrag och om den tid ni lever i. Om du frågar ditt samvete 

vad du har gjort för mänsklighetens bästa, om min lag redan är känd i världen och om mitt arbete har 

gått framåt, kommer det att svara dig: nej. 

28 Nu när jag talar till er, vänjer ni er vid mitt ord. Inse att för att finna tro har jag valt enkla och 

obildade hjärtan för att göra mig känd genom deras förmedling. Ändå har ni tvivlat och till och med 

kommit att tro att det är människan som talar till er. Det är därför jag har tillåtit er att undersöka de 

människor genom vilka jag manifesterar mig i deras normala tillstånd utan hänryckning, så att ni kan 

övertyga er själva om deras okunnighet och brist på utbildning. 

Jag har lärt er ödmjukhet och barmhärtighet, jag har förberett er och delat ut order bland mitt folk. 

Men många av dem som redan har fått dem har blivit självupptagna, de har gjort sig själva till herrar och 

vill vara först. 

29 Jag är ensam den förste, men jag förödmjukar er inte och gör er inte till mina slavar, utan ger er 

allt som ni saknar i era händer. Jag är Fader och kan inte vara likgiltig inför era lidanden. Jag är Gud och 

kan inte överge dig i mörkret. Därför uppenbarar jag mig för er så att ni kan känna igen mig och veta vem 

ni är med och vem ni hör. 

30 Ni har inte föregått med gott exempel och därför kan man se bristen på broderskap och harmoni 

mellan kyrkorna och sekterna, vars gräl och motsättningar ger näring åt önskan om överlägsenhet och 

som förbereder sig för en ny "strid". 

31 Du har ännu inte kunnat uppfylla min lag. Denna väg är full av ljus, men ofta har ni vandrat i 

mörker. Ni får ständigt ta emot Mästarens kärlek, men ändå väcker ni fientligheter. Ni får ständigt 

undervisning om moral och dygd, men ändå finns det dåliga gärningar och tankar bland er. Därför hånar 

de som har kommit sist eftersom de ser oärlighet hos mina lärjungar. Inte heller vetenskapsmännen, när 

de bevittnar mina manifestationer, tror på att min universella stråle manifesteras genom den mänskliga 

förmågan att förstå. Ni måste ge stora maktbevis genom att väcka Lasarus ur graven, genom att ge de 

blinda synen tillbaka och de halta rörelseförmågan, alla bevis som människan måste se för att tro på att 

jag kommer bland er i denna tid. 

32 Det är din kropp som visar sig vara ett hinder för själen att utföra sin uppgift och som motsätter 

sig Min Vilja. Men jag har försett din själ med ett svärd så att den kan segra i kampen mot sin egen 

kropps passioner och skaffa sig förtjänster, eftersom själens ovilliga kropp tjänar som försoning eller som 

en prövosten. 

33 Det är därför jag har kommit för att hjälpa er. Jag är din Frälsare och erbjuder dig möjligheten att 

lära känna och bo i det "förlovade landet". 

34 Använd den tid som jag har gett dig. Ni vet inte vilken timme jag kallar er. Befria er från 

materialism, praktisera aktiv välgörenhet, var sanna apostlar, och jag kommer att avslöja den gudomliga 

barmhärtighetens kraft för människorna genom er förmedling. 

35 Stora prövningar väntar dig. Förbered er! Jag vill inte att ni i morgon ska säga något som ni inte 

har lärt er, och jag vill inte heller att ni ska degenerera eller vara i nöd, även om ni har enorma krafter till 
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ert förfogande. Jag, som gav dig så mycket kärlek, som fick dig att njuta av mat och vin vid hans festbord, 

vill inte se dig släpa kedjor av elände och lidande bakom dig efteråt. 

36 Om ni inte uppfyller ert uppdrag kommer ni att förbereda en smärtsam framtid för er själva, och i 

stället för att vara de första kommer ni att känna er som de sista. Du kommer att se dina nära och kära 

förgås, du kommer att se ditt dagliga bröd bli en bristvara. Krig kommer att rycka bort älskade från er, 

och denna jord som jag har valt att pryda med mitt ljus och min fred kommer ni att se fläckad av 

oskyldigt blod. Ni kommer att känna det främmande oket, ni kommer att bli deras slavar och ni kommer 

att vara långt ifrån den sanna vägen. Då kommer du inte längre att höra min röst. 

37 Jag, Skaparen, tvingar dig inte, och jag tvingar inte heller på dig min lag. Jag kommer ner för att 

be er att lyda den och vara ödmjuka. 

38 Frid vare med er, människor, när ni hör mitt ord med god vilja. 

39 Jag är den gudomliga trädgårdsmästaren som sköter era hjärtans trädgårdar och vattnar dem 

med himmelskt vatten, och jag har utgjutit en droppe av gudomlig kärlek på jordens så stora bitterhet. 

Jag visar er vägen som leder till Faderns rike ─ en väg där ni aldrig kommer att finna ett slut, utan där ni 

alltid kommer att göra framsteg och känna nya härligheter. 

40 I dag är det mitt ord som mal dig ner och ger dig form. Jag arbetar med den inre människan, 

själen. Lär er att forma er själva och ge er själva vackra former. Jag kommer att välsigna ditt arbete så att 

du efteråt kan fullborda ditt stora uppdrag i denna värld. 

41 Jag är er Mästare, men betrakta mig inte som skild från Fadern, för jag är Fadern. Det finns ingen 

skillnad mellan Sonen och den Helige Ande, för den Helige Ande är En, och det är jag. Erkänn i Mina 

uppenbarelser från alla tider en enda Gud som har visat sig för er genom många och varierande läror ─ 

som en bok med många sidor, med många lektioner av kärlek. 

42 Helga mitt namn genom dina gärningar, så kommer du att finna det ljus inom dig som befriar dig 

från okunnighetens och syndens mörker. 

43 Håller ni med om hur ni var innan ni formades av mitt ord? Minns du att du tidigare var kapabel 

till många handlingar som du inte längre gör? Du kan inte jämföra ditt liv i dag med ditt tidigare liv. 

Tidigare var ni ensamma vandrare som färdades på er väg utan ett ljus som belyste tillvaron och tände 

hopp i den. I dag är ni Jesu lärjungar, i vars källa av kärlek ni har släckt er törst och tvättat era sår. Min 

kärlek drar ut törnena som finns i dig, och om ditt kors har spikar kommer jag att dra ut dem också. 

44 Jag är ljuset i denna värld och i alla världar. Jag vill att ni klär er i detta ljus. Mitt ord är helande 

balsam, bota er själva med det när ni hör det. Varför är du sjuk, lider och gråter när du har Gud i dig? 

Undersök er själva och korrigera allt som behöver korrigeras. Rensa allt som behöver renas. Jag sa till er: 

"Rengör kärlet inifrån och utifrån." Det vill säga att ditt inre väsen är i samklang och inspiration med din 

fysiska eller mänskliga del. 

45 Jag formar ditt inre liv ─ det som du döljer för människor, som är osynligt för andra, men som du 

inte kan dölja för mig. Forma ditt yttre på ett sådant sätt att den synliga sidan är en sann återspegling av 

din själ. Då kommer dina handlingar att vara uppriktiga och sanna. Detta är den 

Anledningen till detta är att människor bara visar ett ansikte för världen och döljer det andra. 

46 Har du redan undersökt dina sår, har du behandlat dem med den balsam som jag har gett dig? 

Om du tvivlar på att min balsam är effektiv, behandla dem på nytt. Men om du tror, avstå från 

botemedlet och du kommer att se hur min kärlek läker dem, och när du söker dem kommer de inte 

längre att finnas där. 

Andra låter jag finna sin hälsa i tro, i bön, genom tankekraft. Mängder av andliga varelser kommer att 

komma som kommer att förena sin kraft och sin styrka, behandla dig och bota dig. 

47 Spiritualisten säger: "Så vackert är livet!" Den oinvigde materialisten säger: "Hur bittert, hur 

sorgligt och hur dystert är inte livet!" ─ Den som inte har någon inre höjd snubblar över allting, allting gör 

honom illa. Den som är upphöjd i sitt inre lägger inte ens märke till de motgångar som finns på vägen. 

När de högmodiga människor behandlar andra berömmer de deras dygder eller ursäktar deras fel. Aldrig 
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fördömer eller fördömer de. De lågsinniga å andra sidan fördömer, förtalar, publicerar andras fel och 

finner nöje i det. 

48 Till dem som fördömer och lägger sig i sina medmänniskors angelägenheter frågar jag: Tycker ni 

att er egen syndabalda är för lätt, eftersom ni vill öka den genom andras? Om ni inte kan befria er själva 

från er börda, varför ökar ni den då tillsammans med andras bördor? Varför föredrar ni att belasta er 

själva med smuts och att belasta er själva i stället för att leta efter andliga värden hos era medmänniskor 

som berikar er? 

49 "I min faders hus finns många boningar", men de som bor i de höga andliga regionerna hjälper 

människorna att befria sig från sina bördor eller hjälper dem att bära dem, men utan att fördöma dem 

eller glädja sig åt deras elände. 

50 Jag har sett dig häda en dag och ångra dig andra dagar. Jag har sett dig förneka min förkunnelse 

och sedan vittna om dess sanning. Jag har sett dig förtala en dag och försvara den du förtalade nästa dag. 

Det är bra för dig att rätta till dina misstag, men det vore bättre om du inte föll in i det onda igen, så att 

du inte skulle ha något att rätta till. 

Jag såg dig den dagen ge en kärleksgåva till den som inte behövde den, och jag såg dig förneka den till 

de verkligt fattiga. Men jag anklagar eller dömer dig inte. Jag upplyser er genom ljuset från min 

undervisning så att ni inte syndar igen. Men jag berättar också att jag ibland har sett dig hjälpsam, ädel, 

välgörenhetsinriktad och barmhärtig, och dessa förtjänster har alltid respekterats och tillgodoräknats av 

mig. Men i ditt hjärta borde det redan finnas mer vete än ogräs. 

51 Be inte genom att mekaniskt röra på läpparna utan att i hjärta och själ känna en önskan om att 

höja sig uppåt. Be genom att känna utan att tala. Lika lätt som ni tidigare avgav falska löften och tog 

onödiga eder, lika lätt bör ni nu tala sanning. 

52 Ta inte med dig något som är främmande för dig. Den som tar bort det som är främmande måste 

ge tillbaka det med smärta och skam. Jag förråder ingen, men jag vill att alla ska lyssna på den del av 

mina ord som gäller dem. 

53 Jag kommer inte att anklaga er eller ställa er till svars för vad ni gjorde när ni fortfarande 

vandrade er väg i okunnighetens, omyndighetens och materialiseringens mörker. Men om du i dag, med 

full kunskap om vad som är min lag, framhärdar i det som är förbjudet, i det som är oärligt, måste du stå 

till svars för dina handlingar inför Gud, som visar sig vara obeveklig mot dig i ditt eget samvete. 

54 Ni är alla min säd och Mästaren skördar den. Om ogräs växer upp bland det goda fröet tar jag 

emot det också med kärlek för att förvandla det till gyllene vete. Jag ser ogräs, smuts, brottslighet, 

fientlighet växa fram i hjärtan, och ändå accepterar jag er och älskar er. Jag smeker detta frö och renar 

det tills det lyser som vete i solen. 

55 Tror ni att kraften i min kärlek inte kan förlösa er? När jag har renat dig ska jag så dig i min 

trädgård där du ska bära nya blommor och ny frukt. I mitt gudomliga arbete ingår uppgiften att göra dig 

värdig. 

56 Min kärlek välsignar dig, förlåter dig och gör dig värdig att höra mitt ord. 

57 Mitt ord är vägen. Jag lärde er min lag från första början så att era steg alltid skulle förbli på 

godhetens och rättfärdighetens väg. 

58 Denna undervisning är densamma som den jag gav er tidigare ─ kärlekens undervisning. 

59 Din andliga själ är ett barn av Skaparens fullkomliga kärlek. Hjärtat, det organ du har där 

känslorna har sina rötter, är en symbol för kärlek. 

60 Ge därför kärlek, för människor är i stort behov av den. Det finns en hunger i människornas 

hjärtan, andlig atrofi, längtan efter liv. 

61 Eftersom ni som har hört mig här har stärkts och fått näring av livets bröd, kan ni ge näring åt 

själar och trötta hjärtan. 

62 Där du hittar en falsk tro eller en falsk idé ska du föra fram mitt ljus. Men tvinga aldrig fram min 

undervisning med våld. Gör aldrig skillnad mellan rika och behövande och behandla dem på olika sätt, då 

kommer du att se en broder som fallit och suckar i botten av deras lidanden. När ditt hjärta rörs av denna 
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smärta kommer du att söka ett sätt att lindra den. Din medkänsla kommer att täcka den exponerade. Du 

ger vila åt den som inte har någon ro. Du kommer att vara som en stjärna på vägen för den som vandrar 

vilse i mörkret. Om du fullgör din uppgift på detta sätt kommer du att vara värdig att jag kallar dig 

"Mästare". 

63 Min undervisning kräver inte att man bygger mötesplatser för att samla nya skaror. 

Min vilja är att man bygger det universella templet, som byggs genom hjärtan. 

64 Följ det exempel som Jesus gav er i den andra eran, som inte valde samlingssalar för att förkunna 

sitt ord, utan sökte korridorerna som en lämplig plats för sin undervisning och sina liknelser. 

65 Men den som använder församlingslokaler för att göra affärer av människors okunskap eller 

smärta kommer inte att njuta av mitt ljus, och han kan inte heller kalla sig spiritualist. 

66 Du måste kämpa, och platsen för din kamp kommer att vara överallt ─ i ditt hem, på ditt fysiska 

arbete eller på vägen. 

67 Där ska ni i rätt ögonblick förbereda er och tala under min inspiration, utan att den som hör er vet 

vem som har talat till honom genom hans samvete. 

68 Förvänta dig inte att människor ska glömma sina vanor från en dag till en annan. Bli inte heller 

förvånad om någon kallar dig för vilseledd. Min undervisning under den andra eran verkade också för 

många som ett misstag, men efteråt accepterades den som den högsta sanningen. 

Min frid vare med er! 



 

179 

Instruktion 205 
1 Ta in kärnan i min undervisning, stilla din själ, lugna ditt sinne och ditt hjärta. 

2 Närma dig mig på ett sådant sätt att du känner dig uppslukad av din Mästares frid. 

3 Precis som ni har kommit, kommer ni att se era bröder och systrar komma från fjärran länder, för 

de längtar alla efter ljuset från detta budskap. 

4 Till alla kommer jag att ge de första lektionerna som förbereder dem för att senare förstå 

undervisningen för själen. 

5 Tänk på ordet, titta noga på varje mening och leta alltid efter meningen, kärnan i min 

undervisning. Förstå att ni, folket, måste följa mina lagar, och inte att min lag måste anpassas till era 

idéer och er bekvämlighet. 

6 Om jag lät dig tillämpa min undervisning i ditt liv enligt din vilja och inte min ─ sannerligen, säger 

jag dig, skulle du aldrig hitta vägen ut ur din andliga stagnation och aldrig låta din själ utvecklas, utvecklas 

och fulländas. 

7 Där ser du människor som har blivit tröga i sina religioner, som inte längre tar ett steg mot ljuset, 

eftersom de inte har underkastat sig vad den gudomliga lagen befaller, utan har försökt att underkuva 

lagen till sin vilja genom att fylla den med myter och kätterier. 

8 Det har varit nödvändigt för många människor i den här tiden att frigöra sig från all religion för att 

söka mig med anden och för att kunna utveckla alla de egenskaper, gåvor och förmågor som de känner i 

sitt innersta. 

9 Det är dessa som har kunnat ta emot de budskap som talar till dem om evigt liv. 

10 Jag var tvungen att vända er bort från de olika vägar som ni tog för att föra er till denna väg där 

mina uppenbarelser lyser och mina budskap ljuder. För jag vill att ni ska vara bland dem som ser på livet 

från en högre andlig höjd. 

11 Vad är kroppen utan själ? ─ En sammanslutning av osjälade celler. Själen är kroppens liv, men 

både den ena och den andra kommer från Gud. 

12 Har du någonsin tänkt på att ─ eftersom allt kommer från Gud ─ är han i dig? Men varför är han i 

dig och i vilket syfte? Är det att stanna där utan att avslöja sig själv? Då skulle han inte vara Gud, för han 

visar sig, talar, upplyser, gör sig kännbar och uppenbarar sig överallt. Så tro inte att Gud är i dig för att 

förbli gömd utan att ge dig sitt budskap. Tro inte att han kan vara i dig utan idéer. Vet att Gud vill 

uppenbara sig helt och hållet genom dig. 

13 Skulle du kunna svara mig om jag frågade dig varför Gud är i dig? Varför finns han, trots att han är 

allt, i det ni kallar själen, i den delen av ert väsen? Varför vill han att du ska vara ett villigt instrument för 

hans uppenbarelse? Ännu kan ni inte svara mig, lärjungar, eftersom ingen har lett er till inre 

kontemplation. Därför vet ni inte på vilket sätt ni avslöjar Fadern och varför ni uttrycker honom genom 

era verk. Men om ni med kärlek ägnar er åt att studera och praktisera min undervisning, tvivlar ni inte på 

att ni snart kommer att kunna besvara dessa och andra ännu djupare frågor. Och när du väl har nått 

ljuset av denna kunskap kommer du i sanning att veta varför och i vilket syfte Fadern bor i vart och ett av 

sina barn. 

14 En del säger att Gud inte existerar, och andra bekänner att de tror att han finns, men är inte 

intresserade av honom. Men okunniga om att de har honom inom sig vet vissa, liksom andra, inte att de 

inte kan leva utan honom. 

15 När ni alla är medvetna om denna sanning och uppriktigt tror att ni är andliga barn till denna 

gudomliga essens, kommer ni ofta att undra i vilken utsträckning ni har tillåtit Gud, som är närvarande i 

er själ, att uppenbara sig genom er. 

16 Tiderna kommer att gå, du kommer att resa långt och en dag kommer du att stanna upp och 

förundras över de verk som Herren har utfört genom din förmedling. Då kommer du att minnas Jesus, 

Mästaren, som förverkligade sin Faders vilja. 
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17 När kommer du att förstå att Gud, som gav dig livet, vill använda det för att uppenbara sig själv? 

Tänk på hur ett enda av dessa budskap ibland räcker för att få dig att se och veta mycket mer än vad du 

har nått. Och denna förståelse kommer att göra det möjligt för dig att utföra mirakel. För ni kommer att 

känna er själva, och därför kommer ni att förstå hur ni ska använda ert andliga arv. 

18 Älskade lärjungar, ni måste lära er att ge kärlek, att göra gott och att ge med er själ. Jag säger er 

att den som avslöjar sin själs kraft för världen och hämtar kunskap från den källan för att erbjuda den till 

andra, kommer att fullfölja Faderns vilja. 

19 Du måste känna till alla förmågor och krafter som du har inom dig så att ditt väsens väsen börjar 

avslöja sig själv. Du kommer då att uppleva hur lätt det är att lösa livets problem, hur lugn och mild 

kampen för uppstigning är. 

20 Elände, smärta och sjukdom kommer att försvinna genom Andens kraft som driver bort dem 

genom bön. 

21 Gör er redo att ta emot mig, ha ofta stunder av själens förberedelse då ni är redo att 

kommunicera med er Herre. 

22 Om du skulle tro att du verkligen bär Gud i din kropp ─ skulle sjukdomar kunna drabba dig eller 

frestelser som kan få dig att falla ner? Hur kan kroppens svaga kraft kontrollera dig? 

23 Jag gör dig fri och stark så att du kan besegra världen och köttet. För jag vägleder er och för er 

närmare den fullkomliga gemenskapen med Fadern. 

24 Tro inte att ni redan har den perfekta diskussionen med det som ni har med hjälp av dessa 

sinnen. Det är inte heller den enkla intuitionen som ibland upplyser ditt sinne. Den mest upphöjda 

dialogen, den mest genomträngande dialogen som du uppnår, kommer aldrig att ske genom din kropp. 

25 Kroppen, lärjunge, är bara ett skal. Men inuti den finns en "doftflaska" vars parfym eller essens är 

själen. Tycker du inte att det är fel att låsa in den parfymen, trots att dess doft skulle kunna få en hel 

lägenhet att dofta? "Plattan" kan vara ditt hem idag, imorgon kommer den att vara världen och senare 

kommer den att vara oändlig rymd. 

26 Människor: Öppna ert inre tempel så att ni i det kan ta emot den essens som detta ord innehåller. 

Om ni stannar utanför, om ni inte anstränger er för att komma in i er helgedom, kommer ni senare inte 

att vilja höra mig och kommer att hålla er borta och fortsätta att bära på era axlar den börda som ni bar 

när ni kom ─ en börda av svårigheter, sjukdomar och besvikelser. 

27 Lär dig av dem som redan förbereder sig för att höra mig genom att först och främst gå in i det 

inre tempel som finns i själen. De stärker sig själva och läker med mitt kärleksbudskap. 

28 Ni saknar tron att lyfta upp ansiktet och le med hopp och se framtiden i ögonen utan rädsla, utan 

misstro, för i framtiden finns jag. 

29 Hur ofta blir man inte sjuk bara för att man tänker så, för vid varje vändning tror man att 

undergången förföljer en och att smärtan ligger på lur. Då drar du till dig mörka krafter genom ditt 

tänkande, som du överskuggar ditt materiella liv och din andliga uppstigningsväg med. 

Men jag är här med dig för att återuppliva tron på livet, på sanningen, på det eviga, på den perfekta 

freden, och för att lära dig att attrahera ljuset. 

30 Lärjungar, den gudomliga planen har varit, är fortfarande och kommer att vara att göra er 

fullkomliga. Men om Gud gav dig idén om perfektion för att du skulle kunna bildas, varför då dölja ljuset 

av denna sanning som Fadern placerade i ditt väsen, liksom i allt som han skapade? Vet att människan är 

som universum och universum som människan. Universum är det stora hemmet för Herrens barn. Men i 

den finns det många livsmiljöer som du måste gå igenom för att bli fulländad, och människans själ är den 

helgedom där din Herre skall bo. 

31 Om du förstår mitt ord kommer du snart att säga: "Fader, öppna portarna till mitt inre tempel 

redan i dag, så att ditt väsen, som är liv och hälsa, visdom och kraft, kan komma in i mig." 
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32 Jag säger till er: Om du talar till mig på detta sätt kommer det att ske eftersom själen har 

accepterat sin uppgift. Då kommer du att se hur jag uppenbarar mig genom dig, till och med genom din 

kropp, den obetydliga saken som ändå har storhet i sin utformning. 

33 Idag bor du i denna värld, imorgon kommer du att bo i en annan värld bortom jorden, och från 

varje värld kommer du att använda det som är nödvändigt för din fulländning. 

34 Överallt kommer du att möta dina bröder och systrar, för universum är fullt av varelser och alla är 

Guds barn. 

35 Solar, stjärnor, världar, naturens riken, varelser av alla slag, atomer, krafter, allt, från den högsta 

ängeln till det okända krypande väsendet, alla är barn av det absoluta väsendet, allt kommer från 

honom. Ni vet att det inte finns någon rikedom som inte har någon ägare, och ägaren till denna 

universella rikedom är Gud. 

36 Nu frågar jag er, lärjungar: Är det möjligt att ni är sjuka? Är det möjligt att du är ledsen, trots att 

denna undervisning ska göra dig fri och lycklig? 

37 För den uppenbarelse som jag har gett er krävs andlig upplysning, som endast jag, själens 

mästare, kan ge er. 

38 Om du alltid har känt dig mer som en kropp än som en själ, lär jag dig nu att vara och känna dig 

mer som en själ än som en kropp. Detta är frälsning, frälsning och fred. 

39 Ibland frågar ni er själva varför ni lider mer i denna tid än människor i tidigare tider och varför ni 

var tvungna att komma för att fullgöra ett andligt uppdrag som ni inte hade tidigare. Men jag säger er: 

Uppdraget att vandra andligt på det godas och ljusets vägar för att nå toppen av det gudomliga berget 

har alltid funnits i din själ. Å andra sidan har gamla skulder ackumulerats i den nuvarande tillvaron ─ 

arbeten som inte är slutförda och uppdrag som inte är avslutade. 

40 Den som inte kan förstå innebörden av ett nytt liv kommer att göra uppror mot min rättvisa och 

se sin försoningsplikt som ett straff. Å andra sidan kommer den som i den nya tillvaron ser möjligheten 

att betala skulder och tvätta bort fläckar att välsigna Herrens namn. 

41 Ni är fortfarande små barn, och som små barn bör ni vara uppriktiga. Skäms inte för att be mig 

om små saker i era böner. Det viktigaste är att ni ber om att jag ska inspirera och utbilda er. 

42 Be, använd mina uttryck, stärk och bota genom tro och den kraft som dessa sprider. 

43 I morgon, när din bön inte längre är avsedd att bota dina sjukdomar utan att friska upp dig i 

gemenskap med Fadern, kommer din själ att vandra genom områden som är okända för sinnet. Till vissa 

kommer du att ge ditt ljus, från andra kommer du att ge meddelanden, från ytterligare andra kommer du 

att få uppmuntran och glädje för själen. 

44 Gud, som är i dig, kommer att ge sina budskap genom din mun om din själ och kropp vet hur de 

ska förmedlas. 

45 "Hur är det möjligt att Gud talar genom en människa?", undrar du kanske. Men jag säger er: vid 

den tiden blev "Ordet" människa för att kunna uttala Guds ord. "Ordet, som är visdomens uttryck, tog 

kött, och hans kropp var människan Jesus. 

46 Varför skulle ni, som är lärjungar till honom i vilken "Ordet" talade, inte avslöja det med hjälp av 

själen och till och med köttet? 

47 I dag är ni fortfarande elever och ni kan inte alltid förstå min undervisning. Men för tillfället, tala 

till Gud med ditt hjärta, med dina tankar, och han kommer att svara dig i ditt innersta. Hans budskap som 

kommer att tala i din själ kommer att vara en klar, klok och kärleksfull röst som du kommer att upptäcka 

lite efter lite och som du senare kommer att vänja dig vid. 

48 Det är nödvändigt att du i början reflekterar över de budskap som du får som svar på din bön, så 

att du verkligen kan känna igen dem som du får från din Fader och aldrig förväxla dem med de röster, 

idéer, tankar och till och med uppenbarelser som din vilsna själ har. Endast i tystnad och meditation kan 

du känna igen den väg som varje budskap når dig på. 
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49 Vilken människa kan säga i vilka andliga regioner hennes själ tränger in och till vilken ljushöjd den 

kan sväva? ─ Ingen. Den som inte känner till bönens vägar, gemenskapen med Gud, den andliga 

kontemplationen, misstar sig därför ofta. Istället för att gå mot ljuset går han in i mörka sfärer där han får 

dålig inspiration och falska budskap. 

50 Gör en ansträngning, försök att uppnå den kunskap som leder till andens eviga ljus ─ dit ditt 

ursprung och ditt mål är. 

51 Hälsoströmmar sprider mitt ord. Om ni förbereder er för att ta emot blir ni friska. Om ni på detta 

sätt kan bli friska kommer ni att bevisa att ni har botat er själva genom Anden. 

52 Fråga, be, vänd dig till mig. Jag kommer också att bevilja dig vissa framsteg. Men sträva efter att 

skaffa dig meriter. 

53 Låt ditt liv bli mer och mer harmoniskt genom att bilda en familj med alla dina bröder och systrar 

─ närvarande och frånvarande, synliga och osynliga ─. 

54 Då kommer du att njuta av en inre frid som du aldrig tidigare har upplevt, och som kommer från 

att följa den gudomliga befallningen att älska varandra. 

55 Älskade "arbetare": Jag ser hur ni flitigt odlar åkrarna, förbereder jorden och placerar fröet i den, 

som kommer att ge er frukt i morgon och på så sätt betala tillbaka er ansträngning. Välj fröet och gräv 

jorden, för ni börjar nu ett år som är det första av de tre sista åren då jag ska göra mig känd bland er på 

detta sätt. Tiden som återstår är kort och du måste skynda dig att förbereda dig. För jag vill inte lämna er 

som svaga små barn, utan som avancerade lärjungar som redan är nära att bli mästare. 

56 Efter min avresa kommer ni att vara ansvariga för den tolkning ni ger min undervisning genom 

era ord och era verk. Människor kommer att bedöma min undervisning genom era handlingar och era liv. 

57 Du kommer inte att sakna min inspiration. Genom den kommer du att känna igen det ögonblick 

då du måste tala, och även vad du måste säga. Med tydliga, exakta och enkla ord ska ni göra existensen 

av det som finns bortom det som jag har uppenbarat för er känd och på så sätt skapa en andlig väg för 

era medmänniskor med sann kärlek, och ni ska alltid förstärka era ord med handlingar och exempel. 

58 Så småningom lär du dig att känna andras lidanden som dina egna. Anledningen till detta är att 

när er själ mättar sig med min undervisning reser den sig, övervinner avstånd och tränger in i det 

bortomliggande mysteriet, där den upptäcker att ursprunget till alla varelser är ett: Fadern, i vilken ni alla 

är bröder och systrar. 

59 Men det är inte bara din själ som fick impulser för sin utveckling i mitt arbete. Era intellektuella 

förmågor har också utvecklats i takt med att ni har känt den andliga inspirationen inom er växa sig 

starkare och starkare, och ni har upptäckt att förståelsen för allt det som ni inte klart kände igen tidigare 

ökar, och mysterierna blir allt tydligare. 

60 Om du inte lyckas tränga helt in i den andliga världen för att förstå och känna allt som den 

innehåller, beror det på att du fortfarande är underställd materiens tryck och världens inflytande. 

Jag har uppenbarat många saker för er, men sannerligen säger jag er att människan aldrig kommer att 

förstå, inte ens på denna jord, hur den värld är som väntar henne, på vilket sätt själen lever där, vilken 

lycka den upplever inför det gudomliga, och hur den som är full av brister får sin rening. 

61 Om det mänskliga intellektet skulle kunna förstå den rena själens lycka i det bortomliggande, så 

skulle denna lycka ha gränser, sådana som människan har. Det är därför jag säger till er att ni inte kan 

förstå det härifrån, men ni kan gissa er till det. 

62 Ni kan inte heller föreställa er intensiteten i den smärta som en själ upplever när samvetet för 

den inför Min Gudomlighet. Därför säger jag det hela tiden till er: Förbered er och höj er själ, för de läror 

som den måste känna till kommer att avslöjas för den. Inse att det måste finnas en verklig motsvarighet 

mellan själen och sinnet, så att du redan här kan få en aning om denna sanning. 

63 Jag har låtit din intelligens öka och söka det ljus som den behöver i oändligheten. Jag har gett dig 

fri vilja så att du kan välja din egen väg. Men jag har ställt mina bud över din vilja. I den lagen kommer du 

att kunna känna igen den rätta vägen, i den kommer du att finna kunskapen för att rena dina verk. Om 
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du inte vill följa denna väg är du fri att vända dig bort från den. Men ni kommer inte längre att kunna lura 

er själva, ert samvete kommer ständigt att tala till er. 

Även då, när du kommer inför mig ─ redan utan en jordisk kropp ─ kommer samvetets inre domare 

att döma dig och tala om för dig vilken väg av rening du måste följa. Rättvisans ljus är en del av Gud själv, 

som finns inom dig och som lär dig att älska det goda och förkasta det onda. 

64 Under dessa förberedelseår ska ni ägna er åt att studera min undervisning. För det finns många 

hjärtan som behöver ditt ord. Det finns en trötthet på så mycket fördärv, det finns en hunger efter att 

leva andligt. 

65 Lärjungarna i detta verk kommer att generera den andliga näringen, korrigera de 

missuppfattningar som mänskligheten hittills har haft, dela de goda nyheterna om den tid ni lever i, 

förebåda utvecklingen av världsåskådningar och det liv som denna tid kommer att föra med sig. De 

kommer att stå till människornas tjänst utan att diskriminera på grund av klass, sekt, religion eller ras, 

och tillgodose varje andligt eller fysiskt behov. Dessa lärjungar kommer att vara som en fyr som lyser upp 

den skeppsbrutna båten, de kommer att vara den stjärna som räddar den som famlar vilse i natten. 

66 De kommer inte att bygga kyrkor av sten, och de kommer inte heller att resa altaren för att göra 

sina verk kända. De kommer att bygga en stor andlig katedral vars stenar är människornas hjärtan som 

förenas av kärlekens kraft. 

67 Lyssna noga på min undervisning under de senaste tre åren. För de lärjungar som lär sig dessa 

läror kommer att bli lärare efter 1950. I den tid då jag vill att ni förenar er och verkligen höjer er till mig, 

kommer jag att lysa upp er med ljuset från min inspiration så att ni kan utföra stora och grundläggande 

verk. Men förbered er på detta, för när den tid som jag har bestämt har kommit kommer jag inte längre 

att använda mig av röstbäraren. 

68 Mitt ljus kommer att lysa i vart och ett av mina barn som förbereder sig för tiden av direkt samtal 

med Mästaren. 

Men det kommer inte att vara hos dem som säljer mitt verk och blir skojare. Förbered er så att när 

mitt ord slutar 1950 har ni förstått hur ni ska gå vidare på vägen. För ─ lyssna noga!: Alla de som inte har 

förberett sig tillräckligt kommer att bli förvirrade. 

69 Förstå, kära folk, på vilket sätt ni måste föra mitt ord till folket enligt min vilja. För att du inte ska 

misslyckas ska du inte försöka ändra de vanor som mänskligheten har haft i århundraden från ett 

ögonblick till ett annat. Ge den min undervisning och den kommer att förstå de avvikelser som den har 

levt i. Den övertygelsekraft som min undervisning har kommer att upplysa hennes uppfattningar och 

sanningen kommer att erkännas. Då kommer det som en gång verkade fel i hennes ögon att lysa med 

oändligt ljus. 

70 Mina barn, jag har varit med er och rört ert hjärta så att ni kan bereda en plats för mig där jag kan 

bo för evigt. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 206 
1 Min medkänsla för er kommer från Min kärlek och är oavbrutet utgjuten på alla varelser. Min 

kärlek välsignar och förlåter er alltid och hjälper er att höja er på er utvecklingsväg så att ni kan känna er 

nära mig och göra er värda att erkänna er som mina barn. 

2 Jag har gett er min lag för att ni ska uppföra er enligt den. Detta är den väg som jag har utstakat 

för er sedan tidernas begynnelse, detta är den grund på vilken ni ska bygga era verk. Denna lag kommer 

att visa dig de principer som är nödvändiga för dig, eftersom den innehåller mina kloka bud. 

3 Detta ord som jag undervisar er med idag är en fortsättning på den undervisning som jag har gett 

er från första gången, och som inte upphör eftersom den varken har någon början eller slut. Och 

allteftersom din själ utvecklas kommer du mer och mer att förstå mina kloka lektioner, min önskan att 

fullända dig. 

4 Jag inspirerar er med den högsta sortens spiritualisering så att ni kan älska mig på det mest 

värdiga sättet och så att ni kan vara mottagliga för mina manifestationer och tolka dem korrekt. 

5 När du har studerat mitt ord och förstått dess innebörd kommer du att känna dig stärkt och helt 

nöjd. Då kommer du att tala kärleksfullt till hela mänskligheten, som inte vet något om min ankomst vid 

denna tid, och en känsla av medkänsla kommer att fylla hela din varelse. Du kommer att vända dig till 

dina medmänniskor för att avslöja för dem vad jag har talat till dig, och du kommer att ge dem all den 

rikedom som jag har lämnat till dig som om den vore en helig ägodel i dina händer. 

6 Mänskligheten behöver ljus för att kunna ta ett steg framåt. I alla varelser, som bygger på tro, 

finns det en hunger, en längtan efter livet, efter kunskap om sanningen och efter att veta vart resan är på 

väg. Jag kommer att instruera dem genom dem som har förberett sig och som i sitt svåra uppdrag vet hur 

de kärleksfullt ska korrigera alla de fel som de kommer att upptäcka i sina gudstjänsthandlingar. Ni 

kommer att börja det här uppdraget med att försöka ta mig som exempel. Gör ingen skillnad mellan rika 

och fattiga i dina ansträngningar att lindra smärtan. Påtvinga inte någon din tro eller tvinga någon att 

acceptera din kunskap. Skilj er inte åt på grund av min återkomst, och kämpa inte mot dem som har de 

tidigare testamenten om de inte känner till eller vill acceptera mina sista läror. 

7 Släpp ljus i mörkret, ge frid i hjärtan och släck otåligheten hos dem som har väntat på mig. Hjälp 

era medmänniskor och jag kommer att vakta era familjer och era ägodelar. 

8 Om ni agerar på detta sätt kommer ni att i människornas själar bygga det tempel som kommer att 

bestå och där den tillbedjan kommer att utföras som jag alltid har förväntat mig av människorna, mina 

älskade barn. 

9 Se till att dina arbeten är uppriktiga. Säg alltid sanningen, var mina lärjungar. Med dessa ord talar 

jag till människorna i den kommande tiden, till alla som vill följa mig och ta mig som exempel. 

10 När år 1950 har passerat, be inte om en särskild plats för att be eller studera mitt ord. Välj ett 

hem eller en plats utomhus eller den plats där du tjänar ditt bröd. Ta mina tolv lärjungar som exempel, 

som visste hur de skulle hitta ett tempel var de än gick, eftersom de hade det inom sig själva, i sin själ, 

och det stora och sublima i deras handlingar baserades på deras upphöjdhet och deras gemenskap med 

mig. 

11 Så länge det finns lidande på jorden, så länge det finns elände, kommer Marias förbön inte att 

upphöra för ett ögonblick, och hennes ande kommer att lysa upp alla hennes varelsers liv. 

12 Du erbjuder mig ditt hjärtas boning där du har kallat mig, och jag skyndade mig genast till 

mötesplatsen. 

13 På min väg har du upplevt en sinnesfrid som du aldrig tidigare har funnit på jorden. I din längtan 

efter sötma för din smak har du vandrat många vägar tills du hittade mitt ords honung. 

14 Från barndomen, under ungdomsåren och in i den mogna åldern har ni outtröttligt sökt den rätta 

vägen eftersom ni har avvikit från vägen och moln av dimma hindrat era steg. Men ljuset från min Ande 

visade sig för er, och den dagen var er uppståndelse, som är lika viktig som dagen för er födelse. 

15 Glöm inte den dag då du först hörde mitt ord, för det var den dag då du återvände till ljusets liv. 
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16 Ni har kommit i nöd och har utforskat Mitt Ord, en del ödmjukt och andra stolt, alla attraherade 

av kraften i Min Närvaro. Du var tvungen att komma till mig. Det fanns så mycket som väntade på dig! 

Men medan vissa föraktade min smekning, vände mig ryggen och tog en osäker väg, har andra stannat 

kvar hos mig för att njuta av mina ord och ägna sig åt att tjäna mitt verk. 

17 Jag finns i alla mina barn, även i en mördares hjärta. Jag tar inte avstånd från någon, och jag är 

närmast den som anser sig vara mest ovärdig. 

18 De som har kommit uppmanas att be för dem som har fallit. Men var inte deras domare, för även 

de kommer att nå ljuset. 

19 Förvänta dig inte att människor ska förnya sig själva utan att du har varit ett exempel för dem. Jag 

vill inte att ni ska bli parasiter. 

20 Ni kommer att stoppa människornas otyglade utveckling med hjälp av ordets gåva som jag har 

gett er. Jag anförtror dig människor som ömtåliga växter som behöver vattnas och skötas. Människor ska 

komma till mig från alla vägar, och till och med från fängelser ska människor komma för att bli mina 

lärjungar. Men om du inte fullgör din uppgift i dag måste din själ komma tillbaka för att återuppliva den 

"döde" som du lämnade övergiven på vägen ─ du måste komma tillbaka för att bota den sjuke som du 

inte brydde dig om, du måste sträva efter brödet för att ge det till den hungrige som du inte brydde dig 

om. Men varför söka en sådan smärtsam försoning när du nu kan uppfylla den genom din plikt? 

21 Den mänskliga vetenskapen är fantastisk, men vetenskapsmännens själ har somnat och låter 

människor dö. Därför har jag lagt den helande balsamen i era händer så att ni, som har blivit 

människornas läkare, kan ge ett exempel på hjälpsamhet och kärlek. 

22 Epidemier kommer att bryta ut i världen och en stor del av mänskligheten kommer att dö. Det 

kommer att vara okända och sällsynta sjukdomar som vetenskapen inte kan bekämpa. 

23 Hela världen kommer att befrias från ogräs. Min dom kommer att eliminera själviskhet, hat och 

den omättliga längtan efter makt. Stora naturfenomen kommer att uppstå. 

24 Nationerna kommer att ödeläggas och hela regioner kommer att försvinna. Det kommer att bli en 

väckarklocka för era hjärtan. 

25 Vägen är förberedd. Jag är din guide, jag är oskiljaktig på din livsväg. 

26 Israels välsignade folk: Var välkomna i er Herres närvaro ─ den Herre som ödmjukt och ödmjukt 

tar sin boning hos er på denna plats. Men det är inte den materiella platsen där jag visar mig själv. 

Bostaden är i ditt hjärta, osynlig, det är den som du erbjuder mig i det ögonblick då du höjer dig andligt. 

27 Jag vet att du saknar mitt ord. Vad skulle ni bli utan den, mitt folk? Jag vet att ni behöver mig, och 

jag kommer outtröttligt för att stärka er. Mitt ord ger dig råd och lyfter upp dig ─ detta rena och lysande 

ord som du inte hittar i någon bok skriven av människohänder. 

28 De vetenskapsmän som har hört mig bekänner inte inför er att detta ord inte är jämförbart med 

något annat. Men i djupet av sina hjärtan inser de detta. 

29 Jag har låtit dig känna själens frid på den här vägen som du inte har kunnat finna på jorden 

tidigare. Du har gått igenom många vägar. Du har provat många sorters honung från blomma till blomma 

som den okunniga kolibrien, men ingen var sötare för din smak. Men detta ord, som har blivit honung på 

dina läppar, har utplånat alla smaker som du tidigare har smakat. 

30 Ni har oavbrutet sökt den rätta vägen och har hittat olika vägar. Du har kämpat mot mörkret, 

men din snabba flykt har blivit långsam och trött. 

31 Men ljuset från min gudomliga Ande lyste för dig, och denna oförglömliga dag för din ande och 

själ är nedtecknad i minnesboken i det hinsides, där du med dina andliga ögon måste läsa allt du gjorde 

på jorden och allt du hörde från Mästaren. Den dagen var för din själ en dag av uppståndelse till ett liv i 

nåd. 

32 Vissa av er kom hit som framgångsrika människor, andra som behövande. För vissa, liksom för 

andra, var tiden bestämd. Du var tvungen att komma till din Fader som kärleksfullt väntade på dig, som 

välkomnade dig och återupplivade dig till ett andligt liv. 
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33 Ni fylls av glädje över mina ord och känner att den kroppsliga materia som omsluter er hindrar er 

från att ge er helt och hållet åt mitt välsignade verk. Men ni underkastar er ─ eftersom ni vet att lärjungar 

inte får blanda sig i mina höga råd, att lärjungar ska vara hängivna och lydiga, att ni genom denna 

materiella kropp kommer att lära känna både ljusets väg och falskhetens och mörkrets vägar. 

Ni kommer att njuta av välbefinnandets frukt i skuggan av det mäktiga trädet och ta bort oenighetens 

äpple. Ni kan förfriska er i skuggan av den gröna palmen och se till att dess blad inte förstörs av larver och 

att rovfåglar inte bygger sina bon på den. 

34 Jag har lämnat er på era vägar så att ni kan lära känna smaken av alla sorters honung och slutligen 

välja den som passar er smak bäst. Jag har gjort er medvetna om de två ytterligheterna så att ni, ledda av 

andan från min gudomliga atom, kan skilja och alltid luta er mot det goda. 

35 Mästaren har sagt till er: Bakom den dörr som ni finner stängd och som ni kallar "död" finns livet. 

Livet är jag. Döden är den som ger dig frestelser, som förblindar dina ögon och inte låter dig leva vid min 

sida. Men du har ett kraftfullt vapen som kan befria dig från frestelser: det är bön. Det är vapnet som ger 

dig känslan av att vara stark, som för dig närmare Min Gudomlighet och låter dig gå din väg tillsammans 

med Mig på din andliga utvecklingsväg. 

36 Jag, Fadern, har inte avvisat någon från min barm av kärlek och förlåtelse, inte ens de som har 

låtit sig förföras av frestelser och fallit ner i avgrunden. Jag har inte dömt någon. Varken på jorden eller i 

den "andliga dalen" finns det försvarslösa varelser. Vem av er skulle kunna kastas ut från min barm för 

att han är en syndare och ovärdig att ta emot min barmhärtighet? Jag lever i hjärtat på den förhärdade 

syndaren som inte kunde ta emot ljuset från Min Gudomliga Ande eftersom han inte lyssnade till 

kallelsen från sitt samvetes röst. Tror ni att jag har avlägsnat mig från honom på grund av hans kedja av 

missgärningar? Nej, förvisso. Jag är alla varelsers Fader utan att förkasta något av mina barn. Jag är 

Kärlek, och som en kärleksfull Fader försummar jag ingen, mitt folk. 

37 Det ankommer på er att be för den förlorade, att be om att ljuset från min Ande ska lysa upp 

hans själ så att han kan vakna upp, bryta frestelsens band och skingra det mörker som har förblindat 

honom. 

38 Men Israel har sovit. Israel förväntar sig att människor ska uppnå sin förnyelse genom sina egna 

meriter. Den har inte tagit sin rätta plats, eftersom dess uppgift är att vara ett exempel för andra. 

39 Men till er, folk, säger jag: Vem har jag lämnat min lag till? I händerna på förhärdade syndare? 

Lagen ligger i dina händer. Vem är då ansvarig för att mina bud ännu inte har följts? ─ Israel! Men 

dessutom säger jag till er: Varför har ni gjort er tillväxt till en parasitär växt på jorden? Varför har ni inte 

gett er iväg för att utföra de order som jag har gett er? Varför tillåter du syndaren att följa sin väg i 

obehindrad takt? Varför för du honom inte närmare mig med den gåva i form av ordet som jag har 

anförtrott dig och talar till honom i mitt namn? Vill du att mörkret ska fortsätta att förblinda människans 

ögon? Vet ni inte att mörkret måste avlägsnas genom er medling? 

40 Stå upp, folk, säger Fadern till er. Gå och res den fallne upp. Jag måste ge mänskligheten nya 

order. Stora och nya uppdrag skall jag ge varje nation, varje ledare och varje invånare. 

41 Stora fenomen kommer att hända dig. Årstiderna kommer att förändras. Vintrarna är hårda och 

du vet inte när våren kommer. Männen har nämligen bestämt tiden för det. Men vem skulle kunna 

motsätta sig min vilja? Regnet kommer att hållas tillbaka och kommer inte att nå dina fält. Förbered er 

därför, folk, för kaosets tid närmar sig bland er, och Israel måste öka sin kamp. 

42 Fred råder bland er. Behåll den! Fördriv inte denna frid från era hjärtan. Denna nation valdes av 

mig och det är inte min vilja att den ska röras. Var dock beredd, för genom ert andliga uppfyllande av 

uppdraget kommer denna nation och mänskligheten att få ljus. 

43 Här har du mig, Israel! Du hör bara min röst utan att kunna se mig. Men nöj dig med att höra 

ljudet av den himmelska klockan. 

44 Jag följer ditt rop till hörnet av ditt nattläger. Inget av dina lidanden kan gå obemärkt förbi för 

mig, och jag kommer att ge dig allt som är till gagn för kroppens och själens bästa. 
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45 Jag ger er inga falska rikedomar, för ni skulle ruinera er själva. Men jag kommer att rädda dig för 

att höja dig till min högra hand efter detta liv. 

46 Be mig om rikedomar för själen och jag ska ge dig dem. Smycka inte kroppen medan själen är 

naken. 

47 Min lag, som gavs till människan i de två första tiderna, har ännu inte följts. Därför är jag återigen 

med er för att återlösa er. 

48 Sedan 1866 har Mitt Ord hörts i denna nation, där det kristallklara vattnet strömmar från sina 

källor till dem som är andligt törstiga. Här placerar jag mig för att släta mina älskade barns steniga 

hjärtan. 

49 Åh, om bara alla kunde komma och höra mig! Men en del, trots att de har hört mig, väljer de 

ojämna vägarna fulla av grus i stället för att vandra på vägen till Herrens ljus. Men detta är er broder, den 

otacksamme, den olydige, som i stället för det eviga livets bröd föredrar att äta jordens bittra bröd. 

50 Saliga är ni som stannar hos mig och vet att jag är Kristus som väntar på den förlorade sonen. 

51 Er Fader har kommit för att undervisa er i sin undervisning ─ den andliga undervisning som inte 

tillåter fanatism och som lär er att uppfylla den gudomliga lagen och de mänskliga lagarna perfekt. 

52 Jag har inte lärt dig att skada eller döda din kropp för att få min förlåtelse. Den enda botgöring 

som jag accepterar från dig är den där du avstår från det som är skadligt eller 

Dåligt avståndstagande, men ofta med smärta i hjärtat. Varje gång du har agerat på detta sätt har ditt 

hjärta känt min Andes frid. 

53 Jag talar till dig på detta sätt eftersom jag inte vill att din själ ska dra sig fram över jordens damm, 

även om dess verkliga värld är en annan. 

54 Vet du vad som väntar dig efter detta liv? Vart tar din själ vägen? Jag säger bara: Se upp och be. 

Lär dig och agera. Ni är vandrare i denna värld, men snart kommer denna vandring att upphöra och ni 

kommer att vara närmare mig. 

55 Under de tre tidsåldrarna har jag valt olika former av manifestationer för mänskligheten: I den 

första tidsåldern genom Moses, för att vägleda era steg mot frihet och ljus. I den andra tidsåldern blev 

"Ordet" människa genom att bli människa och lämnade ett spår av frälsning för världen. Idag har jag 

kommit på det "vita molnet", som en fredens regnbåge, för att säga till er: Kom i längtan efter den Helige 

Andes ljus. Jag vill inte att ni ska vänta på att nya tider ska komma, för de kommande kommer att 

medföra större smärta och svårare prövningar. 

56 Jag lämnar nu Tredje testamentet för er att studera och följa. År 1950 närmar sig redan. 

57 Om du inte använder min undervisning kommer du att gråta bittert när du hör Mästaren säga 

adjö till dig. Är det vad du väntar på? Väntar ni tills epidemier och hunger sprids och sorg och smärta 

kommer in i era hem? 

58 Jag vill lämna er enade och starka. Misbedöma inte varandra, älska varandra, så kommer freden 

att vara universell. 

59 Vem av er kommer i morgon att korsa haven, korsa bergen och gå in i fjärran länder? Vilka måste 

lämna sin familj, sina barn, för att föra mitt ord till nationerna? 

60 Vakta och be, för redan före år 1950 åt ni ensamma det bröd som jag gav er. Du stängde din hand 

för att gömma resterna av maten och gömde vattnet utan att tänka på dem som var törstiga. Men saker 

och ting kommer att förändras, och efter dessa tre sista år, under vilka jag kommer att ge er mitt ord, 

kommer ni att ge er iväg som mästare för att undervisa de nykomlingar som kommer. 

Rena er själva från många av era brister så att ni kan vara rena och vara ett föredöme för kyrkor och 

sekter. Förbered er, för många av dem som för närvarande hör mig kommer att vända mig ryggen. Andra 

kommer att lämna landet och göra sin egen vilja. Bland er finns den som kommer att förråda mig, som 

kommer att överlämna mig och sälja mig. 
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61 Studera mitt ord så att ni i morgon inte kan säga att han var en man som talade och inte er Gud. 

Men vem kan tala till er som jag gjorde? Vilken människa har förmågan att förvandla och förnya ett folk 

så som jag gjorde? 

62 Snart kommer ni inte längre att höra den rösten, men ni kommer att minnas att jag var med er 

från 1866 till 1950, och att även om många hörde mig, så fördrev en del av dem mitt ord från sina 

hjärtan. Ni som har varit med mig kommer också att vara med Fadern i evigheten. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 207 
1 Var välsignade för ni behöver inte längre någon bildlig representation som symboliserar mig för 

att känna min närvaro. Detta är ett steg som du har tagit mot förandligande. 

2 Framför dina ögon ligger ett stort fält där du kan studera den ena läran efter den andra utan att 

någonsin nå slutet. För det liv ni har som människor räcker inte till för att förstå allting. 

3 Hur utseendet på det som omger dig har förändrats sedan du hörde min röst! Slöjan som täckte 

dina ögon har slitits sönder och du kan inte längre stänga dem. För vem av dem som skådar ljuset vill 

vara i mörkret igen? 

4 Du kan inte längre kväva den beundran, tacksamhet och kärlek du känner för mig i ditt hjärta, och 

du bevisar det för mig i din andliga bön och i dina handlingar. Du har redan glömt de memoriserade 

bönerna fulla av konstgjorda och valda ord som ditt sinne inte förstod och ditt hjärta inte kände. På den 

tiden hade du inget lämpligt sätt att tala med din Gud. 

5 När du i dag möter dina medmänniskors nöd, elände eller smärta känner du att det från djupet av 

din varelse stiger en känsla av medkänsla, av kärlek, vilket är det språk som bäst uttrycker din önskan om 

att göra gott för din nästa. 

6 Under lång tid hade ni byggt ett tempel för att dyrka er själva. Ni har beundrat er själva i 

vetskapen om den makt och det herravälde ni kunde utöva över andra. Ni har älskat er själva, tyckt att ni 

är starka och mäktiga. 

7 Jag har böjt din arrogans och därmed fått dig att känna ödmjukhet eftersom du inser din jordiska 

obetydlighet. Jag har uppenbarat för er att det finns något inom er som fastställer ert värde och er kraft, 

vilket gör att ni inte kan bli fåfänga, och att detta är er ande; att dess storhet är långt ifrån den 

självupptagenhet som ni känner i er köttsliga varelse. Anden är nämligen en del av Gud och står över allt 

materiellt. Detta är den sanna storhet som jag har lagt i människan. Men du måste sträva efter att dess 

ljus inte ska minska, så att du kan uppnå din uppstigning på utvecklingens väg genom förtjänst. 

8 Tidigare, när ditt liv dominerades av passionerna, kände sig din ande kedjad och förtryckt. Nu lär 

ni er att kontrollera dessa passioner, för i mina lärjungars hjärtan finns det ingen plats för stolthet, 

själviskhet eller hat. Din ande börjar nu vägleda dina handlingar, tankar och alla steg i ditt liv, och denna 

underkastelse är som en frivillig försoning som du underkastar dig för att rensa bort de överträdelser du 

begått. 

9 På så sätt får anden mer och mer kraft i det goda. Och när den sålunda kommer till slutet av sin 

mänskliga resa genom livet kommer dess ära att vara så stor att när den lämnar denna värld kommer den 

helt och hållet att gå in i andens värld, utan att ha några spår av arrogans eller tecken på vedermödor 

över sig. 

10 Den som går in i den andra världen med denna ödmjukhet och upphöjdhet kommer inte att 

kunna glömma de svårigheter som han lämnade efter sig på denna jord. Sedan kommer han att 

återvända till den för att bli en beskyddare och väktare av de svaga, sjuka och förlorade. 

11 Utveckla din andes gåvor genom att praktisera godhet, och sannerligen säger jag er: Olyckor, pest 

och sjukdomar kommer att dra sig undan från den som håller andlighet och goda förberedelser. Detta 

kommer inte att ske för att han ska kunna vara stolt över det. För han kommer inte att ha uppnått det 

med sin fysiska styrka, utan genom den ande som har kraft genom ödmjukhet. 

12 Förena dig med mig och lyssna till mitt ord. 

13 Världen behöver frälsning, behöver människor med god vilja som går ut och försvarar min 

undervisning. 

14 Detta är en tid då människan inte har full kunskap om sin andliga situation. 

15 Antalet personer som har vaknat upp för att de har hört mitt ord är mycket litet jämfört med dem 

som inte känner till min manifestation. Det finns de som intuitivt känner närhet och närvaro av det 

andliga. 
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16 Människor behöver en räddande hand och ett räddande ord. Den handen och den rösten 

kommer att vara mina nya lärjungar som med stor ansträngning kommer att ge den andliga kunskap som 

kommer att rädda de förlorade. 

17 Prövningens tid närmar sig. Jag har tränat er så att ni ska ha styrka och mod att uppleva allt det 

jag har meddelat er. I denna konflikt kommer människor att lära sig att förstå att orsaken till kriget 

mellan nationer och till kampen om deras världsåskådningar är att de lever i obegriplighet och 

främlingskap från Kristi lära. Om detta följdes skulle världen vara nöjd. Men om det i stället för kärlek 

finns själviskhet ─ hur kan man då få ett klart sinne och andlighet i sitt liv? Hur kan anden under dessa 

omständigheter segra över köttets motstånd för att avslöja sitt väsen? 

18 Istället för att eliminera det elände som omger dem överallt är människor idag ute efter att få 

den största fördelen för sig själva. 

Varför har människorna inte utvecklats uppåt i sin längtan efter ett ideal som kan ge dem renare 

känslor och strävanden som är mer värdiga för anden? Därför att de inte har velat se bortom det som är 

igenkännbart för deras dödliga ögon, det vill säga att se bortom sina svårigheter, sina jordiska nöjen och 

sin materialistiska vetenskap. 

De har använt och utnyttjat den tid som de har fått i världen för att få så många rikedomar och nöjen 

som möjligt ─ och tänkt att när kroppen tar slut är allt över för dem. 

I stället för att utvecklas uppåt och betrakta sig själv som ett Guds barn sjunker människan i sin 

okunniga arrogans ner till en lägre varelses nivå, och när hennes ande talar till henne om Gudomen och 

det andliga livet tar rädslan för Guds rättvisa överhanden, och hon föredrar att tysta den inre rösten och 

"slösa" inga tankar på dessa varningar. 

Han har varken tänkt på sin egen existens eller på sitt psykiska och fysiska tillstånd. Hur skulle det 

kunna vara annorlunda än att han är stoft och elände så länge han lever och tänker på detta sätt? 

19. Därför undervisar jag er, och se, de som hör mig har en annan uppfattning i sina sinnen och 

tänker djupt på det högre livet som är själens och som redan kan börja uppstå i det jordiska livet om man 

förstår att något högre existerar i människan, vilket är Min gudomliga nåd. 

20. På så sätt kan man se att den lag eller kraft som styr allt är Gud, vars makt och visdom 

uppenbaras i naturen, som är en återspegling av hans fullkomlighet. När denna mänsklighet erkänner 

och erkänner sin Faders storhet, när den förstår att det inte är nödvändigt att skapa hans avbild för att 

tillbe honom, och när den vet hur man upptäcker honom även i de till synes obetydliga varelserna i 

skapelsen, då kommer den att vara på en god väg och på väg att erkänna Guds visdom och kraft som alla 

skapade ting innehåller inom sig själva. På så sätt kommer de som tar emot min undervisning att bli mer 

och mer förandligade eftersom deras uppfattning öppnas för större horisonter. Muren som fängslade 

dem kommer att falla ihop framför deras ögon, så att de får se en värld där de kan förstå den ena läran 

efter den andra. 

21. Men sannerligen säger jag er: Det du har lärt dig är ännu inte tillräckligt för att du ska förstå allt 

som är min vilja. Du kommer att behöva gå denna långa väg under lång tid framöver. Men jag säger er 

också att från det ögonblick då ni kunde riva sönder okunnighetens slöja kan ni inte längre vända tillbaka. 

Den som har hört denna himmelska sång kommer inte längre att kunna stänga sin hörsel för min 

inspiration, och hans läppar kommer inte heller att upphöra att prisa sin Herre. 

22. Idag kan du säga en annan bön varje gång, som kommer från djupet av ditt hjärta. För en kort tid 

sedan formulerade ni fortfarande konstgjorda ord som hade sitt ursprung i sinnet och i böcker. Nu har 

din bön inga gränser, för varje gång du höjer dig inåt med sann tro känner du att du kommer närmare 

och närmare striden. Därför ─ i din egen och andras smärta och när du tackar ─ i stället för ord på dina 

läppar är det inspirationen som närmar sig din själ för att föra den in i Herrens närvaro. I dag är det inte 

dina läppar som prisar Herrens härlighet, utan det är hela din varelse som vittnar om hans godhet. 

23. Känn er själva, och när ni har upptäckt era fel, korrigera dem. Uppmuntra er själva med hoppet 

om att återvända till den plats dit varje själ måste gå. Kämpa mot er själva med denna önskan. Bevisa för 
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er själva att ni är överlägsna i er andliga natur. Bevisa för er själva att ni kan övervinna er själva när 

passionerna, de dåliga böjelserna försöker dominera er. 

24. Men arvet från tidigare tider, då ni levde för kroppens tillfredsställelse och byggde ett tempel för 

att dyrka er själva eftersom ni kände er eviga, starka och mäktiga, kommer att avlägsnas genom den 

verkliga insikten om vad andliga och materiella värden betyder. 

25. Övertygelsen om din styrka och ditt andliga värde får inte vara ett skäl till fåfänga. Andlig storhet 

är nämligen mycket annorlunda än jordisk storhet. 

26. Anden är ljusets gnista, kärlekens frö, livets groddar. 

27. Inse vilken felaktig väg du tog när du i ditt försök att uppnå storhet lät dina jordiska ambitioner 

styra. 

28. Småningom förstår du nu andlighet och därför kommer din själ att ha ljus, kunskap och nåd när 

du kommer till slutet av detta liv som du har fått. 

29. Förstår du den tid som du lever i? 

30. Be att ni får hjälpa de representanter för nationerna som samlas för att lösa konflikterna mellan 

folken. Tror du att de alla har olika idéer för varje lösning? Nej, människor, de misstar sig ─ innerst inne, i 

sitt samvete är de överens. Det är materiella intressen som får dem att bortse från sina egna 

övertygelser. Hur lätt skulle det inte vara att lösa alla konflikter om alla agerade enligt sitt samvete? Då 

skulle världen vara i fred. De män som styr nationernas öden skulle då ─ i stället för att tänka på sin egen 

storhet ─ tänka på allas välfärd. Men inget av detta kan ses, och misstroende gör att folk ständigt är på 

sin vakt. 

31. Återigen säger jag till er: Om världen återvänder till min väg och följer min undervisning kommer 

den att lösa sina problem och leva i fred. 

32. På denna dag sänker sig min universella stråle ner över din själ för att ge dig näring med det eviga 

livets bröd. Det är min röst som har kallat dig. 

Jag ser bland er de som har kommit sist och som jag bjuder in för att friska upp sig i mitt ord. En del är 

trolösa, andra är avgudadyrkare, en del kommer till fållan som snälla får, andra bär hyckleriets mask på 

sina ansikten. De tvivlar på min närvaro, och innerligt hånar de min undervisning, eftersom det är 

omöjligt för dem att Skaparen skulle göra sig känd genom den mänskliga förmågan att förstå. 

33. Om det inte vore den sanna Gud som gör sig känd skulle han inte ge de bevis som jag ger dig, och 

han skulle inte heller lära ut dygdens väg. Den som inte tror gör det för att han inte har tänkt. Hans hjärta 

är stängt och han är i mörker. 

34. Rösten säger till dig: Jag är den sanna Guden, Fadern, Livet och Ljuset. Jag kommer ner för att 

göra mig känd i denna form, för att ta bort era avvikelser, fel och låga passioner som hindrar er från att 

förstå och utforska sanningen. 

35. Jag förråder ingen till de andra, för ni är med på min festmåltid. Genom mitt ljus som finns i din 

ande talar jag till din själ så att den ska skakas och vakna. 

36. Jag är samma Kristus som ni fördömde under den andra epoken. Men tiderna har varit markerade 

i enlighet med min vilja. 

37. När du ledde mig till korset vid den tiden, på vilket jag utgöt den sista droppen av mitt blod av 

kärlek till dig själv, fick jag dig att framstå som en oskyldig som inte vet vad han gör, trots att du 

fördömde Messias utan att veta vad orsaken var. Men jag lämnade er i vård av tolv män som, efter 

Mästaren, spred min lära bland mänskligheten. 

38. I dag upptäcker jag bland er de som en gång i tiden ropade högt av sina lungor: "Korsfäst honom! 

Han är en trollkarl!" Och som därmed missbedömde de fördelar jag gav. 

39. Tiderna har gått och era själar har kommit för att leva i denna nation enligt min vilja, så att ni kan 

höra "det gudomliga ordet", kärlekens och livets ord, på ett annat sätt. 

40. Här är jag med dig! Jag rör vid ditt hjärta så att du kan skydda mig. Jag kommer ner i längtan efter 

din själ, som jag älskar väldigt mycket. För du har kedjat den till synden och på så sätt mörkat dess ljus. 
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41. När din intelligens har glänst har det inte varit för att älska din nästa. För din kärlek har avtagit i 

ett liv med bekvämligheter och materiella tillfredsställelser. 

42. Ni glömmer själens eviga liv och anser er slutligen vara gudar i denna värld. Ni tvivlar gradvis på 

min existens och min rättvisa eftersom ni ser att jag inte förhindrar blodsutgjutning bland människor 

utan att förstå att jag är obeveklig som domare och tillåter försoning och rening av överträdelser genom 

smärta. 

43. Öppna ditt hjärta! Lyft upp din själ! Låt den berätta för dig att den röst du hör är densamma som 

den som alltid har talat till dig om kärlek, barmhärtighet och fullkomlighet. Tredje gången har överraskat 

dig! Begär inte att skåda mig som en människa som ni gjorde under den andra epoken! Kom ihåg att jag 

sa att jag skulle komma "på molnet". Min gudomliga Ande sänker sig ner till dig, och därför sänder jag 

ner min stråle från fullkomlighetens stege på röstbäraren, och på så sätt hörs min röst till och med i den 

här världens smuts. 

44. Det är inte bara du som hör mitt ord. Jag, "Ordet", häller ut mitt ljus över världen. Men om du 

frågar alla om de har hört en röst som kommer ner från det yttre, kommer de att svara "nej". Varför? 

Därför att människor vandrar dövt på världens vägar, omfamnade av synd och fanatism, utan att 

lyssna till den kallelse som kommer till dem från deras samvete. 

45. Sedan år 1866 har jag gett er mitt ord, som är räddning för era själar och som visar er den väg 

genom vilken ni kommer att uppnå fullkomlig fred över hela världen. 

46. Jag har anförtrott era själar ett svårt uppdrag genom vilket de ska betala sin skuld till sin Herre. 

Jag är på väg att rycka upp ogräset för att binda det i buntar och kasta det i elden tills det har blivit aska. 

För i slutändan kommer ljuset att lysa och min undervisning kommer att erkännas över hela världen. 

47. Människan kommer att skapa nya läror och nya lagar, men det kommer inte längre att vara hans 

vilja, utan min. Då kommer det att råda fred, harmoni och broderskap. Hjärtan kommer inte längre att 

livnära sig på hat, ingen mordisk hand kommer att resa sig. Men för att allt detta ska kunna hända måste 

jag först rena dig. En del av er kommer att se dessa profetior bli sanna från den andliga dalen, och de 

som fortfarande bor på jorden kommer att vittna om dem för de nya generationerna efter 1950. 

48. Människor: Den väg som jag har utstakat för att ni ska kunna nå mig är en. Den är markerad av 

ljus. På den finns liv och bön. Det är själens väg. Om du går på den, kommer du inte att förgås. Om du går 

på denna väg, förkunna Andens lära för världen, vittna om mina uppenbarelser och lär dina 

medmänniskor att komma till mig genom fullkomlig bön. 

49. Kom ihåg, människor, det exempel på bön som jag gav er i Olive Garden när jag bad Fadern om 

förlåtelse för mänskligheten. Jesu kropp kastade sig ner inför den himmelske Fadern, men inte inför 

någon bild, och jag riktade mina ord mot himlen, samma ord som jag testamenterade till mänskligheten. 

50. Ännu en gång överöser jag er med min barmhärtighet och omfamnar er kärleksfullt. Livets 

vandrare, lärjungar och barnlärjungar: Det är en nådens dag när Mästarens röst kommer ner för att 

smeka er. Jag visar mig inte som en sträng domare, utan som en rättvis Fader, och med mitt ord leder jag 

er på den väg som jag har utstakat och som ni har avvikit från. 

51. Ni är alla kämpar. Jag ser att en del anländer nedstämda. Andra har vunnit seger, och andra har 

ännu inte sjungit en triumfens sång. Du befinner dig fortfarande mitt i denna kamp och vet inte hur den 

kommer att sluta. De fält som ni måste så, och som ni ännu inte känner till, är mycket stora. Men du har 

frön i överflöd och kommer att kunna så dem. 

52. Medan vissa är hängivna och starka när det gäller att fullgöra sin uppgift, blir andra överväldigade 

av trötthet och slappnar av, trots att de vet att det finns ett öga som ser allt, ett öra som hör allt och en 

hand som skriver ner allt. Tänk på att du låter en värdefull tid passera som du lever i dag, och att dina 

ögon i morgon inte kommer att öppnas utan ljus. Då kommer din själ att sörja för att du inte ville höra 

mitt ord. En oerhörd önskan kommer att ta din själ i besittning att höra mig i denna tid. Men endast en 

sträng röst kommer att nå dig, samvetets röst, som får dig att darra. 
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Därför säger jag till er i dag: Håll er inte borta från mitt ord, var inte döva för mina instruktioner. Ta till 

dig av denna instruktion dess innebörd som en helig skrift som du måste svara för inför mig, för det är 

lagen. 

53. Folkets blindhet när det gäller att förstå storheten i min undervisning är ett resultat av deras synd 

och smärta. 

54. Denna essens som jag ger dig är liv för själen och balsam för varje drabbad ande. Det är som dagg 

på karga fält. 

55. Om du ännu inte har skördat goda frukter, fråga ditt samvete om orsaken och det kommer att 

svara dig att för att få goda resultat måste man arbeta och vakta. Så goda exempel på jorden, så dygd, 

avslöja de förmågor som jag har skapat din själ med. Ta bort de onda passionerna från den och klä den 

med goda gärningar. Då kommer ni på jorden att vara mina sanna barn och en förkroppsligande av min 

gudomlighet. 

56. I var och en av er har jag lagt ansvaret för att göra mitt treenighets-marianska andliga verk känt, 

vilket kommer att diskuteras av mänskligheten och kommer att orsaka en revolution av idéer i sinnena 

och förvirra alla dem som inte kan förstå början av detta verk och ännu mindre förstå dess slutliga mål. 

57. Mina såddare sover och gör inte mitt verk känt, som är rent och högljutt, eftersom de inser att de 

har blandat sina dåliga verk med det. Du har bara en kort tid kvar för världen att höra mitt ord i denna 

kungörelse. Om ni sover kommer ni i morgon att ha smärta och bitterhet i era hjärtan. Men det är inte 

Fadern som dömer dig, utan ditt samvete. 

58. Du har bara en kort tid på dig att njuta av denna mat. Vilka av dem kommer att vara med mig i 

slutet av 1950? Vem av er kommer att få det bördiga vetet i er skörd? 

59. Världen sover i sin djupa slöhet och väntar på att du ska komma och väcka den till liv. Ni har ännu 

inte gett er iväg till de "döda" eftersom ni saknar tillit till mig. Vad fruktar du från folket? Är du rädd för 

deras rättvisa eller död? Jag har sagt att jag ska befria er från döden. Kom ihåg att jag har gett er evigt liv. 

60. Jag har inte tröttnat på att tala till er, för jag är "det eviga ordet". Mitt ord är den mejsel som 

bearbetar och slätar de stenhjärtan som jag låter kristallklart vatten sprudla ur. 

61. I denna tid av smärta och tragedi vill jag att ni tar mig som exempel. Men sätt all din tillit till mig, 

så kommer dina medmänniskor att kunna känna andlighetens strålglans. Du kan göra samma sak med 

mig, var inte osäker. Korsets börda är inte för stor för din styrka. 

62. Människor, som belöning för era stora prövningar har ni mitt ord. Du har blivit missbedömd och 

föraktad av dina nära och kära för mitt arbetes skull. Hur många av er har inte ägnat er åt världens orgier 

och nöjen och på så sätt fört er själ till en degeneration, för vilken varje utlösning var ett slag. Men vem 

ledde dig slutligen bort från denna väg? ─ Din mästare. Ni har förstått min kärlek och tackar mig för den, 

eftersom ni vet att jag talar till er som en belöning för ert avstående. 

63. Du trodde att ingen blick kunde känna till ditt förflutna. Ändå är jag här och läser ditt livs bok så 

att du inte tvivlar på min existens och min närvaro. 

64. I denna tid har jag satt er i mina lärjungars ställe, precis som jag samlade mina apostlar runt mig 

under den andra epoken. 

65. Mitt ord leder dig på den väg som mitt spår lämnade. Du har rest länge, men du har fortfarande 

inte hört något triumfskri från dina läppar. Du befinner dig fortfarande mitt i kampen och kommer att få 

belöningen först när du har nått slutet av livets resa. Vissa ser jag starka, andra utmattade. Jag ska ge dig 

vilor så att du kan reflektera i dem. För nu är det en dyrbar tid som ingen får slösa bort. 

66. Bry dig inte om mina instruktioner och var inte döv för min röst. Lyssna på detta ord och ta till dig 

dess innebörd. Rensa ditt sinne och rena ditt hjärta så att du kan inse dess storhet. I den finns det som 

ger liv åt din själ. Detta är den dagg som jag låter falla på de torra fälten, och det är det frö som ni ska ge 

till mänskligheten. Om några av mina barn inte kunde skörda frukt efter att ha sått, så berodde det på att 

fröet inte var rent. Så det goda fröet och vänta på den goda frukten. 

67. Fördriv ur ditt hjärta den rädsla för människor som alltid har hindrat dig från att utföra ditt 

uppdrag. Befria din själ från alla fläckar tills den är naken, och börja sedan klä den med ljuset från dina 
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goda gärningar. Då kommer du att känna dig värdig att sprida min lag. Förklara min doktrin och låt folk 

utforska den. När de tränger in i mitt verk kommer de inte att upptäcka någon början och inte heller 

något slut. 

68. Min undervisning är så ren att du inte har något att be om ursäkt eller skämmas för inför andra. 

Om du ändå skäms, är det på grund av vad du har lagt till, eller för att ditt liv inte är i harmoni med vad 

du lär. Ofta skulle ni vilja gå igenom utan att bli erkända, men det är inte möjligt, för jag har sänt er för 

att ni ska dela med er av de goda nyheterna genom att visa exempel på era goda gärningar. 

69. Världen kommer att bli medveten om att en ny tid oväntat har börjat för den, och den kommer 

att vända sig till dem som kan berätta något om dessa saker. Men om du skulle sova ─ med hur mycket 

smärta skulle du vakna! 

70. Det återstår bara "ögonblick" för dig att höra detta ord. Vilka kommer att vara med mig när det är 

slut? Vilka av dem kommer att hålla min lag ren, så som jag har gett den till er? 

71. Kom ihåg att du från och med nu ska gå ut med styrka för att fullfölja ditt ädla uppdrag. Ni ska 

inte frukta döden, för jag säger er att döden inte kommer att skickas till er. Men du bör slå dödsstöten 

mot den frestelse som du bär på i din kropp, så att du inte faller. Den goda lärjungen måste lära sig att 

övervinna sig själv för att kunna lära andra att övervinna sina svagheter och passioner. 

72. Känner ni inte igen den enkelhet med vilken jag talar till er? I sanning säger jag er att det är 

samma sak som det som manifesterades under den andra eran, då jag begränsade mig själv till att vara 

som människan och höja henne genom mitt ord och mitt exempel, så att hon skulle bli som Gud. 

73. Var mina instrument, men hindra mig aldrig från att nå fram till hjärtan. Varför tvivlar du på att 

du kan göra detsamma? Du har inte förstått läran väl. Eftersom ni är mina barn har ni ärvt något liknande 

från er far, och er far är god. 

74. Du har kommit ner till jorden från det andliga för att söka den gudomliga mästarens spår bortom 

alla ödesmål. Och nu när jag gör mig känd genom er lämnar ni allt ni har för att höra mig. Tror ni att era 

avkall och offer inte kommer att belönas av mig? Glöm inte bort det slutliga målet för ditt öde en enda 

dag, så att du kan ta ett steg framåt varje dag. 

75. Kom ihåg att du inte kommer att ge mig någonting. Allt du får kommer att vara ditt. 

76. Varför böjer jag mig ner och går ibland till och med ner till den djupaste avgrunden för att rädda 

dig? För att jag älskar dig. 

77. I den här undervisningen har du en grund, en kort och säker väg att återvända till ditt fosterland. 

Det är läran om förandligande. När du förstår det ─ hur mycket ljus kommer du att få i dina tankar, i dina 

ord och i dina verk! Upprepa inte bara med läpparna att ni är spirituella. När du väl är det behöver du 

inte längre trumpetera ut det. 

78. Tänk på dessa läror som jag för närvarande ger till ditt hjärta och din själ. I morgon måste du leta 

efter dem där för att lära dina medmänniskor dem. 

Min frid vare med er! 
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 Studier och meditation66 

Instruktion 192 

 Den 1 september1 
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 Den falska tron på evig fördömelse4 

 Andens existens och evigheten13 

 Uppkomsten av sekter och sekter17 

Det finns ingen ny doktrin, men det finns nya uppenbarelser18. 

Varken den gudomliga anden eller människans ande 

 

 har en viss form19 

 Den andliga världens inflytande31 

 Andens väg34 

 Mänsklig stolthet och gudomlig visdom53 

Förklaring till manifestationen av den tredje tiden63 

Instruktion 193 

 Spiritualismen kommer att förändra världen2 

 Intuitionens gåva9 

 Målet är en värld av perfektion i andevärlden27 

 Kännetecken hos spiritister34 

De som försöker stoppa andliga framsteg 38 

 Andens prövningar och framsteg41 

 Gud straffar inte, var och en är sin egen domare50 

 Betydelsen av 195060 

 Röstbäraren71 

 De gudomliga budbärarna är verksamma i världen74 

Instruktion 194 

 Andevarelsernas öde och uppdrag7 

 En ny era överraskar mänskligheten9 

 Andligheten har ännu inte definierat sig själv i folket16 

 Spiritualismen har inga materiella gränser23 

 Tid för andligt ljus31 

 Koncepten kommer att omvandla33 

 Varför reinkarnation35 

 Människans ande är skaparens atom och egendom50 

 Tecknen har blivit verklighet66 

 Anden kommer alltid att fullända sig själv70 
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Instruktion 195 

 Det gudomliga ordet upplyser varje varelse2 

Hela skapelsen vibrerar i rytm 

 den gudomliga lagen17 

 Den allsmäktiges allestädesnärvaro20 

 Andlig utveckling upplyser sinnet21 

 Orsaker till elementens rasande26 

 Den andliga världen36 

 De andliga bostäderna38 

 Lagen om reinkarnation46 

 Både kroppen och sinnet har sin betydelse49 

 Betydelse av destiny53 

 Moses, den första tidens budbärare65 

 Den nya undervisningen om Messias71 

 Den heliga andens uppenbarelse, sedan 186675 

Instruktion 196 

 Kallelse till tjänarna2 

 Direkt kommunikation utan mänskliga begränsningar12 

 Sinnet är rustat för strid17 

 Vilka är de döda?  20 

 "Låt de döda begrava sina döda " 23 

 Avgudadyrkarna kommer att vakna41 

Instruktion 197 

 Apokalypsen avslöjar den epok som vi lever i idag3 
 Den sanna spiritualisten11 

 Betydelsen av fattigdom och rikedom24 

Avknoppningar på grund av bristande förberedelser39 

 Sann spiritualism49 

 Vikten av förlåtelse och ödmjukhet58 

Instruktion 198 

 Det gudomliga andliga arbetet kommer att bli allmänt känt3 

 Lärdomar för denna tid10 

Allt i skapelsen är naturligt11  Andens visdom, inte förståndets17 
 Uppmaning till andligt Israel24 

 Searnas uppdrag35 

Kommunikationen under den tredje epoken59 

 Den sanna lärjungens kraft72 
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 Lagar Gränser för sjukdomen75 

Uppfylld profetia77 Instruktion 199 

 Mänskligheten är grunden för fred3 

 Ljuset bryter kedjorna10 

 Sinnet är kroppens ledare25 

 Manifestförklaring från 1866 till 195048 

 Förklaring av begrepp52 

 Den himmelska konserten53 

 Religiösa krig mellan bröder och systrar62 

 Det omöjliga i det gudomliga68 

 Uppfylld profetia om den tredje epoken70 

 Familjen72 

 Äktenskapet75 

 Ambassadör79 

Undervisning 200 

 Innebörden av den andliga världen1 

 Israel i den tredje epoken23 

 Uppdraget för de fattiga och arvlösa28 

 En ny era av andlig utveckling41 

 Kraften ligger i tron och i personens renhet47 

 Vägen till fred62 

Undervisning 201 

 Budskapet om de tre tiderna1 

 Ett andligt folk kommer att bryta fram8 

 Bröder och systrar i Gud22 

 En förening av gåvor ger oövervinnlig styrka25 

 Harmoni mellan nationer27 

 För att utveckla sinnet krävs styrka36 

 De jordiska plikterna är en del av det andliga ödet45 

 Andens förbund med sin skapare48 

Instruktion 202 

 Julafton1 

 Fröet till odödlighet12 
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 Frågorna före det oändliga16 

 Den andliga sanningen25 

 Mercy62 

Instruktion 203 

 Med vilja och förnuft faller mörkrets bandage1 

 Lagen kommer att uppfyllas11 

 Planen för uppfyllandet25 

 Maria är en del av den gudomliga anden38 

 Den gudomliga andens röstbärare41 

 Israel i anden45 

Undervisning 204 

 Samma man förvandlar paradiset till ett helvete4 

 Den gudomliga kärleken är nyckeln till himmelriket7 

 Betydelsen av de tre gångerna16 

 Gudomlig rättvisa straffar aldrig27 

 Det finns bara en Gud41 

 Höga och låga sinnen47 

 Kunskapen om sanningen förpliktigar53 

 Hjärtan är en del av det universella templet63 

Undervisning 205 

 Att den gudomliga viljan uppfylls och inte människans5 

 Andens frigörelse från det överflödiga8 

 Gud är i oss12 

 Kropp och sinne25 

 De många andliga bostäderna  30 

 Den gudomliga manifestationen genom människan45 

 Hälsa och ljus med hjälp av andlighet50 

Instruktion 206 

 Vägen till fulländning är utstakad1 

 Alla kommer att nå ljuset18 

 Andligt ansvar20 

 Profetior22 

 Det finns inga hjälplösa varelser36 
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Den enda omvändelse som accepteras av Gud52 

 De tre gudomliga kommunikationerna med mänskligheten55 

Instruktion 207 

 Det sanna värdet av sinnet7 

 Människans andliga och materiella situation14 

 Andlighet bryter ner murar och öppnar horisonter20 

 Spiritualismen kommer att erkännas i hela världen46 
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De gudomliga lärorna i Mexiko 1866-1950 
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